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نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي لتنمية مهارات معالجة المعلومات
وعادات االستذكار لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا
هبة فؤاد سيد فؤاد*
المستخلص
هدف البحث إلى اقتراح نموذج تدريسي في ضوء نظرية الحمل المعرفي لتنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات
االستذکار لدي تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي المتأخرين دراسيًا.
ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
 -1تحديد أسس بناء النموذج التدريسي المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي لتنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات
االستذکار لدي تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي المتأخرين دراسيًا.
 -2اقتراح النموذج التدريسي في ضوء نظرية الحمل المعرفي لتنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذکار لدى
تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي المتأخرين دراسيًا.
 -3إعداد أدوات التقويم المتمثلة في  :اختبار مهارات معالجة المعلومات و مقياس عادات االستذکار.
 -4التجريب الميداني  ،ثم رصد البيانات ومعالجتها إحصائيًا والتوصل إلي النتائج وتفسيرهاومناقشتها.
وتوصل البحث إلي مجموعة من النتائج أهمها:-
 -1يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ( ≤ α) 05,0بين متوسطى درجات تلميذات المجموعتين التجريبية  /الضابطة فى
التطبيق البعدى الختبار مهارات معالجة المعلومات ککل و فى کل بعد من أبعاده لصالح المجموعة التجريبية.
 -2يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ( ≤ α) 05,0بين متوسطى درجات تلميذات المجموعة التجريبية فى التطبيقين
القبلى  /البعدى اختبار مهارات معالجة المعلومات ککل وفى کل مهارة من مهاراته لصالح التطبيق البعدى.
 -3يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ( ≤ α) 05,0بين متوسطى درجات تلميذات المجموعتين التجريبية  /الضابطة
فى التطبيق البعدى لمقياس عادات االستذکار ککل و فى کل بعد من أبعاده لصالح المجموعة التجريبية.
 -4يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ( ≤ α) 05,0بين متوسطى درجات تلميذات المجموعة التجريبية فى التطبيقين
القبلى  /البعدى لمقياس عادات االستذکار ککل وفى کل بعد من أبعاده لصالح التطبيق البعدى.

الكلمات المفتاحية  :نظرية الحمل المعرفي ،مهارات معالجة المعلومات ،عادات االستذکار
المقدمة
إن المالمح التي تتميز بها األلفية الثالثة من تسارع في الثورة المعلوماتية وتقدم علمي وتكنولوجي
في مختلف المجاالت ،باإلضافة إلى تطور وسائل وأدوات االتصال والتكنولوجيا؛ قد فرض ذلك كله عليي
ً
عقول البشر ً
ممتًل في الكم الهائل من المعلومات والمعارف والمهارات المرتبطة باإلنجازات
حمال معرفيًأ
والتطورات في مختلف ميادين الحياة ،مما إلقى علي المؤسسات التعليميية ضيرورة االرتقياء بمخرجاتهيا،
واالهتمام بتنمية مهارات المتعلمين وإمكانياتهم للتعاميل ميذ هيذا االنفجيار المعلومياتي والمعرفيي الضيخم
بفاعلية ،وكيفيه تقليص هذا الكم الهائل من المعلوميات والوحيدات المعرفيية دون أن يخسيروا منهيا ؛يي ًا؛
لتحقيق التنمية المفيدة.
*أستاذ مساعد -کلية التربية  -جامعة عين شمس  -جمهورية مصرالعربية
البريد االلكتروني hebafoaad@edu.asu.edu.eg :
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وأ؛ار(الزغلول و الزغلول )2009 ،إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم يتمثيل فيي ميدي
إمكانية تحسين ومضاعفة الذاكرة اإلنسانية ،من حيت :سعتها وفاعليتها ،وكذلك زيادة كفاءة نظم وأسياليب
معالجة المعلومات وتجهيزها ،وذلك من خالل توظيف االستراتيجيات المعرفية؛ لمواجهة هذا الكيم الهائيل
من المعلومات والمعارف ،و؛كوي المتعلمين من مظاهر النسيان.
ولييذلك بييات ميين الضييروري االهتمييام بتنمييية قييدرة المتعلمييين علييي تطييوير أسيياليب معييالجتهم
للمعلومات وكيفية االحتفظ بتلك المعلومات لالستفادة منها وقت الحاجة ،باإلضافة إلي االهتمام بميا يحيد
داخل أدمغتهم أثناء استقبال المعلومات ،وتنظيمها ،وجدولتها؛ ونظرا لما ألساليب معالجية المعلوميات مين
أهمية بارزة في التفاعل مذ الثورة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي ،فقد أصبح مين بيين األهيداف التربويية
تنمية مهارات معالجة المعلومات لدي المتعلمين خالل المناهج الدراسية المختلفة.
ومن ثم تُعد مهارات معالجة المعلومات أحد األبعاد الجدييدة لتطيور االتجياه المعرفيي فيي العمليية
التعليمية ،حيث ينظر أصحاب هذا االتجاه المعرفي إلي اإلنسيان عليي أنيه مينظم للخبيرة والمعرفية ،قيادر
علي بناء الموقف ،وإعادة بناءة ؛ بهدف استيعابه ،وأن عملية التعلم تتأثر بالطريقية أو األسيلوب اليذي ييتم
من خالله استقبال المعلومات ،وتخزينها ،واسترجاعها عند الحاجة ،كميا يفتيرض هيذا االتجياه أن األفيراد
مختلفون في مسيتوي نشياو ومعالجيه الخبيرة والمعلوميات ،وأن وظيفية العقيل البشيري هيي التعاميل ميذ
المشكالت والمواقف المختلفة ،ومحاولة إيجياد لهيا مين خيالل اسيتخدام وتوظييف المعلوميات والميؤثرات
الخارجية (عبد العزيز 66 ، 2013 ،؛ المبارك.)54 ،2009 ،
ويري عبد السميذ ( )97، 2015أن مهيارات معالجية المعلوميات ضيرورية؛ فهيي تسياعد عليى
تحقيق األهداف المرجوة من العلميية التعليميية ،وهيي اكتسياب المعرفية والمعلوميات ،وتخزينهيا بطريقية
صحيحة ،ثم استدعائها وتوظيفها في المواقف والمشكالت الحياتية ،باإلضافة إلى أنها تساعد الميتعلم عليى
تمثيييل المحتييوي وربييل المعلومييات والخبييرات الجديييدة بالسييابقة ،ممييا يزيييد ميين قييدرتهم علييى التحصيييل
الدراسي ،كما أنها توفر وقت وجهد الطالب والمعلم أثناء عملية التعلم.
ويوضح بدر( )553 ، 2016أن المتعلم إذا استقبل المعلومات كما هيي وبينفس صيورتها ،أو قيام
بحفظها دون فهم ،فإن هذه المعلومات سرعان ما تتال؛ي؛ ألنه بذلك يكون قد حقق المستوي السطحي مين
المعالجة .وهذا غالبًا ما يحد مذ التالميذ في المراحل التعليمية المختلفة ،فمجيرد انتهياء االمتحيان ينسيي
التلميذ كل ؛يء تعلمه في الميادة ،أميا إذا قيام التلمييذ بمعالجية هيذا المعلوميات مين خيالل إيجياد عالقيات
وترابطات بين المفاهيم وبعضها البعض ،وبين ما تعلمه حديثًا وميا هيو موجيود فيي بنيتيه المعرفيية ،فيإن
المعلومات ستستقر في ذاكرته ،وتنتقل إلي الذاكرة وويلة المدي لالحتفاظ بهذه المعلومات ،مما يسهل عليه
االستفاده منها في المواقف الحياتية المختلفة.
ويضيف أبو مغنم و أحمد ( )239 ، 2019أن مهارات معالجة المعلومات تزيد من قيدرة الميتعلم
علي تفسير المواقف والظواهر ،وتطبيق ما تعلمه في مواقف جديدة ،وعمل ملخصات بلغته الخاصية دون
إخالل بالمعني أو الفكيرة الرئيسية  ،وتعيرف العالقيات بيين المعلوميات ،كميا أنهيم أكيدوا الخبيرة السيابقة
للمتعلم ،ودورها في تفسير البيانات والعلومات ،فهي تساعد علي الوصول إلي المعرفة الجديدة عن وريق
ربل الخبرات المتضمنه في البيانيات المعطياه والخبيرة السيابقة ،باإلضيافة إليي الفهيم العمييق ،ووضيوح
المعني.
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وفي ضوء ماسيبق فيإن التعلييم الفاعيل هيو اليذي يُزييد مين قيدرة الميتعلم ومهاراتيه فيي اسيتقبال
المعلومات ،تخزينها في الذاكرة وويلة المدي ،ثم اسيتدعائها عنيد الحاجية إليهيا ،فقيد أ؛يارت دراسية عبيد
الناصر و بدن ( )2014إلي أن أهم أسباب قصور التعليم المدرسي هو عدم ضيعف قيدرة المتعلميين عليي
معالجة المعلومات ،مما يجعلهم ال يستثمرون عقولهم عند االستماع والمناقشية ،وأن ضيعف قيدرتهم عليي
اإلنجاز يعود إلي انخفاض مستواهم المهياري فيي تنظييم المعلوميات ومعالجتهيا ،وعيدم معيرفتهم بطيرق
تجهيز ومعالجة المعلومات ،وليس في انخفاض درجة الذكاء لديهم أو نقص الجهد المبيذول .كميا أ؛يارت
دراسة حله ( )2010إلي أن المنظومة التعليمية تُخرج اعدادًا هائلة مين المتعلميين تقتصير خبيراتهم عليي
تكرار واستداعاء المعلومات ،بينما يفتقرون بشكل ملحوظ لمهارات معالجية تليك المعلوميات واسيتخدامها
في اختيار افضل الحلول والبدائل أو اتخاذ القرارت المناسبة في المواقف المختلفة.
وعلييي الييرغم ميين أهمييية تنمييية مهييارات معالجيية المعلومييات ،إال أن نتييائج عييدد ميين الدراسييات
والبحو السابقة تشير إلي قصور في هذه المهارات لدي المتعلمين في المراحل الدراسية المختلفية ،مثيل:
دراسة السوداني و العتابي ()2016؛ عبد السميذ ()2015؛ البنا ()2011؛ القرارعة و الرفوع (.)2008
كما تُعد عادات االستذكار الجيدة إحدى عمليات التعلم المهمية التيي ال غنيي للميتعلم عنهيا فيي أي
مجال من مجاالت العلوم ،فهي تساعده علي زيادة مستوي تحصيله وإنجازه األكاديمي ،حيث يتوقف نيوع
هذا المستوي وجودته علي الطريقة أو األسلوب المتبذ في هذه العلميية ،باإلضيافة إليي أنهيا تسياعده عليي
تحقيق أهدافة ووموحاته ،وتحقيق النجاح والتقدم في مواقف التعلم النختلفة؛ من خالل زياة قدرتيه وتمكنيه
من الحفظ والتحليل واستنباو األفكار ونقد المعرفة (مختار 186-1855 ، 2016،؛ عبد اللطييف2013 ،
.)26 ،
معيا ،لهيا مهاراتهيا الخاصية
ويشير ندي( )37 ، 2007إلي أن االسيتذكار حالية عقليية ووظيفيية ً
وعاداتها التي يجب تعلمها ،مما يسهم في توفير الوقت والجهد للمتعلم ،ويضمن له حسن اسيتغالل الوقيت،
كما أنه يساعده علي تحقيق أفضل النتائج ليس فقل في التحصيل األكاديمي علي المدي القصير فحسب ،بل
في ؛تي مجاالت الحياة علي المدي الطويل.
ويوضح القصابي ( )3، 2010أن عادات االستذكار تظهر في سلوك المتعلم عندما يدرس وييتعلم
ويكتسييب المعلومييات والمهييارات ،واالسييتذكار اليييسليم يجعيييل المييتعلم يحيييدد أهدافيييه بكفييياءة وتحقيقهيييا،
وييستغل وقته أفضل استغالل ،كما أنها تيساعده عليى التركييز واسيتيعاب ميا يقيرؤه باألسيلوب المناسيب،
وفي كتابية التقيارير وتيسجيل المالحظيات أثنياء اليدرس وخارجه ،باإلضيافة إليي أنيه يزييد مين الدافعيية
والكفاءة في الحفيظ واالسيتدعاء لما تم تعلمه ،وبالتيالي اليسهولة فيي اجتياز االختبارات والتحصيل الجيد.
ويُعرف المليان ( )120 ،2015عادات االستذكار بأنها :مجموعة من األنماو السلوكية المكتسبة،
وأحد أ؛كال النشاو التي يتبعها التالميذ أثنياء اليتعلم؛ بهيدف اسيتذكار دروسيهم بطريقية جييدة وتحصييلها
واستعابها بما يساعدهم علي تحقيق الهدف منها ،وتحقيق األداء المرتفذ في التحصيل بما يفيده في مواقيف
الحياة المختلفة.
ويضيييف مييزراق ( )52 ، 2015أن عييادات االسييتذكار ليسييت ﳎييييرد ﳑارسييييييات عشييوائية
يستخدمها التالميذ في الدراسة والتحصييل فقيل ،بيل هيي مجهيود ونشياو عقليي يقوم عليي مجموعية مين
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العلمليات المتكاملة واﳌنظمة والتي تتمثل في  :التفكير ،اإلدراك حل المشكالت ،كميا أنهيا تتيأثر بجموعية
من العوامل منها ما يرتبل بالمتعلم نفسه ،ومنها ما يرتبل بالبي ة المحيطة به.
ناتجيا
ويشير سليمان ( )15 ،2005أن كفاءة وجودة التحصييل الدراسيي ليدي التالمييذ باعتبياره ً
معرفيًا يرتبل بخصائص المتعلم نفسه وعاداته الدراسية في التعلم واالستذكار واإلجراءات المعرفيية التيي
يجريها العقل علي المعلومات التي يريد تعلمها واكتسابها ،ومين ثيم تصيبح عيادات االسيتذكار ومهاراتهيا
ذات عالقيية وثيقيية بالنجيياح فييي التحصيييل الدراسييي ،فالييذين يحصييلون علييى درجييات عالييية فييي عييادات
االستذكار (بجانب بعض العوامل اآلخري) يتفوقون في تحصيلهم الدراسي .لهذا فإن االهتميام بتنميية هيذه
ً
مدخال مه ًما لتحسين مستوي اإلنجاز المعرفي لهؤالء التالمييذ ،كميا أن هيذه العيادات
العادات الجيدة يعتبر
ينتقل آثرها في مجاالت الحياة المختلفة بدرجة أكبير مين المعلوميات التيي يسيتوعبها التالمييذ؛ حييث انهيا
المدخل والدافذ إليها.
يرا فييي
وفييي هييذا المجييال يوضييح آل مقبييل ( )314 ،2018أن بعييض التالميييذ يبييذلون جهيدًا كبيي ً
دراستهم للمواد المختلفة ،خاصية عنيد اسيتعدادهم ألداء االمتحانيات ،إال أنهيم ال يحصيلون عليى درجيات
مناسبة ،لذا يجب متابعة هؤالء التالميذ وتعرف ما يواجهونه من صعوبات أثنياء دراسيتهم ،والعميل عليى
تنمية عادات االستذكار الجيدة لديهم ،وتدريبهم علي كيفية تنظيم أوقاتهم ،وتحديد الطرائق المناسبة والجيدة
لالستذكار.
وبالنظر إلي عادات االستذكار لدي التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،فقد بدأ االهتمام بتدريس وتنمية
هذه العادات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل عام والتالميذ المتأخرين دراسيًا بشكل خاص  ،فقد حظي
موضوع تدريس عادات االستذكار والمهارات الدراسية بالدعم القيانوني ،إذ قيدم القيانون العيام ( Public
 )94/Law 142في الواليات المتحدة األمريكية دع ًما إضافيًأ لالتجاة الذي ينيادي بضيرورة تيدريس هيذه
العادات ومهاراتها كجزء من البرامج التعليمية المقدمة لهؤالء التالميذ؛ حيث إن هؤالء التالميذ يعانون من
واضح في بعض عادات االستذكار ومهاراتها مثل :إدارة الوقت ،تحدييد األهيداف وميدي أهميتهيا،
ضعفٍ
ٍ
استخدام استراتيجيات الذاكرة واالستعداد لالمتحان ،التنظيم الذاتي (.)Ruban,2000
وعلي الرغم من أهمية إتباع التالميذ وممارستهم لعادات استذكار جيدة؛ لمساعدتهم علي تحصييل
دروسهم ،وتحقيق النجياح والتفيوق الدراسيي ،إال أن بعيض التالمييذ بالمراحيل التعليميية المختلفية ميازال
ً
فشيال فيي االكتسياب والتحصييل الجييد للمعيارف
يمارسون بعض العادات السي ة لالسيتذكار وتسيبب لهيم
والمعلومييات المطلوبيية  ،وهييذا مييا أ؛ييارت إليييه بعييض الدراسييات والبحييو مثييل( :محمييد 2020 ،؛
 Capuno& et al,2019؛ Hassan& et al, 2018؛ محمييد 2018 ،؛ مختييار 2016 ،؛ حييافظ
وآخرون.)2014 ،
ويتضح من العرض السابق أهمية إكساب التالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا من
خالل مادة العلوم مهارات معالجة المعلومات ،فهي تجعل المتعلمين ً
بدال من أن يتعاملوا مذ هذا الكم الهائل
من المعلومات بطريقة الحفظ ،يتعياملون معهيا مين خيالل معالجتهيا وترميزهيا ،وتمثييل المحتيوي وربيل
المعلومات والخبرات الجديدة بالسابقة ،مما يسهم في جودة تعلم المحتوي المراد تعلمه ،وجعيل المعلوميات
ذات معني ،ف ً
ضال عن أنها تساعد التالميذ علي تذكر المادة الدراسية ،ورفذ مستوي أدائهم في االمتحانات،
وزيادة قدرتهم على التفكير .باإلضافة إلي ضرورة تنمية عادات االستذكار الجييدة ليديهم؛ ألنهيا تزييد مين
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مستوي تحصيلهم الدراسي ودرجة استيعابهم وفهمهم للمعلومات والمعارف والخبرات ،وتزيد من قيدرتهم
علي حل المشكالت التي تواجهم في دراستهم ،مما يسهم في نجياح التالمييذ وتحقييق أهيدافهم ووموحياتهم
وفق إمكانيياتهم وقيدراتهم ،وتكيوين االتجاهيات اإليجابيية نحيو الدراسية مين خيالل الرضيا عين الدراسية
واالستمتاع بهيا ،مميا يعيود بالفائيدة علييهم وعليى المجتميذ اليذي يسيتفيد مين خبيراتهم ومعلومياتهم التيي
اكتسبوها .وذلك من األساليب واالستراتجيات التي تتناسب مذ قدراتهم واحتياجياتهم وتمكينهم مين تخيزين
المعلومات في الذاكرة وترميزها بشكل جيد ومنظم.
وفييييي هييييذا الصييييدد أوضييييح )2016( Faulkner&Latham؛ )2011( Kalyuga؛ Song
( )2011ضرورة التغيير الشامل لطرق وأساليب التدريس والممارسات الصييفية التقليديية ،والبحيث عين
توجهات تربوية حديثية ،ومحاولية االسيتفادة مين النظرييات التربويية المعاصيرة التيي تراعيي خصيائص
المتعلم العقلية ،ووبيعة عملية تعلمه ،وتخفييف الحميل المعرفيي أثنياء عمليية اليتعلم ،وزييادة قدرتيه عليي
استرجاع المعلومات ،واالحتفاظ بها لفترة أوول ،باإلضافة إلي زيادة قدرته عليي عميل منظميات معرفيية
وترميز للمعلومات وتمييزها ،ولعل من أهم النظرات الحديثة التي تراعي ذلك "نظرية الحمل المعرفي".
فالحمل المعرفي أحد أهم المشكالت والتحديات التي تهدد النظم التعليمية ،فهو يمثل إجمالي الطاقة
العقلية التي يستهلكها المتعلم أثناء حل مشكلة ما أو أداء مهمة أو نشاو معين .وينيتج هيذا العيبء المعرفيي
نتيجة استخدام ورق وأساليب تعليمية تقليدية تقوم بضخ المعلومات للمتعلم بصورة مستمرة ال تتناسب ميذ
األساليب المعرفية للمتعلمين ،ميذ عيدم إتاحية فرصية زمنيية للميتعلم لكيي يوجيه انتباهيه إليي المعلوميات
وترميزها ومعالجتها وتخزينها في الذاكرة العاملة ،ثم في الذاكرة وويلة المدي ،مما يؤدي إلي زيادة كميية
المعلومات وبالتالي تشكل عب ًا معرفيًا لديهم (نوبير. )29 ، 2017 ،
ويوضح ك ُّل من محمود ()2018؛ حسن ()2016؛ الخوالدة ( )2014أن نظرية الحمل المعرفيي
هي إحدي نظريات تصميم التدريس التيي تسيتهدف تقيديم المعلوميات الجدييدة بصيورة منتظمية ،وتوسييذ
حدود السعة العقلية للذاكرة العاملة لديهم ،مما يزيد من قدرتهم على اسيتيعاب المعلوميات ،واالحتفياظ بهيا
في الذاكرة وويلة المدي ،ودمجها مذ البناء المعرفي ،وسهوله استدعائها عند الحاجة إليها ،وتحقييق أكبير
قدر من التعلم .كما أنها تسهم في تنمية قدرات المتعلمين على تطوير أبنيتهم المعرفية ،مما يجعل التعلم أقل
تجريدًا ،وأكثر قابلية لإلدراك الحسي ،وأكثر قابلية للتخزين في الذاكرة العالمة ثيم اليذاكرة وويلية الميدي،
ومن ثم خفض العبء المعرفي عن المتعلم ،وجعل التعلم ذي معني.
ويُضيف سليمان( )289،2020أن نظرية الحميل المعرفيي تُعيد مين نظرييات اليتعلم والنظرييات
المعرفية في آن واحد؛ ألنها تهتم بمعرفة الشحنة المعرفيية الكليية الواقعية عليي اليذاكرة العاملية الكتسياب
المعلومات وتخزينها واستدعائها ومعالجة المعرفة العلمية ،كما تتضح أهمية نظريية الحميل المعرفيي فيي
مهام التعلم الصعبة والمتشابكة والمتفاعلة ،حيث إنها تقوم بوضذ ضوابل وحدود للذاكرة العاملة ،مما يقلل
العبء المعرفي ويسهل عملية التعلم.
ويري كل من قطامي ()594 ، 2013؛ أبو رييا ( )192 ، 2007أن نظريية الحميل المعرفيي
تجعل التعلم أكثر سهولة؛ ألنها توظيف االستراتجيات والطرق المناسبة التي يمكن للمعلم تطبيقهيا؛ لتقلييل
ً
فضال عن أنها تساعد المتعلم علي تخيزين
العبء المعرفي وتقليل الجهد العقلي الواقذ علي ذاكرة التالميذ،
المعلومات لفترة زمنية وويلة خالل مميارسيييييييييييييية رسييييييييييييييم المخططييات المعرفييية ،والوصيول
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إلي أداء أفضل في الجانب التحصيلي .وهذا ما أ؛يارت إلييه دراسية سيليمان ( )2020التيي توصيلت إليى
فاعلية استراتيجيات نظرية العبء المعرفي فيي تنميية التفكيير المنيتج والتنظييم اليذاتي ،ودراسية الشيمس
وحسن ( )2010التي توصلت إلى أن العبء المعرفيي يتيأثر بالطريقية واالسيتراتجية التيي يتبعهيا المعليم
والبناء المعرفي للطالب.
وفي هذا الصدد يؤكد سراج الدين (  )2018أن نظرية الحمل المعرفي تري أن هناك عالقة بيين
مصطلحي التدريس والتحصيل ،فإذا اقترن تدريس التالميذ بحمل أو عبء معرفي عيال ،فيإن هيذا سييقود
إلي تدني في مستوي التحصيل لدي هؤالء التالميذ ،لذلك تسعي النظم التعليميية إليي تحسيين اليتعلم ورفيذ
مستوي التحصيل لدي المتعلمين من خالل خفض العبء المعرفي لديهم .
ويضيف نوبير( )59 ، 2017أن نظرية الحمل المعرفي تساعد مصممي المناهج علي التقليل من
العبء المعرفي الناتج عن ضعف التخطيل للمواد التعليمية باستخدام اتجاه انتياج المعلوميات فيي كيل مين
ً
فضال عن أنيه يمكين االعتمياد عليهيا واالسيتفاده منهيا فيي عيرض
الذاكرة العاملة والذاكرة وويلة المدي،
المعلومات والمحتوي بطريقة تحفز العمليات العقلية للمتعلمين.
ونظرا ألهمية نظرية الحمل المعرفي ،فقيد أُجرييت عدييد مين البحيو والدراسيات فيي مجياالت
ً
وتخصصات متعددة؛ لالستفادة من وتطبيقاتها التربوية في عمليتي التعليم واليتعلم .ومثيل :دراسية العيزب
()2018؛ بريك ()2018؛ المعولي ()2017؛ عبد الحميد وفؤاد ()2017؛ العامري وآخرون ( )2016؛
)2014(Ngu& et al؛ )2012( Yeh& et al؛ )2012( Lin& et al؛ .)2010( Haslam& et al
ممييا سييبق تتضييح أهمييية التطبيقييات التربوييية لنظرييية الحمييل المعرفييي فييي تعليييم وتعلييم العلييوم،
وضرورة توظيف االستراتيجيات والنماذج التدريسية التي تسيتند إليى النظرييات التربويية الحديثية بصيفة
عامة ونظريه الحمل المعرفي بصفة خاصة ،حيث إن الهدف من تعلم العليوم ليم يعيد مقصيورا فقيل عليى
إكساب التالميذ المعارف والمعلومات والمهارات العلمية فقل ،ولكن إكسابهم التالميذ مهارات التعاميل ميذ
المعلومات ومعالجتها وتخزينها ،وعادات االستذكار الجيدة ،باإلضافة إلى استخدام المعرفة بشكل وظيفيي
للتكيف مذ متطلبات العص .وفي هذا المجال أ؛ار  )2016( Hendyأن مجال علم األعصاب وعلم النفس
التربوي أمدنا بنظريات تعلم متنوعة ،لذا ينبغي على الباحثين تطوير االسيتراتيجيات والنمياذج التدريسيية
في ضوء نظريات التعلم المعاصرة التيي أثبتيت فاعليتهيا وكفاءتهيا فيي اليتعلم ،والتفكيير فيي بنياء نمياذج
تدريسة جديدة قابلة للتطبيق في ضيوء هيذه النظرييات؛ مين أجيل الوصيول بالعمليية التعليميية إليي أعليي
مستوياتها بكافة المراحل الدراسية.
ويُعد التآخر الدراسي إحدى المشكالت التربوية األكاديمية اإلجتماعية التيي تقليق التربوييون ،فيال
مصدرا إلعاقة النمو والتقيدم فيي
يكاد صف دراسي يخلو من ف ة التالميذ المتأخرين دراسيًا ،إذ يعتبرونهم
ً
الحياة ،باإلضافة إلي أن هذه الف ة من التالميذ تؤدي إلي ارتفاع تكلفيه التعلييم وزييادة النفقيات المخصصية
له ،كما أنه تسبب إهدار كبير في العملية التعليمية (خليل1 ،2017 ،؛ الخولي.)2014 ،
ويوضح العزب و مطر ( )138 ، 2017أن المتأخرين دراسيًا مين الف يات التيي ينبغيي االهتميام
والعناية بهم؛ ألنهم يمتلكون استعدادات وقدرات عقلية متوسطة أو فيوق المتوسيطة ،وبيالرغم مين ذليك ال
يحصلون علي درجات عالية في التحصيل الدراسي ،وقد يرجذ ذلك إلي أسباب تتعلق بالمدرسة ،األسيرة،
المعلم ،التلميذ نفسه ،أو قد تعود إلي عوامل وأسباب نفسية وانفعالية .
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ويتصف هؤالء التالميذ ببعض الخصائص والسمات مجتمعة أو منفردة ،من أهمها :ضعف القدرة
علي حل المشكالت والتفكير المجرد ،وضعف االنتباة والتركيز أثنياء الدراسية ،عيدم القيدرة عليي التيذكر
وإدراك للعالقة بين األ؛ياء ،كما أن هؤالء التالميذ يعيانون مين فقيدان وضيعف فيي الثقية بيالنفس؛ نتيجية
تكرار خبرات الفشل ،باإلضافة إلي بعض العادات السي ة واإلتجاهات الدراسية السيالبة والتيي تتمثيل فيي:
اإلنصيراف واإلهمييال فييي إنجيياز الوجبييات واألنشييطة والمهيام التييي يكلفييون بهييا ،ضييعف فييي المهييارات
الدراسية  ،وعدم تقبله للمواقيف التربويية والعميل المدرسيي والتكييف معهيا (الخيولي 2014 ،؛ جعفيور،
.)151-149 ، 2014
ويري  )2010,4( Rahalأن المعلمين قادرون علي معالجة حياالت التيأخر الدراسيي مين خيالل
أمرا
اتخاذ ثال خطوات أساسية هم :فهم وبيعة هؤالء التالميذ ،وتغير مسار تفكيرهم تجاه الفشل باعتباره ً
ال مفر منه وهو بداية النجاح ،وتوفير بي ة تعليمية محفزة وداعمة لتعلم هؤالء التالميذ تسفيد مين أخطيائهم
وال تضخمها ،وتوفر لهم نجاحات قابلة للقياس تكون مميزة لهذه البي ة التعليمية .كما ينبغي عليى المعلميين
تفعيل أساليب تدريسية جديدة من خالل أنشطة تدريسية عملية مختلفة تتناسب ميذ إمكانياتهم وخصائصيهم
وخبراتهم (.)Reyes& et al ,2010
وفي إوار االهتمام بالتالميذ المتأخرين دراسيًا في مادة العلوم ،أجريت بعض الدراسات والبحو
بهدف مساعده هذه الف ة من التالميذ من خالل استخدم بعض المداخل واالستراتيجيات والنماذج التدريسيية
المحفزة لتعليمهم ،مثل :دراسة عبد الكريم ( )2018التي استخدمت المدخل القائم عليى السيياق فيي تنميية
فهم وبقاء وانتقال أثر تعلمها وتنمية دافعية التعلم ،بينما استخدمت دراسية خلييل ( )2017نميوذج التحلييل
البنائي في تعديل التصورات البديلة بمادة العلوم وتنمية االتجاه ،وتوصلت دراسة العزب و مطر ()2017
إلي فاعلية استراتيجية مقترحة في ضوء المدخل اإلنساني في تنمية عادات العقل المنتجة ودافعية اإلنجياز
لدى مجموعة من التالميذ المتأخرين دراسيا بالصف السيادس االبتيدائي ،فيي حيين أ؛يارت نتيائج دراسية
محمود ( )2014إلي فاعلية استخدام األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم.
وفي ضوء ما سبق تيري الباحثية أن وجيود ف ية التالمييذ المتيأخرين دراسييًا مين أهيم المشيكالت
والتحديات التي تعيق تقدم العملية التعليمية ويحول بينها وبين تحقيق أهيدافها ،وهيذا يتطليب مين المعلميين
بصفة عامة ومعلمي العلوم بصفة خاصة ضرورة االهتمام بهم ورعايتهم ،وإثارة دوافعهم لليتعلم والنجياح
في دراستهم ،باإلضافة إلي توليد ؛عور بداخلهم بأهمية وضرورة ما يتعلموه في حياتهم ،وتغيير تفكييرهم
تجيياه الفشييل باعتبيياره أنييه بداييية النجيياح والتأكيييد علييي مس ي وليتهم فييي تعلمهييم ،وذلييك ميين خييالل تبنييي
استراتيجيات ونماذج تدريسية مناسبة ومغايرة لإلسيتراتيجيات والنمياذج التدرسيية التقليديية؛ بهيدف رفيذ
مستوي تعلم التالميذ المتأخرين دراسيًا ،ومساعدتهم علي لمساعدتهم عليي التغليب عليي ميا ييواجههم مين
مشكالت دراسية تعوقهم عن تحقييق أهيدافهم .وفيي هيذه الدراسية الحاليية تهيتم الباحثية بالتيأخر الدراسيي
النوعي في مادة العلوم في المدارس العادية ،ويتم التعرف على هذه الف ة وتحديدهم من خالل نتيائجهم فيي
العام السابق في مادة العلوم ومستوي ذكائهم ،وتقدير معلمي العلوم لهم.
كما الحظت الباحثة من خالل إ؛رافها علي التربيية العمليي أن مين أكثير المشيكالت التيي تواجيه
التالميذ المتأخرين دراسيًا في الفصول العادية هو عدم وعي المعلمين بخصائصهم وبكيفية التعاميل معهيم
واعتبارهم تالميذ غير قابلين للتعلم ،باإلضافة إلي عدم تقدير المعلميين لهيم ،كميا أن تيدريس ميادة العليوم
يركز علي تدريس المعلومات كغاية في حد ذاتها وعلي نحو غير وظيفي من خالل االعتماد عليي أسيلوب
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تدريسي واحد لجميذ التالميذ فيي الفصيل الدراسيي ،بصيرف النظير عين ميدي مالئمتيه لقيدراتهم العقليية
رئييس وهيو:
وخصائصهم المتباينة ،وأن معظيم المعلميين داخيل الصيفوف الدراسيية يصيبون إليي هيدفٍ
ٍ
إكساب التالميذ المعلومات والمعارف بإستراتيجيات وورق تدريس تتسيم بيالجمود والتقليديية ،ثيم حفظهيا
واسترجعاها؛ بهدف اجتياز االمتحان النهائي ،وهذا ما يسمى "بثقافة الذاكرة"  ،باإلضافة إليي عيدم تفعييل
المعلمين الوسائل التعليمية المناسبة ،مما يؤثر سلبًا في التالميذ ،وييؤدي إليي إحساسيهم بالعيبء المعرفيي
نتيجة الكم الهائل من المعلومات والمعلومات المفروضة علي ذاكرتهم ،وعدم قدره التالمييذ عليي اكتسياب
وتوظيف المهارات العقلية والدراسية وبصفة خاصة مهارات معالجة المعلومات ،وعادات االستذكار.
واستنادًا إلي اإلتجاهات التربوية الحديثة التي توصي بضرورة التركيز علي اليتعلم النيوعي أكثير
من التعلم الكمي ،وذلك من خالل تصميم وتطوير نماذج تدريسية في ضوء نظريات اليتعلم الحديثية ،التيي
تركز المتعلم ونشاوه في عمليه التعلم؛ لمساعدته علي اكتساب المعلومات واالحتفاظ بهيا ثيم اسيترجاعها،
مميا يقليل ميين صيعوبة المهيام المقدميية ليه فيي المواقييف التعليميية ،وتحسيين مسييتوي تعلمهيم وتحصيييلهم
الدراسي .فإن البحث الحالي يسعي إلى تنمية مهارات معالجة المعلومات وعيادات االسيتذكار ليدي تالمييذ
الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ،وذلك مين خيالل نميوذج تدريسيي مقتيرح قيائم عليى نظريية
الحمل المعرفي.
وبمراجعة الدراسات والبحو السابقة التي تناوليت نظريية الحميل (العيبء) المعرفيي  ،ليم تجير
دراسة – على حد علم الباحثة  -تهتم بنظرية الحمل المعرفيي وفاعليتهيا فيي مهيارات معالجية المعلوميات
وعادات االستذكار الجيدة لدي تالمييذ المرحلية االبتدائيية المتيأخرين دراسييًا ،وهيذا ميا دفيذ الباحثية إليي
محاولة اقتراح نميوذج تدريسيي قيائم عليي نظريية الحميل المعرفيي؛ لتنميية مهيارات معالجية المعلوميات
وعادات االستذكار لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًأ؛ كمحاولة لسد الفجيوة النظريية
والتطبيقية من خالل تقيديم نظريية الحميل المعرفيي فيي نميوذج تدريسيي ،يمكين أن يفييد ويثيري المييدان
التعليمى فى مصر.
مشكلة البحث
تتحدد مشكلة هذا البحث في ضعف مهارات معالجية المعلوميات وعيادات االسيتذكار ليدي تالمييذ
الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ،واالفتقار إليى نمياذج تدريسيية قائمية عليى نظرييات تعليميية
حديثة لتنمية هذه المهارات مثل نظرية الحمل (العبء) المعرفي.
وللتصدي لهذه المشكلة يحاول هذا البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
" ما فاعلية نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية الحميل المعرفيي لتنميية مهيارات معالجية المعلوميات
وعادات االستذكار لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األس لة التالية:
 .1ما أسس بناء النموذج التدريسي المقترح فيي ضيوء نظريية الحميل المعرفيي لتنميية مهيارات معالجية
المعلومات وعادات االستذكار لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ؟
 .2ما النموذج التدريسي المقترح في ضوء نظريية الحميل المعرفيي لتنميية مهيارات معالجية المعلوميات
وعادات االستذكار لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ؟
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 .3ما فاعلية النموذج التدريسي المقترح فيي ضيوء نظريية الحميل المعرفيي فيي تنميية مهيارات معالجية
المعلومات لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ؟
 .4ما فاعلية النموذج التدريسي المقترح في ضوء الحمل المعرفي في تنمية عادات االستذكار لدى تالميذ
الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ؟
حدود البحث :
اقتصر البحث علي الحدود اآلتية -:
 مهيارات معالجيية المعلوميات والتييي تتمثييل فيي  :التطبيييق – التفسييير – التلخييص – تحديييد العالقيياتواالنماو.
 بعييض عييادات االسييتذكار والتييي تتمثييل فييي  :تحفيييز الدافعييية لالسييتذكار  -تركيييز االنتبيياه  -التهيييؤلالستذكار  -إدارة الوقت وتنظيمه  -تقوية الذاكرة  -المراجعة لالمتحان وأدائه بنجاح.
 مجموعة من تلميذات الصف الخامس االبتدائي المتأخرات دراسيًا  2021 / 2020م بمدرسة الزيتوناالبتدائية بإدارة الزيتون التعليمة ،وهن تلميذات حصلن علي درجات أقل من  % 50من الدرجة الكلية
في اختبار العلوم للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ، 2020/ 2019إلي جانب تحديد معلميي
العلوم بالمدرسة لهم.
 نتائج الدراسة وتفسيرها يرتبل بظروف ووبيعة مجموعة البحث وزمان ومكان تطبيقه.منهج البحث والتصميم شبه التجريبي :
استخدمت الباحثة المنهجيين البحثيين التاليين :
.1المننهج الوفنفي التحليلني  :عنيد إعييداد النميوذج المقتيرح محيل الدراسيية ،وعنيد إعيداد أداتيي التقييييم
المتمثلتين في  :اختبار مهارات معالجة المعلومات ،ومقياس عادات االستذكار.
 .2المنهج التجريبني :ذو المجميوعتين (التجريبية  /الضيابطة) فيي اإلجيراء الخياص بالجانيب التطبيقيي
للبحث للتأكد من فاعلية النموذج المقترح.
و بذلك ا؛تمل التصميم ؛به التجريبى للبحث على المتغيرات التالية :
✓ المتغير المستقل  :النموذج التدريسي المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي.
✓المتغيرات التابعة  :تنمية مهارات معالجة المعلومات ،عادات االستذكار.
فروض البحث:
 .1يوجييد فيرق دال إحصييائيًا عنييد مسييتوي ( )α ≤ 0,05بييين متوسييطى درجييات تلميييذات المجمييوعتين
التجريبية  /الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار مهارات معالجة المعلومات ككل و فيى كيل بعيد مين
أبعاده لصالح المجموعة التجريبية.
 .2يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ( )α ≤ 0,05بين متوسطى درجات تلميذات المجموعة التجريبية
فى التطبيقين القبلى  /البعدى اختبار مهارات معالجية المعلوميات ككيل وفيى كيل مهيارة مين مهاراتيه
لصالح التطبيق البعدى.
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 .3يوجييد فيرق دال إحصييائيًا عنييد مسييتوي ( )α ≤ 0,05بييين متوسييطى درجييات تلميييذات المجمييوعتين
التجريبية  /الضابطة فى التطبيق البعيدى لمقيياس عيادات االسيتذكار ككيل و فيى كيل بعيد مين أبعياده
لصالح المجموعة التجريبية.
 .4يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ( )α ≤ 0,05بين متوسطى درجات تلميذات المجموعة التجريبية
فى التطبيقين القبلى  /البعدى عادات االستذكار ككل وفى كل بعد من أبعاده لصالح التطبيق البعدى.
مصطلحات البحث :
 -1النموذج المقترح :
هو خطة تدريسية تستند إلي نظرية العيبء المعرفيي ومبادئهيا ،وتتكيون مين مجموعية مين المراحيل
المتتابعة والمرتبة ترتيبًأ منطقيًا ،توضيح وتنظيم عمل معلم العلوم والتالمييذ فيي كيل مرحلية مين مراحيل
مرورا بعمليات التغذية الراجعة وانتهاء بالتقويم؛ بهدف تنمية مهارات معالجة
التدريس ،بداية من األهداف
ً
المعلومات ،وعادات االستذكار الجيدة لدي تالميذ المرحلة االبتدائية ،وهذه المراحل هيي :تحفييز العقيل –
التنظيم واالكتساب – المعالجة السريعة – تكوين الذاكرة – التقويم والمراقبة.
 -2نظرية الحمل (العبء) المعرفي :
يُعرفها نيوبير( )40، 2017بأنهيا "إحيدي النظرييات المعرفيية التيي تهيدف إليي بنياء نظيام لتصيميم
التدريس من خالل توظيف مجموعة االستراتيجيات والمبادئ؛ لتنشييل اليذاكرة أثنياء اكتسياب المعلوميات
وزيادة فاعلية الذاكرة العاملة أثناء معالجة وترمييز وتخيزين المعلوميات فيي اليذاكرة وويلية الميدي ،مميا
يسهل استدعاء المعلومات عند الحاجة إليها بأقل جهد ذهني علي الذاكرة العاملة".
وتُعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها " إجمالي الطاقة العقلية أو النشياو اليذهني التيي تبيذلهن تلمييذات
الصف الخامس االبتدائي المتأخرات دراسيًا أثناء معيالجتهن وتجهييزن موضيوعات تعليم العليوم والمهيام
المعرفية في الذاكرة العاملة خالل فترة زمنية معينة ،وهذه الطاقة تختلف من موضيوع تعليم آلخير ،ومين
مهمة آلخري ،ومن متعلمة آلخري.
 -3مهارات معالجة المعلومات:
يُعرفها الخزيم ( )434 ، 2016بأنها " مجموعة من األنشطة والمهارات العقلية المنتظمة التي تحد
أثناء استقبال المتعلم للمعلومات وتحليلها وتفسيرها داخل عقله واستيعابها ،وخاصة عندما يواجه موقف أو
مشكلة ما تحتاج إلي من المتعلم نفسه".
تُعرف الباحثة مهارات معالجة المعلومات إجرائيًا بأنها " مجموعة مين المهيارات أو األداءات العقليية
التي تقوم بها تلميذات الصف الخامس االبتدائي المتأخرات دراسيًا عنيد اسيتقبالهن للمعلوميات ،وتحلييلهن
وتفسيرهن لها ،مما ييسر عليهن استعادتها أو تذكرها في مواقف تعليمية جديدة ،خاصة التي تتطلب مينهن
إ يجاد حلول لمشكلة يواجهونها أو الوصول إلجابة عن سؤال ،وبالتيالي تكيون التلمييذات أكثير مرونية فيي
التعامل مذ المواقف التعليمية ومواجهة ظروف الحياة المتغيرة ،قادرات علي االستفاده مما يتعلمونهن فيي
حياتهم العلمية والعملية ،وتقاس بالدرجة الكلية التي تحصل عليها التلمييذات فيي اختبيار مهيارات معالجية
المعلومات".
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 -4عادات االستذكار
يُعرفها حافظ وآخرون ( )429 ، 2014بأنها " مجموعة من الممارسات السلوكية التي يتبناها التالميذ
ذوي التحصيل المنخفض في مواقف الدراسية واليتعلم؛ بهيدف إنجياز وتحصييل المهميات التعليميية سيواء
داخل الفصل أو في المنزل ".
وتُعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها" مجموعة من المهارات واالسياليب المتنوعية التيي تمارسيها
تلميذات الصف الخيامس االبتيدائي المتيأخرات دراسييًأ بصيورة متكيررة؛ لزييادة قيدرتهن عليي اسيتيعاب
المعلومات والمعارف وفهم واكتساب المهارات المتضمنه بمنهج العليوم بكفياءة عاليية واسيتذكارها بشيكل
جيد ،وتتمثل في السلوكيات التي تفيدهم في إنجاز المهام والتكليفات في مواعيدها دون تأخير ،وفيي تحميل
المس ولية وزيادة اندماجهن في العملية التعليمية وخفض القلق لديهن ،وتحقيق أفضل مستوي تحصيلي بميا
تسمح لهم إمكاناتهن وقدراتهن .وتُقاس إجرائيًا بالدرجة التي تحصيل عليهيا التلمييذات فيي مقيياس عيادات
االستذكار ال ُمعد لذلك".
 -5التالميذ المتأخرين دراسيًا :
يعرفهم عبد الكريم ( )132 ، 2018بأنهم " ف ة من التالميذ المتأخرين عن أقرانهم المتجانسين معهيم
ً
منخفضيا عين المتوسيل الكليي
تحصييال دراسييًا
في العمر الزمني فيي الفصيول العاديية ،واليذين يحققيون
ً
للتالميذ في اختبار العلوم في العام الدراسي السابق ،وتتراوح نسبة ذكائهم بين (.")90-75
ويُعرفون إجرائيًأ في هيذا البحيث بيأنهم " مجموعية مين تلمييذات الصيف الخيامس االبتيدائي الالتيي
تتراوح نسبة ذكائهن بين ( ،)90-75ولديهن قيدرات عقليية واسيتعدادات عالييه للدراسية؛ إال أن مسيتوي
تحصيلهن الدراسي الواقعي أقل من مستوي التحصيل الدراسي المتوقذ ،ومين مسيتوي تحصييل زمالئهين
في نفس عمرهن الزمني في المدرسة ،ويحصلون عليي درجيات أقيل مين  % 50مين الدرجية الكليية فيي
اختبار العلوم للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ، 2020/ 2019إلي جانب تحدييد معلميي العليوم
بالمدرسة لهم.
أهمية البحث
تظهر أهمية هذا البحث لما يمكن أن يقدمه لكل من :
 مخططي ومطوري مناهج العلوم  :يلفت هذا البحث أنظار القائمين علي العمليية التعليميية إليي مبيادئنظرية الحمل المعرفي وتطبيقاتها التربويية ،واالهتميام بتنميية مهيارات معالجية المعلوميات وعيادات
االستذكار الجيدة ،مما يسهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية واالسيتفادة مين قيدرات التالمييذ فيي
التعامل مذ المستجدات المعلوماتية والتكنولوجية.
– معلمي العلوم  :توجيه نظر معلمي العلوم إلي أهمية االهتمام بالتالميذ المتأخرين دراسيًا فيي الفصيول
المدمجة ،ورفذ أدائهم في تعلم العلوم من خالل تقيديم نميوذج تدريسيي مقتيرح لهيم قيائم عليى نظريية
الحمل المعرفي؛ مما يساعدهم في تنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار ،كما يسهم فيي
تزويدهم باختبار لمهارات معالجة المعلومات ،ومقياس لعادات االستذكار؛ مميا يسياعدهم عليى تقيويم
تالميذهم.
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– تالميذ المرحلة االبتدائية :وبصفة خاصة تالميذ الصف الخامس االبتيدائي المتيأخرين دراسييًا ،حييث
يساعد على تنمية مهارات معالجة المعلومات ليديهم؛ حتيى يتمكنيوا مين التفاعيل ميذ الكيم الهائيل مين
المعلومات والمعارف ،وتحقيق أهدافهم في حياتهم العملية العلميية بنجياح ،باسيتخدام نميوذج تدريسيي
ضا محاولة تنمية عادات االستذكار لما لها مين دور كبيير
مقترح قائم علي نظرية الحمل المعرفي .وأي ً
وفاعل تحسين جودة تعلم التالميذ ونجاحهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم.
– الباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس  :حيث يفتح هذا البحث أفاقًا جديدة أميامهم إلجيراء مزييد
ً
فضال عن إسهام هيذا البحيث بمجاليه ونتائجيه فيي فيتح
من البحو باستخدام نظرية الحمل المعرفي،
اختبيارا لمهيارات
آفاق جديدة في مجال معالجة المعلومات ،وتنمية عيادات االسيتذكار ،كميا أنيه يقيدم
ً
سا لعادات االستذكار علي درجة عالية مين الموثوقيية يمكين أن يسيتفيد منهيا
معالجة المعلومات و مقيا ً
الباحثون عند إعداد مثل هذه األدوات.
اإلطار المعرفي للبحث
يهدف عرض اإلوار المعرفي للبحث إلى استخالص أسس بناء النموذج التدريسي المقترح القائم
علي نظرية الحمل/العبء المعرفي ،وكذلك تحديد مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار التي
يسعى النموذج التدريسي المقترح لتنميتها لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًأ،
ولتحقيق ذلك يعرض اإلوار لكل من نظرية الحمل المعرفي ،مهارات معالجة المعلومات ،وعادات
االستذكار .وفيما يلي تفصيل ذلك:
ً
أوال  :نظرية الحمل  /العبء المعرفيCognitive load Theory
نشأة ومفهوم نظرية الحمل المعرفي
نشأت نظرية الحمل المعرفي عام 1980م علي يد عالم النفس االسترالي جيون سيويلر Sweller
 ،Johnوهي إحدى نظريات التعليم والتعلم التي بُنيت علي مفاهيم نظرية معالجة المعلومات في الذاكرة،
والتي تنتمي إلى النظريات المعرفية ،تقوم نظرية الحمل المعرفي على تطوير المخططيات وآليية المعرفية
اإلجرائية ،واستند سويلر في ورحه النظري إلى"نشاو الذاكرة العاملية" ،وتعبتير النظريية الفيرد كمعيالج
للمعلومات ،وأن المعرفة سلسلة من المعالجة العقلية ،والتعلم هو اكتساب للتمثييالت العقليية .فييتم اسيتقبال
المعلومات كمدخالت ،ومعالجتها لفهم المعرفة وترميزها عقليا ،ثيم إنتياج المعلوميات كمخرجيات (جلييل،
.)24 ، 2015
وأ؛ار سويلر في أبحاثه إلي العوامل التي تتدخل في كفاءة نشياو اليذاكرة العاملية ،وأن الحميل أو
العبء المعرفي يتعلق بأمرين :األمر األول يتعليق باليذاكرة العاملية التيي تنتبيه إليى المعلوميات وتتصيف
بمحدودية السعة العقلية في عدد العناصر التي يمكين أن تحتويهيا فيي وقيت واحيد ،ومحدوديية اليزمن فيي
االحتفاظ بالمعلومات ،وهذه المحدودية تقف وراء ضعف التعليم ،باإلضيافة إليى االنتبياه اليذي قيد يتطليب
جهدًا ،خاصة في حالة تزاحم عدد كبير مين المعلوميات الميراد معالجتهيا ،واألمير الثياني يتعليق باليذاكرة
وويلة المدى" حيث إن التخزين الجيد للمعلومة يؤدي بطبيعة الحال إلى االستدعاء الجيد ،وقد وور سويلر
نظريته بهدف بحث المخططات أو مجموعات العناصر والوسائل والطرق التي تخفف من مستوي العيبء
المعرفي الناتج عن مهام التعلم ومحدودية السيعة العقليية لليذاكرة العاملية فيي ضيعف اليتعلم؛ ألن اليذاكرة
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العاملة تعيق التعلم بسبب عدم قدرتها علي معالجية المعلوميات الكثييرة والصيعبة واالحتفياظ بهيا ،وتؤكيد
النظرية علي أن التعلم يحد عن وريق الذاكرة العاملة والذاكرة وويلة الميدي ،وأن اليتعلم يحيد بشيكل
أفضل عندما يتناسب ميذ البنيية المعرفيية البشيرية( Iwarsson& et al, 2017؛  Schroeder,2017؛
بوزيد و ركزة ، 59 ، 2019 ،العبادي.)17 ، 2014 ،
ويعرف بريك ( )13 ، 2018الحمل المعرفي بأنه " الكمية الكلية من المعلومات أو النشاو العقلي
التي يجب علي التالميذ اتمامها وحفظها أثناء عملية التعلم ،ميذ إبقياء اليذاكرة العاملية نشيطة؛ وذليك لفهيم
ومعالجة وترميز وتخزين المادة الدراسية في الذاكرة".
ويُعرفه العباسى وآخيرون ( )29 ، 2018بأنيه "مجموعية مين العملييات واإلجيراءات المنظمية
والمخططة التي يتم اتباعها لتقليل الجهد الذهني المفروض عليى اليذاكرة العاملية وتنشييل اليذاكرة العاملية
عند تدريس المتعلم مكونات المعرفة  :الحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات والمهارات أو التطبيقيات
.
بينما تناوله السعدي ومحمد ( )327 ، 2018بأنه "مجموعة عمليات وإجراءات منظمة ومخططة
متمثلة في خطوات واستراتيجيات لتنشيل الذاكرة أثناء اكتساب المعرفة والمعلومات ،وتقليل الجهد الذهني
للذاكرة العاملة".
وفي ضوء وبيعة البحث وأهدافه تعرف الباحثة نظرية العبء المعرفي إجرائيًأ بأنهيا " إجميالي
الطاقة العقلية أو النشاو الذهني التي تبذلهن تلمييذات الصيف الخيامس االبتيدائي المتيأخرات دراسييًا أثنياء
معالجتهن وتجهيزن موضوعات تعلم العلوم والمهام المعرفية في الذاكرة العاملة خالل فترة زمنية معينية،
وهذه الطاقة تختلف من موضوع تعلم ألخر ،ومن مهمة آلخري ،ومن متعلمة آلخري.
اإلفتراضات التي تقوم عليها نظرية الحمل المعرفي
تستند نظرية الحمل المعرفي إلي مجموعة من االفتراضيات األساسيية المتعلقية بكيفييه حيدو عمليية
الييتعلم ،ومعالجيية المعلومييات ميين المييتعلم ،أوضييحهم (التكريتييي و أحمييد2013 ،؛ الفيييل 102،2015،؛
Elliott& et al ,2009,5؛  ) Zheng& Cook,2012فيما يلي:
▪ المعالجة النشطة  :وتعني أن المتعلم يبني معرفته بذاته ،فالمتعلم يقوم بمعالجة نشيطة للمعلوميات مين
خالل ثال عمليات معرفية هي :االنتباه إلى كل ما يتعلق بالموضوع أو المحتوي ،وتنظيم الموضوع
ذهنيًا بصيورة مترابطية ومتماسيكة ،وربيل الخبيرات الجدييدة بيالخبرات السيابقة ،بحييث تشيكل بنيية
متكاملة مترابطة؛ لترميز المعلومات وتخزينها فيي الذاكرة وويلة المدي.
▪ المخطط المعرفي  :تنتظم المعلومات في الذاكرة وويلة األمد في صورة مخطل معرفي ،وهيذا بيدوره
يقلل العبء المعرفيي عليي اليذاكرة العاملية؛ ألنهيا تسيمح بتصينيف عناصير متعيددة مين المعلوميات
كعنصر واحد .كما يمكن أن يرتبل أكثر من مخطل معرفي فيي صيورة هرميية ،مميا يزييد مين قيدرة
وكفاءة الذاكرة وويلة األمد علي تخزين واستدعاء المعلومات وربطها بالمعرفة السابقة ،والتغلب علي
محدودية الذاكرة العاملة.
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▪ القناة الثنائية (المزدوجة)  :حيث افترضت نظرية الحمل المعرفي أن المعالجة النشطة للموضوع تتم
عن وريق قناتين منفصلتين هما :القناة السمعية التي تقوم بمعالجة المدخالت اللفظية والسمعية ،والقناة
البصرية المكانية وتقوم بمعالجة المدخالت البصرية والمكانية.
▪ تعدد مخزن الذاكرة :حيث تفترض نظرية الحمل المعرفي وجود ذاكرة عاملة محدودة السعة والزمن،
ال يمكن لها أن تتعامل مذ أكثر من تسعة عناصر من المعلومات في نفس الوقيت ودون تسيميذ؛ ألنهيا
تفقد هذه المعلومات بعد  30ثانية تقريبًا ،وتختفي حدود اليذاكرة العاملية عنيدما تنتقيل المعلوميات إليي
الذاكرة وويلة األمد ذات السعة الكبيرة؛ ألنها تنتظم فيي وحيدات (المخطيل المعرفيي) ،ليذلك يصيعب
علي التالميذ استيعاب المعلومات ذات عناصر متعددة في وقت واحد.
▪ الفهم  :يحد الفهم عند معالجة المعلومات المرتبطية ميذ بعضيها فيي اليذاكرة العاملية ،فالميادة التيي
يصعب علي المتعلم فهمها تتكون من عدد كبير من العناصر المتفاعلة التي ال يمكن تحميلها فيي وقيت
واحد في الذاكرة العاملة ،كما أن حدو الفهم يتطلب تغييرات في الذاكرة وويلة األمد.
أسس نظرية العبء المعرفي
بُنيت نظرية العبء المعرفي على مجموعة من األسس أ؛ار إليها (بوزيد و ركزة-65 ، 2019 ،
 68؛  )Sweller,2015 , 2016, 2017فيما يلي:
▪ االنتباة  :هو القدرة على انتقاء المعلومات من العالم المحيل؛ لغرض معالجتهيا ،ليذلك فاالنتبياة يعتبير
بوابة المعالجة المعرفية للمعلومات الحسية .
ويوضح سويلر وزمالؤه أن االنتباه له تأثير كبير في خفض العبء المعرفي ،فمعالجة مثيرين قيد
يييؤدي إلييى انخفيياض كفيياءة األداء المعرفييي ،خصوصييا إذا كانييت المعلوميية مجهييدة و تتضييمن معالجييات
متقاربة ،وعليه فصعوبة االنتباه او بذل الجهد من أجل االنتباه قد يتسبب في العبء المعرفي على مسيتوى
المعالجة اآللية والتلقائية في الذاكرة العاملة ،حيث تستغرق زمنًا أوول (.)Tricot& et al , 2007, 56
▪
✓
✓
✓

✓

✓

الذاكرة النشطة  :هي المستودع الذي يتم فيه التفاعل بين تخزين ومعالجة المعلومات في وقيت واحيد.
وتتمثل العالقة بين الذاكرة والعبء المعرفي في:
الذاكرة العاملة تساعد في تسيير عملية االنتباه.
الذاكرة العاملة تستخدم معالجات خاصة وفقا لطبيعة المعلومة سيواء كانيت بصيرية ،سيمعية ،دالليية،
وبالتالي فإن العبء المعرفي يختلف باختالف المعلومة المشفرة وفقًا لطبيعة محددة أو أكثر.
الذاكرة العاملة تكون محدودة أكثر عند معالجة معلومات جديدة ،وفي المقابل تكون قادرة علي معالجة
كميات كبيرة (أقل محدودية) من المعلومات القبلية التي سبق تنظيمها ونقلها من الذاكرة وويلة المدي،
في حين يختفي اآلثر في حالة الخبرة ،وهذا ما يسمي بمبدأ التنظيم والربل البيني.
محدودية السعة والوقت المستغرق في المعالجة في الذاكرة النشطة له آثر كبيير فيي عمليية المعالجية،
وخاصة عند غياب الخبرة (المعلومات القبلية المخزنة) ،وبالتالي كلما زادت عيدد الوحيدات المعرفيية
وتكرارا في حفظ المعلومة.
وقلت الخبرة زاد العب المعرفي لدى الفرد ،مما يتطلب جهدًا
ً
من أجل الحفاظ على محتويات الذاكرة وويلة المدي ،يجب معالجة عدد محدود من المعلومات الجديدة
في نفس الوقت .لهذا يجب معالجة المعلومات القادمية مين البي ية الخارجيية بواسيطة اليذاكرة العاملية،
وهي محدودة من حيث السعة والوقت لالحتفياظ بالمعلوميات ،وهيذا ميا يسيمي بمبيدأ الحيدود الضييقة
للتغير.
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▪ التعلم :التعليم ليس عملية تلقين أو نقل مجموعة من المعلومات فحسب ،بل هو نشا ً
وا عقليًا يعتمد على
تجميذ وتنظيم واستخدام المعرفة في المعالجة وتجهيز المعلومة .وعليه نستطيذ القول إن الخبرة قد تم
تعلمها وعندما تصبح بشكل دائم جز ًءا من مخزوننا المعرفي ،نوظفها في حل المشكالت التي نواجهها
 .كما أن المعلومات التي ال يمكن الحصول عليها من األفراد المحيطين بنا ،يمكن الحصول عليهيا مين
أثناء حل المشكالت التي تواجهنا باستخدام عمليات توليد واختبار عشيوائية ،ومين ثيم تنشيأ معلوميات
جديدة يمكن االحتفاظ بها في الذاكرة وويلة المدي ،وهذا ما يسمي بمبدأ العشوائية كأصل .ومن ثم فإن
التعلم مرتبل ارتبا ً
وا وثيقًا بالذاكرة؛ ألن كل ميا ييتم تعلميه يكيون ُمخزنيا فيهيا ،وبالتيالي فكيل ميا هيو
موجود في الذاكرة فإننا تعلمناه في مرحلة ما (القطامي.)33 ، 2013 ،
وفي ضوء ما سبق تستخلص الباحثة أن التلميذ بعدما ينتبه إليي المعلومية المقدمية ليه ،فيإن العقيل فيي
الذاكرة قصيرة المدي ال يستطيذ إال أن يستقبل ويعيالج عناصير محيدودة مين المعلوميات المقدمية ليه مين
خالل محتوي مادة العلوم ،وإذا زادت عدد العناصر من المعلومات التي تستقبلها الذاكرة قصيرة المدي في
نفس الوقت؛ فإن ذلك يؤدي إلي حمل ذهني وعبء معرفي زائد علي الميتعلم .بينميا اليذاكرة وويلية األميد
يستطيذ التلميذ تخزين المعلومات بعد معالجتها وترميزها فيها .وبناء على ذلك قامت الباحثية بإسيتخالص
بعض األسس والمبادئ الرئيسة التيي يسيتند إليهيا النميوذج التدريسيي المقتيرح فيي ضيوء نظريية العيبء
المعرفي .وتتمثل هذه األسس في:
 -االهتمام بجذب انتباه المتعلمين لموضوع الدرس ،وتحقيق االستعداد الجيد له.

 الترابل المعرفي بمستويات مختلفة بين العناصر التعليمية؛ ليناسب المسيتوي المعرفيي للميتعلم :حييثينظر إلى التعلم باعتباره أبنية معرفيية تقيوم عليى إدمياج المعلوميات والخبيرات الجدييدة بالمعلوميات
والخبرات السابقة ،ثم إعادة توظيفها في المواقف الجديدة.
 الترتيب والتسلسل المنطقي ألنشيطة ومحتيوي اليتعلم مين البسييل إليى المعقيد واليربل بيين المصيادرالمتنوعة للمعلومات ،واستخدام األمثلة المحلولة.
 تقديم مشكالت تعليمية تتحدي العقل ،وتتطلب من المتعلم إحدا تنظييم وتكاميل وربيل بيين المعيارفالمقدمة وبعضها البعض.
 -تقديم الموضوعات التعليمية من خالل استعمال ثمثيل واحد للمعرفة :النص أو الصورة.

 إمداد المتعلمين بالمعلومات الضرورية فقل إلنجاز تعلمهم ،وتنقية المعلومات غير الضرورية. -تمييز المعلومات المهمة ،وإبرازها؛ لتركيز االنتباه عليها.

 توفير مواقف تعليمية تعلمية حقيقية سياقية لها عالقة بالخبرات الحياتية لتدريس العليوم ،بحييث يشيعرالمتعلم بوظيفه المعرفة وقيمتها.
 استخدام أساليب واستراتيجيات تعليميه تساعد على فهم ومعالجة المادة التعليمية وترميزها في الذاكرةالعاملة ،مما يساهم في زيادة المخزون المعرفي.
أنواع الحمل المعرفي
يشير (خليل وآخرون 342 -341 ، 2019 ،؛  Iwarsson& et al, 2017؛ منصور2014 ،
؛  Meissner& Bogner, 2012 , 128؛  )Jones& Corner, 2010إليي أن هنياك ثالثية أنيواع أو
مصادر للحمل أو العبء المعرفي لدي التالميذ هم:
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▪ الحمل المعرفي الداخلي (الجنوهري)  :يرجيذ إليي صيعوبة المفيردات والعناصير والمحتيوي الميراد
تعلمه ،والذي يتطلب جهدًا معرفيًا من المتعلم يفوق السعة العقلية لذاكرته العاملية ،ويتحيدد هيذا النيوع
بدرجة التفاعل بين العناصر األساسية للمعلومات فيي إحيدي المهيام ،أي أنيه كلميا زاد عيدد العناصير
وزاد التفاعل بينها ارتفذ مستوي العبء المعرفي الداخلي .ويختلف العبءاليداخلي بياختالف الخبيرة؛
فالمتعلم ذو الخبرة يتعامل مذ العناصر العديدة على أنها عنصر واحد .وهذا النوع من العيبء يصيعب
تعديله و التحكم به ،إال أنه من الممكن تخفيفه بحذف بعض العالقات والعناصير فيي المراحيل األوليية
من التعليم ،أو استبدالها بمهام أبسيل منهيا نسيبيًا ،وهيذا النيوع مين العيبء يفسير السيبب اليرئيس فيي
صعوبة بعض المواد الدراسية عن غيرها مثل :صعوبة مادة الكيمياء والفيزياء والرياضيات ....إلخ.
▪ الحمل المعرفي الخارجي (الشكلي) :ويشير إلي الحمل أو العبء الواقيذ عليي اليذاكرة العاملية بسيبب
الجهد اإلضافي نتيجة التدريس و ورق عرض المعلوميات غيير المناسيبة عليي التالمييذ ،فهيو نتيجية
الظروف التعليمية غير المناسيبة مثيل :ضيعف تصيميم بي ية اليتعلم ،عيدم مناسيبة الطيرق واألسياليب
التدريسية المستخدمة في عرض المعلومات والعناصر المراد تعلمها ،وهيذا النيوع مين العيبء يسيهل
تعديله باستبدال هذه الطرق والوسائل التعليمية لتسهيل عملية اليتعلم مثيل الرسيوم والجيداول؛ ألنيه ال
ينتج عن نوعية المعلومات ومقدارها.
▪ الحمننل المعرفنني وايننة الصننلة (المتننوا ن) :ويشييير إلييى الجهييد العقلييي الييذي يبذلييه المييتعلم لتكييوين
مخططات ذهنية ومعرفية جديدة بطريقة متعاقبة عند محاولة فهم الميادة التعليميية وحفيظ المعلوميات،
كما أنه يكون نتيجة المجهود الذي يبذله المتعلم للمعالجة المعرفية وربطها ببنيته المعرفية ،لذلك يشيار
له بالعبء المعرفي الفاعل .وبالتالي فهذا النوع من العبء يعتبر مطلوبًا وجيدًا في عملية التعلم؛ لجعل
التعلم ذي معني.
وفي هذا الصدد ،أ؛ارت نتائج الدراسات والبحو السابقة إلى العالقة بين الحمل المعرفي والعملييات
المعرفية والعقلية المختلفة ،وقد أوضحت دراسة حامد ( )2018أنه لزيادة العبء المعرفيي وثييق الصيلة،
يجب إ؛غال المتعلمين ببناء مخططاتهم المعرفية بأنفسهم من خالل القييام بأنشيطة واسيتخدام إسيتراتجيات
تساعدهم علي إعمال العقل في التفسير الذاتي والتخيل .كما توصلت دراسية رمضيان و اليدرس ()2016
إلى أنه كلما انخفض الحمل المعرفي تزداد المساحة الحرة في الذاكرة العاملة ،ومن ثم يزداد بناء وتطيوير
المخططات المعرفية ،كما أ؛ارت دراسة (الحارثي  )2015 ،إليي أن العيبء المعرفيي الزائيد ييؤثر سيلبًا
علي اإلدراك السمعي والبصري والعقلي ،كما توصلت دراسية ( )Shehab& Nussbaum, 2015إليي
ضا يقلل من مهيارات التفكيير
أن العبء المعرفي الزائد يقلل من مهارات التفكير الناقد لدي المتعلمين  ،وأي ً
البصري وفق نتائج دراسة (منصور.)2014 ،
وفي ضوء ما سبق تري الباحثة أن أنواع الحميل المعرفيي الثالثية تيؤثر بصيورة مبا؛يرة فيي عمليية
التعلم ،فالحمل المعرفي الداخلي يرتبل بالعمليات المعرفية التي يحتاجها عقل المتعلم للقيام بالمهام المكليف
بها أثناء تعلم العلوم ،كما Hkiه يرجذ إلى صعوبة المحتوي المراد تعلمه ،وبالتالي يصعب التحكم به .أميا
الحمل المعرفي الخارجي يحد بسبب التصميم والتنظيم غير المناسب لمناهج العلوم ،باإلضافة إليى عيدم
مناسبة ورائق التدريس في عرض المعلومات المراد تعلمها ،ليذلك يمكننيا كمصيممين تعيديل هيذا العيبء
المعرفي للوصول إلى مستوي أفضل من االستيعاب وفهم للمحتوي المراد تعلمه من خالل استخدام نمياذج
ورائق التدريس والتصميم الفاعلة التي تسهل االسيتيعاب لمحتيوي منياهج العليوم .بينميا الحميل المعرفيي
وثيق الصلة بالموضوع هو العبء المعرفي الذي ينشيأ عنيدما ينهميك المتعلميون فيي معالجية المعلوميات
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معالجة عميقة؛ من أجل إحدا تنظيم وتكامل وربل بين المعارف المقدمة لتكوين أبنية معرفية تساعد علي
إتقان مادة العلوم .وبالتالي فإن العبء المعرفي الداخلي والعبء المعرفي الخارجي هما عب ان غير فاعلين
وغير مرغوب إحداثهما من أجل تحقيق التعلم ذي المعني ،بينميا العيبء المعرفيي وثييق الصيلة هيو عب ًيا
ً
فاعال ومرغوب من أجل تحقيق التعلم ذي المعني.
معرفيًأ
األهمية التربوية لنظرية الحمل المعرفي
أوجييز كييل ميين مكييي ( )34 ، 2016؛ حسيين ( )503 ،2016؛ نييوبير( )29 ، 2017؛ القطييامي
( )594 ، 2013؛ أبو ريا ( )192 ، 2007اهمية نظرية الحمل المعرفي فيما يلي-:
– تساعد المتعلم على التخلص من محدودية سعة العقلية لليذاكرة قصييرة الميدى التيي تعييق اليتعلم ،مين
خالل توظيف اإلستراتيجيات المناسبة لخفض العبء المعرفي وتقليل الجهد الذهني ،والتي تعمل عليى
جذب انتباههم للتعلم وتحفزهم على المشاركة الفاعلة.
– تساعد على استيعاب المعلومات وتخزينها في الذاكرة وويلة المدي ،باإلضيافة إليى دمجهيا فيي البنياء
المعرفي وسهولة استدعائها.
– تساعد علي تخيزين المعلوميات خيالل ممارسية رسيم المخططيات المعرفيية ،مميا يجعيل اليتعلم أكثير
سهولة.
– تجعل التعلم أكثر تجريدًا وأكثر قابلية لإلدراك الحسي.

– التركيز في بناء المناهج الدراسية على البناء المعرفيي للميتعلم ،ومحاولية اليربل بيين البنياء المعرفيي
للمتعلم والمناهج؛ لتحقيق أكبر قدر من التعلم.
– مساعدة مصممي المناهج علي خفض العبء المعرفي الناتج عن التخطييل الضيعيف للميواد التعلييمية
بإستخدام اتجاه إنتاج المعلومات في كل من الذاكرة العاملة والذاكرة وويلة المدي.
– استخدام ورائق ونماذج تدريسية تساعد في عرض المعلومات والمحتوي المراد تعلمه بطريقية تحفيز
العمليات العقلية للمتعلم.
– تنشل وتطور عملية استرجاع المعلومات ،والتي تزييد مين قيدرة المتعلميين عليى التحصييل الدراسيي
واستبقاء المعلومات ،كما انها تسهم في تنمية المفاهيم العلمية لديهم.
وفي ضوء ما سبق تري الباحثة أن نظرية الحمل المعرفي تسمح بضبل ؛روو التعلم فيي نطياق بي ية
التعلم؛ حيث إنها تزود المعلمين ومصممي المواد التعليمية باألدلة واإلر؛ادات التيي تسياعدهم عليى تقلييل
الجهد والعبء المعرفي ،ونجاح عملية التعلم وتحقيق أهدافها من خالل تقديم وعرض المعلوميات بطريقية
تحفز العمليات العقلية لدي المتعلم ،مما يسهم في خفض العبء المعرفي لدي التالميذ.
تعليم العلوم في ضوء نظرية الحمل المعرفي.
التعلم في ضوء نظرية الحمل المعرفي هو عملية تخزين المعلومات والمهارات في الذاكرة وويلة
األمد بطريقة تمكن التالميذ من استدعائها وتطبيقها وقت الحاجة ،لذلك ينبغي تقديم محتوي بسيل يتضيمن
القليل مين العناصير المعرفيية المتفاعلية فيي نفيس الوقيت ،حتيي ييتمكن الميتعلم مين اسيتيعاب وفهيم هيذا
المحتوي ،كما يجب االبتعاد قدر اإلمكان عن الزيادة المعرفية في المعلومات التي قد تكون سببًا فيي تقلييل
عملية التعلم (أبو ريا .)201 ،2007 ،
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وبالنظر إلي محتيوي منياهج العليوم نجيده يتضيمن كثييرا مين المعلوميات والمفياهيم والنظرييات
يرا علييي التالميييذ؛ لفهييم واسييتيعاب هييذه المعلومييات والمفيياهيم
والتعميمييات ،ممييا يفييرض جهيدًا
ً
ذهنييا كبيي ً
والنظريات ومحاولة الربل بينها ،مما يؤدي إلي تزاحم المعلومات والمفاهيم وعدم قدرتهم عليي معالجتهيا
في الذاكرة العاملة ،وبالتالي فإن دخول المعلومات الجديدة وترميزها وتخزينها داخيل اليذاكرة يحتياج إليي
سعة أكبر للذاكرة العاملة ،أو فقد بعض المعلومات القديمة لتحل محلها المعلومات الجديدة ،وهذا يؤدي إلي
ضعف قدرة التالميذ علي تذكر المعلومات عندما تطلب منهم الحقًا
ونظرا لمحدودية السعة العقلية للذاكرة العاملة ومحدوية تخيزين المعلوميات واالحتفياظ بهيا فيهيا،
ً
تصبح عملية التعلم بصفة عامية – وتعليم العليوم خاصية  -أكثير صيعوبة عنيدما تيزداد المهميات المتعلقية
بالمحتوي المراد تعلمه عن هذه السعة .ولكن عملية التعلم في ضوء نظرية العبء المعرفي تتم مين خيالل
تخزين المعيارف والمعلوميات والمهيارات فيي اليذاكرة وويلية الميدي ،وال يحيد انتقيال لهيذه المعيارف
والمعلومات إلي الذاكرة وويلة المدي إال بعيد معالجتهيا وتشيفيرها فيي اليذاكرة العاملية التيي تقيوم بإنتياج
عقلييا عليي
معرفييا أو جهيدًا
المعلومات وإنجاز األنشطة الفكرية ،مما يجعل عمليية اليتعلم ال تُشيكل عب ًيا
ً
ً
ً
فاعال وذ معني (عبيود،2013 ،
السعة العقلية إلنتاج المعلومات في الذاكرة العاملة ،وبالتالي يصبح التعلم
618؛ الزغبي.)20،2009،
وفي ضوء نظرية الحمل المعرفي يتم تعلم العلوم من خالل تقديم محتوي علمي يتضمن القليل من
تفاعل العناصر المعرفية ،مما يزيد قدرة المتعلم على اسيتعاب هيذا المحتيوي وميا يتضيمنه مين معلوميات
ومعارف مراد تعلمها .باإلضافة إلى أنه يجب تجنب تضمين محتوي منياهج العليوم بمسيتويات عاليية مين
التفاعل؛ ألن ذلك يؤدي إلى تعلم غير فاعل ،بسبب زيادة العبء المعرفي فيي اليذاكرة العاملية .كميا يجيب
تصميم المواد التعليمية المستخدمة في تعلم العلوم بحيث تراعي محدودية سعة الذاكرة العاملية فيي تخيزين
المعلومات؛ ألنها تساعد المتعلم على معالجة المعلومات في اليذاكرة العاملية ،ومين ثيم زييادة قدرتيه عليى
تخزين المعلومات ،وبالتالي تساعد في نجاح عملية التعلم.
باإلضافة إلى ما سبق فإن أهمية نظرية الحميل المعرفيي تكمين فيي إحتوائهيا عليى مجموعية مين
االسييتراتيجيات التييي يمكيين لمعلييم العلييوم تطبيقهييا وتوظيفهييا فييي تييدريس محتييوي مييادة العلييوم ،هييذه
االستراتيجيات تعمل على خفض عدد المثييرات الداخلية لعقيل الميتعلم وذاكرتيه ،كميا أنهيا تجعيل الميتعلم
قادرا على معالجة المعلومات بأقصر الطرق وأوفرهيا مين حييث الجهيود الذهنيية
محور العلملية التعليمية ً
والعقلية ،مما يسهم في خفض الجهد المعرفي الواقذ عليى ذاكيرة الميتعلم ،ومسياعدته عليى الوصيول إليي
مستوي أداء أفضل من الجانب التحصيلي .وقد أ؛ار (المعولي 2107 ،؛ جليل 2015 ،؛ العبادي2014 ،
؛ منصور 2104 ،؛  )Change& et al ,2010إليي بعيض إسيتراتيجيات اليتعلم والتعلييم المسيتندة اليى
نظرية العبء المعرفي والتي تتمثل في:
 -1إستراتيجية السكيما  :تفترض هذه االستتراتيجية إلى إن امتالك التلميذ لمعرفة واسعة في موضوع ما
تمكنه من تعلم الموضوع بشكل جيد؛ ألن ذاكرته العاملة تحتاج فقل الى القليل من العناصير المعرفيية
حتى يستطيذ أن يلم بالموضوع ،كما تعتبر إستراتيجية السكيما البناء المعرفي هو اندماج مجموعة من
المعلومات في نموذج جديد من المعلومات في الذاكرة وويلة الميدي ،ومين ثيم فيالتعلم الجييد يجيب أن
يرتيل بتعلم سابق؛ حتي يسهل تعلم المعلومة.
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إستراتجية التخيل  :وتؤكيد هيذه االسيتراتيجية عليي تشيجيذ التالمييذ عليي تخييل المفياهيم المتعلمية،
والمسائل والموضوعات أثناء عملية التعلم؛ مميا يسيهم فيي رفيذ قيدرات التالمييذ عليي التفكيير وفهيم
المجهول.
إستراتيجية الهدف الحر  :وفيها يتم تقديم المعلومية او المشيكلة التعليميية بطريقية الهيدف الحير ،مميا
يجعل المتعلم يستقبل المعطيات وتحديد الهدف ،ومن ثم يركز على المعلومية المقدمية ليه ،ويسيتخدمها
عند اللزوم لتحقيق الهدف المطلوب بسهولة ،وبالتالي يتم تجنيب الذاكرة العاملة المستويات العالية مين
العبء المعرفي
إستراتيجية المثال المحلول  :إذ تشير هيذه اإلسيتراتيجية أن اليتعلم يسيير وفيق خطيوات تختليف عين
خطوات التعلم التقليدي ،والذي يشكل عب ا معرفيا عاليا يلقى على ذاكرة التلميذ ،وللتغلب عليي مشيكلة
سعة الذاكرة العاملة المحدودة التيي تمثيل عقبية أميام اليتعلم مميا يعييق عمليية اليتعلم .ولمواجهية هيذه
المشكلة وضعت هذه اإلستراتيجية نوعا من المخططات المطورة حول الموضوع.
إستراتيجية تركيز االنتباه  :تعمل هذه اإلستراتيجية على تقليل تشتت االنتباه أثناء ؛رح وتقيديم الميادة
التعليمية ،حيث إن مشتتات االنتباه تنتج من كثرة العناصر النصية والصورية للميادة التعليميية نفسيها،
فيصبح اهتمام وتفكير التلميذ بأكثر من مصدر مين المعلوميات فيي نشياو واحيد .وهيذا األمير يتطليب
مراجعة تقديم المواد التعليمية ،ومعرفة كيفية عرض وتقديم الميواد التعليميية؛ إلزالية أو تقلييل تشيتت
االنتباه .
إستراتيجية الشكلية (األنموذج)  :من المالحظ أن جميذ اسيتراتيجيات نظريية العيب المعرفيي تعميل
على تقليل العبء المعرفي بسبب محدودية الذاكرة العاملة ،بينما تهدف إستراتيجية الشكلية إلى توسيذ
حدود الذاكرة العاملة من خالل خفض العيبء المعرفيي الخيارجي ،وذليك عين ورييق تصيميم المعليم
للمادة التعليمية ،حيث يتم تقسيم الموضوع أو المحتوي المقدم وعرض جيزء منيه بصيريًا فيي صيورة
فيديو ،أو صورة ،والجزء اآلخر يتم عرضه سمعيًا علي هي ة حوار أو مسجل صوتي ،مما يعزز مين
عملية التعلم داخل الصف الدراسي.

اانيًا  :مهارات معالجة المعلومات
تُعد سيكولوجية معالجة المعلومات أحد اتجاهات علم النفس المعرفي Cognitive Psychology
ً
ً
ومعالجيا نشيل لهيا
منظميا للموقيف والخبيرة والمعرفية،
مفكيرا ،
عياقال
مخلوقيا
الذي يهتم باإلنسان كونه
ً
ً
ً
قادرا علي بناء الموقف وإعيادة بنائيه بهيدف اسيتيعابه ،ويفتيرض هيذا االتجياه أن األفيراد
ومبتكرا منها ً ،
ً
مختلفون في مسيتوي نشياو وآلييات أعميالهم الذهنيية المسيتخدمة فيي المواقيف المختلفية ،أو فيي معالجية
الخبرة ،كما اهتم علماء الينفس المعرفيي بالكشيف عليي العملييات المعقيدة التيي يسيلكها األفيراد فيي جميذ
المعلومات وتنظيمها ،وكذلك وصف الخطوات والمراحل التي يتم من خاللها معالجة المعلومات وفق نظام
معالجة يتسم بالتسلسل والتنظيم والتكامل (عبد العزيز 66 ، 2013 ،؛ سمارة وآخرون .)91 ، 2008،
مفهوم مهارات معالجة المعلومات
يُعرفها الدسوقي ( )30 ، 2019بأنها "مجموعة من المهارات العقلية التي يقوم بها المتعلم ليتمكن
من التعامل بسهولة ويسر ميذ المعلوميات واالسيتفادة منهيا فيي حياتيه العمليية والعلميية نتيجية لفميه لهيذه
المعلومات ،وربطها ببعضها ،وإدراك العالقيات بينهيا ،وتتمثيل هيذه المهيارات فيي :التفسيير ،والتطبييق،
والتلخيص وإدراك العالقات.
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وعرفها زنقور ( )63 ، 2015بأنها " مجموعة من األداءات والمهيارات العقليية التيي يمارسيها
المتعلم أثناء قيامه بسلسلة من العمليات المعرفية إلنتياج السيلوك المناسيب ،وتتضيمن مهيارات :التطبييق،
والتفسير ،والتلخيص ،والتعرف علي األنماو.
وفي ضوء وبيعة البحث وأهدافه تُعرف الباحثة مهارات معالجة المعلومات بأنها " مجموعية مين
المهارات او األداءات العقلية التي تقيوم بهيا تلمييذات الصيف الخيامس االبتيدائي المتيأخرات دراسييًأ عنيد
استقبالهن للمعلومات ،وتحليلهن وتفسيرهن داخل عقلهن ،مما ييسر عليهن استعادتها أو تذكرها في مواقف
تعليمية الجديدة وخاصة التي تتطلب منهن إيجاد حلول لمشكلة يواجهونها أو الوصول إلجابية عين سيؤال،
وبالتالي تكون التلميذات أكثر مرونة في التعامل مذ المواقف التعليمية ومواجهة ظروف الحيياة المتغييرة،
قادرات علي االستفاده مما يتعلمونهن في حيياتهم العلميية والعمليية ،وتقياس بالدرجية الكليية التيي تحصيل
عليها التلميذات في اختبار مهارات معالجة المعلومات".
تصنيف مهارات معالجة المعلومات
باستقراء وتحليل الدراسات والبحو التي اهتمت بتنمية مهارات معالجية المعلوميات وتصينيفها،
الحظت الباحثة أن هناك اتفاقا علي أربعة مهيارات رئيسية أجمعيت عليهيا عدييد مين المصيادر مثيل( :آل
ملييوذ 101-100 ، 2018 ،؛ الموسييري 245 ، 2016 ،؛ حسييين وفخييورا 201 ، 2014 ،؛ جييروان،
 170 – 169 ، 2013؛ نور ، )13 ، 2011 ،وفيما يلي توضيح لهذه المهارات:
▪

▪

▪

▪

مهارة التطبية  :وهي تعني قدرة المتعلم علي استخدام وتوظيف المعلومات التيي تعلمهيا فيي مواقيف
جديدة ،أ ي أنها توظيف واستخدام المفاهيم والقوانين والنظريات والمعلومات التي سبق وأن تعلمها في
مواقف تعليمية جديدة ،وعاده ما تتضمن هذه المواقف حل مشكالت جديدة ،أو اإلجابة عن سؤال.
مهارة التلخيص  :تهدف إلي قيام المتعلم باختصار المحتوي العلمي ،وإعادة بنائة مذ المحافظية عليي
سالمته ومعناه ،وتختبر هذه المهارة قيدرة الميتعلم عليي التركييز عليي األفكيار األساسيية للموضيوع،
ومدي نجاحه في إعادة صياغة النقاو الهامة والضيرورية والتعبيير عنهيا باختصيار ووضيوح ،ومين
أ؛ييكال التلخيييص  :عمييل خييرائل مفيياهيم أو مخططييات ذهنييية ،أو رسييوم وجييداول للمحتييوي المييراد
تلخيصه.
مهارة التفسير :هي قدرة عقلية تتمثل في قيام المتعلم بذكر أسباب حدو ظاهرة ما ،أو يبيرهن عليي
صحة عالقة معينه ،وتعبر هذه المهارة عن مدي نجاح المتعلم في الوصول لمعرفية جدييدة مين خيالل
ً
أ؛كاال عده فقد تكيون
ربل الخبرة التي تتضمنها البيانات الحالية بخبراته السابقة ،وتتخذ أس لة التفسير
رسوم بيانية ،أو صور ،أو رسوم كاريكاتير تطلب من المتعلم استنتاج معلومية منهيا ،أو تفسيير نتيائج
إجراء مقارنات او مشاهدات.
التعرف على العالقات واألنماط :وتتمثل هذه المهارة فيي قيدرة الميتعلم عليى إنتياج األفكيار والمفياهيم
واأل؛كال المختلفة من العالقات واالرتباوات الموجودة بين المعلومات والمواقيف ،وفيي قدرتيه عليى
تعرف العالقة بين المعاني التي تحملها األفكار والمفاهيم ،من إنطباقها ،أو تداخلها ،او انفصيالها ،مميا
يساعد المتعلم على التوصل إلى استنتاجات مبنية عليى ميا تيم التوصيل إلييه مين عالقيات .ومين هيذه
العالقات( :التصنيف ،التضاد ،السبب والنتيجة ،التناظر ،االرتباوية).
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وتقوم هذه المهارة على إعطاء المعلومات معان خاصة تفهمها بطريقتك الخاصة ،حتيى يسيهل علييك
فهمها وحفظها واسترجاعها .ويمكن ترميز المعلومات بطريقة سمعية أو بصرية أو حسب معانيها ومن ثم
تحفظ في الذاكرة قصيرة المدى والقيام بمعالجة أعمق قبل أن تستقر في الذاكرة وويلة المدى.
أهمية مهارات معالجة المعلومات
تُعد تنمية مهارات معالجة المعلومات لدي المتعلمين من مقومات نجاح العملية التعليمية لما لها من
فوائد عديدة ،فقد أوجز (الدسيوقي 38 ، 2019 ،؛ عبيد العزييز 2010 ،؛ البنيا )2011 ،إليي أهمييه
مهارات معالجة المعلومات فيما يلي-:
– توجه المتعلم نحو الخبرات الجيدة ،وعدم تكرار الوقوع في الخبرات الغير مرغوب فيها.
– تساعد المتعلم علي تكون بنيته المعرفية؛ ألنها تتضمن عملتي التركيب والتحليل.

– إكسابه مهارات التنظيم والترتيب وفق نمل محدد الهدف ،مما يجعله يفكر في أكثر من وريقة للتنظييم
بما يقتضيه الموقف التعليمي.
– تنمي لدي المتعلم مهارات التفكير اآلخري ،فمهارات معالجة المعلومات مدرجة ضيمن أنيواع مختلفية
للتفكير ،وبمسميات متنوعة ،ولكنها تؤدي نفس الغرض في النهاية.
– تيسر عملية معالجة المعلومات ،واكتشاف القواعد والقوانين ،ومن ثم التوصل لتعميمات صحيحة.

– تزيد من قدرته على االحتفاظ بالمعلومات وتخزينها ،واستدعائها بشكل أكثر فاعلية عند الحاجة إليها.
– تنمي لديه القدرة على حل المشكالت ،واتخاذ اقرار المناسب.

وتضيف الباحثة أهمية مهارات معالجة المعلومات في مجيال تيدريس العليوم فيي أنهيا تسياعد الميتعلم
علي:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

فهم المحتوي المراد تعلمه بطريقة أفضل ،وربل المعلومات والخبرات الجديدة بالخبرات السابقة.
سهوله استدعاء المعلومات السابقة وتذكرها عند الحاجة في المواقيف التعليميية المتنوعية ،مميا يجعيل
عملية التعلم ذات معني.
تنظيم المعلومات ،واستنباو الجديد منها.
اختصار الوقت والجهد بالنسبة للمعلم والطالب ،وجعل تعلم العلوم أكثر فاعلية وجودة.
االحتفاظ بالمعلومات لفترة زمنية وويلة ،نتيجة ترميزها بشكل صحيح.
زيادة التحصيل الدراسي ،واالنجاز األكاديمي ،وتنمية مهارات حل المشكالت ،واتخاذ القرار.

االثًأ  :عادات االستذكار
ً
عامال مه ًما في تحسين العملية التعليمة؛ ألنها أحد المفياهيم المرتبطية
تُعد عادات االستذكار الجيدة
بطرق التحصيل الدراسي .وقد تزايد االهتمام بتنمية هذه العادات وتطويرها إلي أقصي حد ممكن ،خاصية
في ظل تغير النظرة التقليدية للتعليم القائمة على الحفظ والتلقين إلى تعليم التالميذ كيف يتعلمون ويكتسبون
المعارف والمعلومات بأنفسهم ،وقيامهم بتوظيف هذه المعلومات والخبرات في المواقف التعليمية.
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مفهوم عادات االستذكار
يعرفها محمد ( )72 ،2020بأنها " أنماو سلوكية يكتسبها التالميذ من خيالل التكيرار والمواظبية
؛به الدائمة عند أدائهم للوجبات ومذاكرتهم للدروس في مواعيدها باستخدام ورق وأساليب معينة تساعدهم
على تحقيق أعلي مستويات االستيعاب والتحصيل".
ويعرفها خضير ( )101 ،2017بأنها " الطيرق واألسياليب المختلفية التيي يسيتخدمها ويمارسيها
المتعلم للحصول عليى المعلوميات ،والتيي تمكنيه مين إنجياز المهميات التعليميية بسيرعة وكفياءة .وتتمثيل
بالعادات المرتبطة بي  :تنظيم الوقت ،والتركيز ،وتدوين المالحظات ،المثابرة ،االختبار".
بينما تناولها مزراق ( )47 ، 2015بأنها "مجهود عقلي مجموعية مين األنشطة واألساليب اليييﱵ
يتبعهيييا المتعلم في استيعاب اﳌييييواد الدراسية واستذكارها بشكل جيد ،وتحقيق مستوي عيال مين اإلتقيان
والتمكن في اإلنجاز األكاديمي  ،وهذه العادات متعددة ومتنوعة ،وتختلف من تلمييذ آلخير حسيب إمكاناتيه
وقدراته ،وحسب وبيعة المادة الدراسية ".
وتُعييرف الباحثيية عييادات االسييتذكار إجرائييا ً بأنهييا " مجموعيية ميين األنميياو واالسيياليب المتعييددة
والمتنوعة التي تمارسيها تلمييذات الصيف الخيامس االبتيدائي المتيأخرات دراسييًا؛ السيتيعاب المعلوميات
والمعارف واكتساب الخبرات والمهارات المتضمنه بمنهج العليوم بكفياءة عاليية واسيتذكارها بشيكل جييد،
باإلضافة إلى ممارستهن لسلوكيات جديدة تفيدهن في إنجاز المهام والتكليفيات فيي مواعييدها دون تيأخير،
وفي تحمل المس ولية وزيادة اندماجهن في العملية التعليمية وخفض القلق لديهن ،وتحقييق أفضيل مسيتوي
إجرائييأ بالدرجية التيي تحصيل عليهيا التلمييذات فيي
تحصيلي بما تسمح لهم إمكاناتهن وقدراتهن .وتُقياس
ً
مقياس عادات االستذكار ال ُمعد لذلك".
عادات االستذكار
قامت الباحث بدراسة البحو السابقة التي تناولت عادات االستذكار مثل  :دراسية Magulod :
( )2019, 189؛ محمييد ( )83- 81، 2020؛ محمييد ( )2018؛ الضييالعين ( )176 ،2015؛ محمييود
( )274 ، 2015؛ المليان ( )140- 139 ، 2015؛  ، )2013, 113( Garner& Harrisonوالحظت
نظرا لعالقتها بعديد من المتغيرات المرتبطة بالمتعلم وارتباوها بإمكانات
الباحثة تنوع عادات االستذكار؛ ً
كل متعلم وقدراته العقلية وسماته الشخصية وخبراته السيابقة .ومين أكثير عيادات االسيتذكار ميذ اخيتالف
مس مياتها التي تم تناولها في معظم الدراسات والبحو السابقة هي :إدارة الوقت وتنظيمه ،تركيز االنتبياه،
معينات الدراسة وتيدوين المالحظيات ،دافعييه االسيتذكار ،المداومية عليى االسيتذكار ،التهييؤ واالسيتعداد
لالستذكار ،كيفية المذاكرة ،القراءة الجيدة ،االستعداد لإلمتحان وأدائه بنجاح.
وفي ضوء وبيعه البحث ومتغيراته ،فإن عادات االستذكار التي يتم االهتمام بتنميتها لدي تلميذات
المرحلة االبتدائية هي:
▪ تحفيز الدافعية لالستذكار  :تعتبر الدافعيية ؛يروا ضيروريا لالسيتذكار الجييد والفاعيل ،فهيي الطاقية
االنفعالية لدي الميتعلم التيي تدفعيه إليي االنتبياه إليي الموقيف التعليميي ،واإلقبيال علييه بنشياو موجيه
واالستمرار فيه حتي يشبذ حاجاته ويحقق أهدافه ،باإلضافة إلى أنها تحفز المتعلم عليي إتميام أعماليه
الدراسية المختلفة ومواجهة أي صعوبات قد تواجهه وتمنذ استذكارة ،تزيد مين مثابرتيه فيي المواقيف
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التعليمية المختلفة ،وتؤخر ظهور التعب والملل لديه ،وتجعله أكثر ً
عا لموضوعات المادة
تقبًل واستمتا ً
التي يدرسوها.
تركيز االنتبناه  :وهو قدرة المتعلم عليي التركييز أثنياء الميذاكرة وعيدم التشيتت واالهتميام بيالمثيرات
المحيطة ،واالبتعاد عن المسليات ومصادر الضجيج حتي يتمكن من استذكار دروسه بفاعلية ،فيسيبب
عييدم االنتبيياه قلييه االهتمييام وإعاقيية التييذكر والتييوتر ،بينمييا يسيياعد تركيييز االنتبيياه المييتعلم علييي ربييل
المعلومات ببعضها ،والوصول لمستوي أداء متميز ،واالستفاده من قدراته ومستواه العقلي.
التهيؤ لالستذكار :وتعني استعداد التلميذ نفسيًا وعقليًا وجسميًا بما يساعده على اسيتذكار دروسيه بكيل
حيويه ونشاو ،مذ تجهيزه للمواد الدراسية األدوات التي يحتاجها قبل البدء في المذاكرة ،حتى ال يتنقل
كثيرا أثناء عملية المذاكرة ،مما يساعده على توفير وقته وجهده ،وزيادة تركييزه وتحصييله واسيتعابه
ً
لدروسه ،واالنتهاء من إنجاز الوجبات والتكليفات المطلوبة منه في الوقيت المحيدد دون تيأخير ،ليذلك
البد وأن يبدأ التلميذ مذاكرته وهو مهيأ لها ،فإذا كانت من غير ذلك فإنها ستكون بدون جدوى.
إدارة الوقت وتنظيمة  :وهي من العادات الرئيسة في االستذكار الجيد ،وتُعرف بأنها قدرة التلميذ علي
وضذ خطية منظمية للنتيائج واألهيداف المطليوب تحقيقهيا ،أو جيدول محيدد يتضيمن وتوزييذ الميواد
الدراسية الستذكارها بمواعيد محددة ووال أيام االسبوع ،لكي يكون لديه فكرة واضحة عما سيقوم بيه
خالل هذه الفترة الزمنية المحددة  ،مذ محاولة االلتزام بذلك قدر اإلمكان ،واستثمار هذا الوقيت بشيكل
فاعل في إنجاز الوجبات والتكليفات المطلوبة منه دون تأخيرها ،مذ تحدييدة فتيرات للراحية القصييرة
أثناء االستذكار بما يساعده علي استعاده حيويته ونشياوه ثانيية بميا يزييد مين فهميه وتحصييله وعيدم
إهدار الوقت في أعمال غير مفيده؛ لتحقيق اإلنجاز األكاديمي.
تقوية الذاكرة :ال يعني تذكر واستدعاء األفكار والمعلومات والمفاهيم أن يحفظ المتعلم ذلك عن ظهير
قلب ،بل يتطلب قيام التلميذ باستخدام استراتيجيات تؤكد عدة عمليات عقلية أهمها التذكر واالسترجاع،
وتعميق الروابل بين المعلومات والمثيرات الجدييدة ميذ البنيي المعرفيية والخبيرات السيابقة .مين هيذه
االسييتراتجيات :االهتمييام النشييل ،إحييالل األميياكن ،التأمييل ،الكلمييات المفتاحييية ،معالجيية المعلومييات،
التصور الذهني
المراجعة لالمتحان وأدائه بنجاح  :تُعد المراجعة واستعداد المتعلم لالختبار حتي يؤديه بفاعلية ونجاح
بمثابة نشاو إقدامي يحتاج إلي تركيز للنشاو العقلي ،وتنشيل للمعلومات التي تم استذكارها وتخزينهيا
في الذاكرة وتجهيزها لالمتحان ،ودرجة عالية من الدافعيية واالبتكاريية فيي تنظييم المعلوميات ،إدارة
جيده للوقت ،القدرة علي االختيار والتفكير الناقد والتحليلي ،البعد عين مصيادر القليق والتيوتر ،قيراءة
جميذ األس لة  ،توزيذ الزمن المخصص لالختبار ،تحليل األس لة وفهمها.

العوامل المحفزة لالستذكار الجيد
لقد أ؛ار محمد ( )84 ،2020؛ الطيب وآخرون ( )176 ،2006إلي مجموعية مين العواميل تسياعد
التالميذ علي االستذكار الجيد والناجح وتجقيق التفوق الدراسي .وتتمثل هذه العوامل في :
 -توفير بي ة تعليمية ومناخ تربوي يشجذ التالميذ على االنتماء والتقدير والحب.

 مشاركة وتشجيذ التالميذ على تحديد أولوياتهم وأهدافهم بطريقة واضحة؛ حتى تكون بمثابة دافذ قويلالستذكار بطريقة جيدة مذ المداومة عليها ،باالضافة إلى تحديد األساليب واالستراتيجيات لتحقيقها.
 توفير األنشطة والخبرات التي تجعل التعلم واالستذكار نشا ًوا ممتعًا.
- 239 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

 تييدعيم التييزام التالميييذ بإنجيياز الوجبييات والتكليفييات المدرسييية فييي وقتهييا دون تييأخير ،وتغلييبهم علييىصعوبات االستذكار وتحلمهم للمس ولية.
 تنمية الدوافذ الداخليه للتالميذ؛ ألنها تزيد من مثابرة التالميذ وهتماميه بالميذاكرة ،كميا أنهيا تزييد مينتركيز انتباهه ويقظته.
-

تنمية إحساسهم بالكفاءة الذاتية والثقة بالنفس ،وتجنب أحكامهم السالبة.

 -حث التالميذ على التنافس الجيد فيما بينهم ،وتقديم التعزيز المستمر لهم قدر المستطاع.

 تهي ة المكان المناسب لالستذكار ،والحرص على توافر جو هادئ وإضياءة وتهويية جييدة والبعيد عينمشتتات االنتباه.
 تنظيييم وقييت اسييتذكار المييواد الدراسييية بانتظييام ،مييذ تييوفير وقييت للراحيية والترفيييه؛ لتجديييد النشيياووالحيوية.
 تقييييم التالميييذ ميين خييالل اختبييارات وامتحانييات مناسييبة لقييدراتهم تشييعرهم بخبييرة النجيياح واإلنجييازاألكاديمي ،مذ التركيز على نجاحهم وتقبل فشلهم ،وتعليمهم الطيرق األفضيل لتجياوز تجيارب الفشيل
وتجنب اإلحباو.
أهمية تنمية عادات االستذكار
لقد أ؛ار  )2017,891(Rabia & et al؛ مختار ( )187 ، 2016؛ محمود ( )263 ، 2015؛
مييزراق ( )42 ، 2015؛  )2010,228(Rosemaryإلييي أهمييية تنمييية عييادات االسييتذكار الجيييدة لييدي
المتعلمين في أنها تساعدهم علي :
– تطوير المعرفة والقدرات اإلدراكية ،وذلك من خالل تحديد فتيرة زمنيية مجدولية لتطبييق اليذات عليى
مهمة التعلم.
– اكتساب سلوكيات مفيدة في مجال الدراسة وفي الحياة بصفة عامة ،باإلضافة إلى تنميية مهيارات حيل
المشكالت.
– تحقيق مستوي عال من التفوق الدراسي ،مما يزيد من الثقة بالنفس والرضا النفسي لديهم.
– االستفادة القصوي من إمكاناتهم وقدراتهم.

– التمكن من المادة الدراسية من خالل فهم محتواها ،واكتساب اتجاهات إيجابية نحو الدراسة.
– تكوين مهارات تعلم جيده وفاعلة يمتد آثارها إلى المراحل الدراسية المختلفة.
– توفير الوقت والجهد ،واستغالل الوقت أفضل استغالل.

– مقاومة مشكلة النسيان ،مما يزيد من مستوي االنجاز المعرفي.

– االنتظام في إنجاز الواجبات الدراسية ،والتمكن من التعلم الذ يؤدي إليي النجاح.
وفي ضوء ما سبق تري الباحثة أن نظرية الحمل المعرفي يمكن أن تسهم فيي تحسيين وزييادة عيادات
االستذكار الجيدة لدي التالميذ ،مما يعود بالنفذ على التالميذ في:
 االحتفظ بالمعلومات والخبرات في الذاكرة لفترة زمنية أوول ،مما يقلل من مشكلة النسيان التي تعتبيرأكبر معوق للتحصيل الجيد.
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 تسييياعد التالميذ على تنظيم معارفهم وخبراتهم ،مما يزيد من سرعة تذكر المعلومات واستدعائها فييالمواقف التعليمية المختلفة.
 تسهم في زيادة معدالت التحصيل وبقاء آثرها لفترة وويلة من الزمن ،باإلضيافة إليى خفيض مسيتويالقلق لدي التالميذ.
 تنظيم الوقت واستراتجيات الدراسة وحسن استغاللهم وتوظيفهم. -تكوين اتجاه إيجابي نحو تعلم العلوم.

 تحقيق التفوق األكاديمي والتقدم في مواقف التعلم ،مما يسهم في زيادة الثقة بالنفس والرضا النفسي.إجراءات البحث
ضا لإلجراءات التي اتبعتها الباحثية إلعيداد أدوات البحيث التجريبيية .وفيميا يليي
يتناول هذا البعد عر ً
ضا تفصيليًا لتلك اإلجراءات.
عر ً
ً
أوال :إعداد النموذج المقترح القائم على نظرية العبء المعرفي:
تم بناء وضبط النموذج التدريسي المقترح وفقًأ للخطوات اآلتية:
-1
▪
▪
▪
▪

تحديد أسس بناء النموذج :قاميت الباحثية بتحدييد األسيس الفلسيفية التيي تيم االسيتناد إليهيا عنيد بنياء
النموذج التدريس المقترح في ضوء:
أسس ومبادئ نظرية العبءالمعرفي وتطبيقاتها التربوية.
الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار الجيدة.
أهداف تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية.
خصائص التالميذ المتأخرين دراسيًا.

وفي ضوء الدراسة والتحليل لما سبق ،توصلت الباحثة إلي مجموعة من األسس يمكين االسيتناد إليهيا
عند بناء النموذج المقترح ،ثم قامت الباحثة بعيرض هيذه األسيس عليي مجموعية مين الخبيراء فيي مجيال
التربية العلمية؛ الستطالع آرائهم حولها ،وفي ضوء اآلراء المناسبة ،قامت الباحثة بتعديل بعيض ،وبيذلك
أصبحت األسس التي االستناد إليها في بناء النموذج المقترح ممثله فيما يلي:
 االهتمام بجذب انتباه المتعلمين لموضوع الدرس ،وتحقيق االستعداد الجيد له ،وذلك من خيالل تقديميهبطريقة تنشل أدمغتهم ،وتحفزهم على التفكيير فييه ،وإثيارة مجموعية مين التسيلؤالت حولهيا؛ بهيدف
استعراض الخبرات السابقة والبنية المعرفية لهم.
 الترابل المعرفي بين العناصر التعليمية :حيث ينظر إلى التعلم باعتباره أبنية معرفية تقوم على إدمياجالمعلومات والخبرات الجديدة بالمعلومات والخبرات السابقة ،ثم إعادة توظيفها في المواقف الجديدة.
 تضمين التحدي :من خالل تقديم مشكالت تعليمية تتحيدي العقيل ،وتتطليب مين الميتعلم إحيدا تنظييموتكامل وربل بين المعارف المقدمة وبعضها اليبعض ،كميا ينبغيي أن تحيث األنشيطة التعليميية عليى
تطبيق المادة التعليمية في سياقات مختلفة ،مما يساعد عليى االحتفياظ بالمعلوميات فيي اليذاكرة وويلية
المدي.
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 توفير مواقف تعليمية تعلمية حقيقية سياقية لها عالقة بالخبرات الحياتية لتدريس العليوم .بحييث يشيعرالمتعلم بوظيفه المعرفة وقيمتهيا .وتيدعيم الخبيرات التعليميية المرتبطية بيالعواوف اإليجابيية؛ لزييادة
الدافعية العقلية للمتعلم.
 تقديم الموضوعات التعليمية من خالل المثيرات البصيرية والسيمعية ،فتقسييم الموضيوع الواحيد عنيدلفظييا ،ييؤدي إليي
عرضه إلي قسمين بحيث تعرض بعض أجزاء الموضوع بصريًا واليبعض اآلخير
ً
زيادة سعة الذاكرة العاملة ،واستعاب المعلومات ،ومن ثم إنخفاض مستوي العبء المعرفي.
 الترتيب والتسلسل المنطقي ألنشطة ومحتوي التعلم من البسيل إلى المعقد واستخدام األمثلة المحلولة. -تقديم المحتوي العلمي في صورة منظومة و؛بكات بصرية مترابطة.

 فهم ومعالجة المادة التعليمية وترميزها في الذاكرة العاملة ،مما يساهم في زيادة المخزون المعرفي. -تمييز المعلومات المهمة ،وإبرازها؛ لتركيز االنتباه عليها.

 -إمداد المتعلمين بالمعلومات الضرورية فقل إلنجاز تعلمهم ،وتنقية المعلومات غير الضرورية.

 إعداد مواقف تعليمية متنوعة ،وأنشطة متعددة تتضمن تدريب المتعلمين علي االحتفاظ بما تعلمونه فيالذاكرة خالل الدرس ،وتوجيههه إلي توظيفه الحقًأ في موقف تعليمية وحياتيه آخري مشابهة.
 تقديم مهام تعليمية وأنشطة تعلمية متعددة تحفز المتعلمين علي المعالجة النشطة للمعلوميات المتضيمنهبالمحتوي العلمي للدرس ،واستيعاب محتوي المادة الدراسية ،تحقيق النجاح األكاديمي.
 تصميم أنشطة تعليمية تستهدف مشاركة المتعلم فيي عمليية اليتعلم ،وتشيجعه عليى اسيتخدام وتوظييفمهارات معالجة المعلومات في التعامل ميذ المحتيوي المقيدم لهيم والعملييات المعرفيية المتقدمية التيي
ترتبل بالعببء المعرفي وثيق الصلة.
 استخدام أساليب واستراتيجيات تعليميه تزيد من نشاوه الذهني؛ وتساعده على تكوين عيادات دراسييةصحيحة توفر له الوقت والجهد ،وتساعده على استغالل وقته أفضل استغالل.
 حفز الدافعية :باعتبارها مكو ًنا أساسيًا في حدو التعلم ،من خالل التركييز عليى أنشيطة تثيير اهتميامالتالميذ ،وتشبذ احتياجياتهم ومييولهم ،وتتييح التنيوع واالختييار بيين بيدائل والمشياركة فيي األنشيطة
الفردية والتعاونية.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األول ،والذي ينص علي ":ما أسس بناء النموذج التدريسي
المقترح القائم على نظرية الحمل المعرفيي لتنميية مهيارات معالجية المعلوميات وعيادات االسيتذكار ليدى
تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا؟
 -2تحديد أهداف النموذج  :تمثل الهدف العام للنموذج التدريسي في  :تنمية مهيارات معالجية المعلوميات
وعادات االستذكار الجيدة لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتاخرين دراسييًا مين خيالل تيدريس
الوحييدة المختييارة باسييتخدام النمييوذج التييدريس المقتييرح ،كمييا صيييغت األهييداف اإلجرائييية الخاصيية
بالنموذج في بداية كل درس من دروس الوحدة وفقًا للمهارات المستهدفة من اليدرس ،وميا يتوقيذ مين
التالميذ أداؤه بعد القيام باألنشطة المتضمنة به.
 -3تحديد مراحل النموذج المقترح  :تم بناء تصور لمراحل النموذج المقترح في ضوء األسس السابق
تحديدها ،وقد راعت الباحثة أن تتسم كافه مراحل النموذج بالطابذ التوجيهي والمرونة التي تُمكن
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المعلم من اتخاذ القرارات المناسبة حسب وبيعة المواقف التدريسية ،وبما يتناسب مذ أنماو المتعلمين.
وتكون النموذج من ( )5مراحل أو خطوات  ،يمكن إجمالها فيما يلي:
تحفيز العقل :توفر هذه المرحلة إوار عمل للتعلم الجديد ،وإعطاء فكرة عامة عن الموضوع .ويتم
تحقيق ذلك من خالل  :قيام المعلم بإعداد المتعلمين وتحفيزهم لعملية التعلم ،وجذب انتباههم نحو
الموضوع المراد تعلمه بعرض فكرة مثيره أو مقدمة ؛يقة ،أو ورح أس لة متدرجة من السهل إلي
الصعب ،ومن المعلوم إلي المجهول ،أو عن وريق ورح مشكالت تشجذ التالميذ علي تنشيل
المعرفة ،واستدعاء الخبرات المعرفية السابقة ،ومعالجتها وتجهيزها من خالل عمل ترابطات ممكنه
ذات الصلة بالموضوع قبل الدخول في خبرات التعلم الجديدة ،ثم يناقشهم في إجاباتهم ويلخص مجملها
للوصول إلي موضوع التعلم ،باإلضافة إلي قيام المعلم بتحفيز انماو التعلم السمعية والبصرية
والفكرية لدي التالميذ.
التنظنيم واالكتسننا  :وتهيدف هييذه المرحليية إليي تنشيييل الييذاكرة ،تكيوين ترابطييات تشييابكية جديييدة،
باالعتماد علي اسيتدعاء وتنظييم الخبيرات والمعلوميات السيابقة لإلجابية عين السيؤال المحيدد أو حيل
للمشكلة التي تم ورحها ،وفي هذه المرحلة يقوم المعليم بتقيديم المحتيوي العلميي الميراد تعلميه بشيكل
ممتذ ومترابل ومتعدد الحواس ويقارب كل األنماو التعليمية وتوفير خبرات تعليمية تمكن التالميذ من
بناء المفهوم المراد تعلميه ،ومناقشية ومعالجية المعلوميات ،واختييار المعلوميات ذات الصيلة الوثيقية،
وتركيز عمليات المعالجة لها وتقديمها بالصورة العلمية الصحيحة ،ومن مصادر االكتساب :المناقشة،
العروض التفاعلية ،مشاريذ أو أنشطة تعتمد علي التعلم التعياوني فيي مجموعيات ،اسيتخدام الوسيائل
التعليمية البصرية وااللكترونية ،الوسائل التعليمية السمعية ،باإلضافة إلي لعب األدوار ووسائل آخري
مثل القصص ،خرائل ذهنية لتصوير المعلومات.
المعالجة السريعة :وفيها يتم تشجيذ التالميذ على توسيذ المعرفة ،وتدعيم الفهم العميق للمعارف
والمهارات الجديدة التي تم اكتسابها ،ومساعدتهم على تطبيق ما تعلموه في مواقف تعليمية جديدة من
خالل (التجريب ،التأمل ،التغذية الراجعة) ،وإعطائهم الفرصة لتجميذ ما تعلموه في إوار واحد
واستخدامه في تحليل وحل المشكالت.
تكوين الذاكرة :وتهدف هذه المرحلة إلى تقويه التعلم ،واسترجعها بشكل أفضل ،وفيها يقوم التالميذ
بتحديد األفكار الرئيسه والنقاو األساسية والمهمة في الموضوع الذي تم دراسته ،وتلخيصها في ؛كل
تخطيطي ،باإلضافة إلى إعادة صياغة المفاهيم الجديدة.
التقويم والمراقبة الذاتية :تهدف هذه المرحلة إلي معرفه فاعلية النموذج التدريسي المقترح في تحقيق
األهداف ،باإلضافة إلي التغلب علي الصعوبات التي تواجه أي مرحلة من المراحل السابقة ،وفيها
يوجه المعلم للتالميذ للقيام بتقويم ومراقبه أدائهم في كل مراحله من مراحل النموذج بصورة فردية أو
جماعية ،لتحديد نقاو القوة لتعزيزها ،ونقاو الضعف لتصحيحها .كما تؤدي نتائج عملية التقويم إلى
دورا ها ًما في تطوير النموذج التدريسي.
التغذية الراجعة والتي تلعب ً
تحديد محتوي النموذج :اختارت الباحثة وحدة "التوازن البي ي" من كتاب العلوم المقرر عليى تالمييذ
الصف الخامس االبتدائي ،وقد تم اختيار هذة الوحدة ليعدة أسباب تتمثل في:

 ا؛تمالهما على مجموعة من الموضوعات التي يمكن تدريسها باستخدام النميوذج التدريسيي المقتيرح،وتدريب التلميذات من خاللها على مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار الجيدة.
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 يرتبل محتوي الموضوعات العلمية بالوحدة بحياة التالميذ وبي تهم ،مما يستثير لدي التلمييذات التفكييرفيها واألنشغال بها ،وتوظيف وتطبيق ما يتعلمهونه من خبرات تعليمية داخل الصف الدراسي في فيي
فهم البي ة المحيطة بهم.
 يكون لدي التلميذات خبرة سابقة بهذه الموضوعات ،كيي ييتمكن مين تطبييق بعيض مهيارات معالجيةالمعلومات وبعض عادات االستذكار التي قد تكون لديهن ،ومن ثم يسهل تنميتها.
 يمكن تنظيم خبرات التعلم بالموضوعات على صورة مشكالت أو تساؤالت تستثير وتتحدي تفكيرهن،ويقوم التلميذات بمواجهتها وتوظيف خبراتهن السيابقة مين أجيل الوصيول لإلجابية عنهيا أو حيل تليك
المشكالت.
 تتح الفرصة للتلميذات للتعاون والتفاعل اإليجابي من خيالل مجموعية متنوعية مين األنشيطة والمهيامالتعليمية التي يقومون بها سواء بمفيردهن أو بالتعياون ميذ زمالئهين ،مميا يسيهم فيي تنميية مهيارات
معالجة المعلومات وبعض عادات االستذكار الجيدة.
-

-6

-7

-8

▪

يمكن توجيه وتكليف التلميذات بأنشطة إثرائية واستقصائية تتطلب منهم الحصول على المعلومات من
مصادر متنوعة ،ثم تنظيم ومعالجة المعلومات التي تم الحصول إليهيا ،مميا يسيهم فيي تنميية مهيارات
معالجة المعلومات وعادات االستذكار.
االسننتراتيجيات واألسنناليب المسننتخدمة فنني النمننوذج :ا؛ييتمل النمييوذج علييى مجموعيية متنوعيية ميين
اإلستراتيجيات التدريسية التي يمكين أن تحقيق األهيداف العامية واإلجرائيية وتقيديم المحتيوي وتنميية
مهارات معالجة المعلومات والدافعية العقلية بما يتوافق مذ نظرية العبء المعرفي ووبيعة المحتيوي،
ومن هذه االستراتجيات (المناقشة والحوار – العصف الذهني – التعلم التعاوني -التعلم الذاتي -األمثلة
المحلولة – الهدف الحر ،)..ويوجد توضييح لخطيوات كيل الطيرق واالسيتراتيجيات فيي مقدمية دلييل
المعلم.
تحديد األنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة :تنوعيت األنشيطة التعليميية المسيتخدمة فيي النميوذج
التدريسي المقترح ما بين أنشطة فردية وجماعية .وتمثلت هذه األنشطة في إجراء تجارب عملية ،حيل
مشكالت علمية ،االستعانة بمصادر المعرفية المتنوعية ،عميل مخططيات تلخيص بعيض المعلوميات،
تصم يم خرائل مفاهيمية ،أنشطة تقويمية متنوعة للمحتوي التعليمي ،واجبات وتكليفات فرديية لتعزييز
وتدعيم المحتوي المعرفي والمهياري اليذي تيم دراسيته .وقيد روعيي عنيد تحدييد األنشيطة والوسيائل
التعليمية المصاحبة للنموذج التدريس اآلتي :مناسبتها لمحتوي النموذج التدريسي واهدافه ،يتوافر فيها
عنصر التشويق والجدة والمتعية ،وقابلية للتحقيق فيي ضيوء اإلمكانيات المتاحية ،تناسيب ميذ خبيرات
التلميذات ومستواهن العقلي ،وتثير دافعيتهن العقلية ،وتركز على مهارات معالجة المعلومات وعادات
االستذكار الجيدة.
أساليب التقويم المتبعة :تنوعت أساليب التقويم المسيتخدمة فيي النميوذج التدريسيي المقتيرح ميا بيين
جماعية وفردية ،وذاتية للتلميذة نفسها أو لغيرها من التلميذات داخل الفصل .وا؛تملت أساليب التقيويم
على ما يلي- :
التقويم المبدئي (القبليي) :وييتم قبيل تيدريس موضيوعات العليوم ،مين خيالل تطبييق اختبيار مهيارات
معالجة المعلومات ومقياس عادات االستذكار.
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▪ التقويم البنائي :ويتم أثناء التدريس بالنموذج المقترح من خالل تقويم التلميذات أثناء التيدريس ،وأثنياء
ً
فضال عن أدائهم عقيب
مناقشتهم وتفاعلهم مذ المعلم ،وعند أدائهم لًلنشطة والمهام التعليمية المختلفة،
دراسة كل موضوع.
▪ التقويم النهائي :ويتم بعد االنتهاء من عملية التدريس؛ للتحقق من األهداف التعليميية التيي تيم تحدييدها
سييابقًا ،بوذلييك ميين خييالل التطبيييق البعييدي الختبييار مهييارات معالجيية المعلومييات ومقييياس عييادات
االستذكار.
 -9تحديد فنالحية النمنوذج المقتنرح :بعيد االنتهياء مين إعيداد النميوذج المقتيرح ،تيم عيرض النميوذج
المقترح على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وورق التدريس العلوم ،ومجيال
علم النفس التعليمي بغرض التحقق من صالحيته .وقد تيم إجيراء التعيديالت المناسيبة فيي ضيوء آراء
السادة المحكين ،وبذلك أصبح النموذج المقترح في صورته النهائية صالح لالستخدام.
وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال الثاني ،والذي ينص علي ":ما النميوذج التدريسيي المقتيرح
القائم على نظرية الحمل المعرفي لتنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار لدى تالميذ الصف
الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًأ؟
ااني نا  :إعننداد دليننل المعلننم للتنندريس باسننتخدام النمننوذج وضننبطه  :قامييت الباحثيية بإعييداد دليييل للمعلييم
ً
لالستر؛اد به عند تدريس موضوعات الوحدة "التوازن البي ي" باسيتخدام النميوذج التدريسيي القيائم عليي
نظرية الحمل المعرفي ،وقد تضمن الدليل :
•
•

•

•

مقدمة الدليل :وتتضمن التعريف بالدليل وفلسفته.
خلفية نظر ية للدليل :تتضمن نبذه تعريفية عن نظرية الحميل المعرفيي وتطبيقاتهيا التربويية ،مهيارات
معالجة المعلومات ،عادات االستذكار ،مقدمة عن النموذج التدريسي ،ومراحل التدريس وفق النميوذج
المقترح ،دور الطالب والمعلم في النموذج المقترح ،إر؛ادات وتوجهات خاصة للمعلم لكيفية اسيتخدام
الدليل.
محتوي الدليل :ويمثل الجانب التطبيقي للدليل ،ويتضمن وصفًا تفصيليًا إلجراءات تنفيذ كل درس مين
دروس الوحدة وفقًا للنموذج المقترح ،وتكون كل درس من العناصير التاليية :عنيوان اليدرس  -نيواتج
التعلم  -األفكار الرئيسة للموضوع  -مصادر اليتعلم  -اسيتراتيجيات التيدريس – خطيوات السيير فيي
الدرس وفقًا لمراحل النموذج التدريسي – غلق الدرس – التقويم.
كراسة األنشطة والتدريبات :يقيوم المعليم بتوزيعهيا عليى التلمييذات؛ ألسيتخدامها أثنياء تنفييذ مراحيل
وخطوات النموذج المقترح.

بعد االنتهاء من الدليل تيم عرضيه عليي مجموعية مين السيادة الخبيراء والمتخصصيين إلبيداء وجهية
نظرهم ومقترحاتهم حول الدليل ،وفي ضوء اآلراء المناسبة للسادة المحكمين تم إجراء التعديالت المناسبة
التعديالت المناسبة  ،وبذلك أصبح الدليل صورته النهائية( )1صال ًحا للتطبيق.

( )1ملحق ( : )2الصورة النهائية لدليل المعلم
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االثًا  :إعداد أداتي التقويم المتمثلين في:
 -1إعداد اختبار مهارات معالجة المعلومات ،وقد مرت هذه الخطوة بما يلي:
▪ تحديد الهدف من اختبار :هدف االختبار إلى قياس مستوي مهيارات معالجية المعلوميات ليدي تالمييذ
الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا ،وذلك قبل وبعد تدريس وحدة "التوازن البي ي" باسيتخدام
النموذج التدريسي المقترح.
▪ تحديد أبعاد االختبار :تمثلت أبعاد االختبار في أربعة مهارات لمعالجة المعلومات هي:
 مهارة التفسير :ويقصد بها قيام التلمييذات بيرد الظياهرة أو الحيد إليى أسيبابها الحقيقيية ،أو قييامهمباستخالص نتيجة معينة من مجموعة مين المعلوميات المتاحية ،باإلضيافة إليى الوصيول إليى معرفية
جديدة من خالل ربل الخبرة التي تتضمنها البيانات الحالية وخبراتهم السابقة.
 مهارة التطبية :ويقصد بها قيام التالميذ بتوظيف المعلومات والمفاهيم والمعلومات التي تعلموهيا فييالتعامل مذ المواقف التعليمية المتنوعة أو مشكالت تعرض له في مواقيف جدييدة .وعيادة ميا يتضيمن
ً
سؤاال أو مسألة غير مألوفة ،تتطليب مينهم اإلجابية مين خيالل توظييف ميا لديية مين
الموقف التعليمي
معلومات.
 مهارة التلخيص :ويقصد بها قيام التالميذ بالوصول لجوهر الموضوع ،واستخالص األفكار الرئيسييةفيه والتعبير عنها بإيجاز ووضوح ،مذ المحافظة على سالمتها ومعناها.
 مهارة التعرف علي االنماط والعالقات :ويقصد بها قدرة التالميذ عي تجميذ الظيواهر أو األ؛يياء فييف ات أو مجموعات اعتمادًا علي خواصهم او صفات محددة ،باإلضافة إلي قيدرتهم عليي انتياج افكيار
ومفاهيم مختلفة من العالقات واالرتباوات التي تحصل بين المعلومات.
نظرا لتناسبهما مذ
▪ فياغة مفردات االختبار :صيغت مفردات االختبار من نمل االختيار من متعدد؛ ً
المرحلة العمرية لعينة البحث ،باإلضافة إلى موضوعية التصحيح ،وقد بلغ عدد مفردات االختبار
ً
سؤاال ،ووزعت مفردات االختبار بحيث تقيس مهارات معالجة المعلومات السابق تحديدها ،وقد
()20
راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار أن تكون مختصرة وواضحة وخالية من األخطاء
اللغوية.
▪ التأكد من فدق االختبار :للتأكد من صدق محتوي االختبار ،قامت الباحثية بعيرض الصيورة األوليية
لالختبار على مجموعة من الخبراء في مجال المناهج وورق تدريس العلوم وفيي مجيال عليم الينفس،
حيث ولب منهم الحكم علي االختبار من حيث ؛مول االختبار لكافة األبعاد المراد قياسها ،مدي سالمة
ولغوييا ،وميدي مالئمية االختبيار لمسيتوي التلمييذات العقليي واللغيوي ،وضيوح
أس لة االختبار علميًا
ً
تعليمات االختبار ،إضافة أو حذف أو تعيديل ميا ترونيه مناسيبًا .وقيد أبيدي المحكميون بعيض اآلراء،
ً
جاهزا.
عدلت أس لة االختبار في ضوء هذه اآلراء المناسبة ،وبذلك أصبح االختبار
و ُ
▪ تقدير درجات االختبارُ :خصصت درجة واحدة لكل سؤال ،بحيث توضذ (درجة واحدة) لإلجابة
الصحيحة( ،صفر) لإلجابة الخاو ة ،أو المتروكة ،أو عند اختيار أكثر من إجابة.
وبالتالي تصبح الدرجة الصغرى لالختبار = (صفر) درجة ،والدرجة العظمي لالختبار = ( )20درجة.
▪ التجربة االستطالعية لالختبار :تهيدف التجربية االسيتطالعية لالختبيار إليى حسياب ثبيات االختبيار،
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والزمن المالئم لإلجابة عن أس لته ،ولتحقيق ذلك تم تطبيق االختبار علي مجموعة من تالمييذ الصيف
الخامس االبتدائي المتأخرين دراسييًأ بمدرسية الزيتيون االبتدائيية بيإدارة الزيتيون التعليميية بمحافظية
القاهرة وكان عددهن ( )20تلميذة في يوم األحد الموافق  ،2020/10/ 18وقيد كانيت نتيائج التجربية
كالتالي:
أ) تحديد من االختبار :تم حساب متوسل زمن االختبار مين خيالل حسياب اليزمن اليذي اسيتغرقته كيل
تلميذه لإلجابة عن أس لة االختبار مقسو ًما عليى عيدد التلمييذات ،ووجيد أن متوسيل اليزمن هيو ()40
دقيقة.
) ابات االختبارُ :حسب ثبات االختبار بطريقة بطريقية (الفيا كيرومبخ) واليذي بليغ ( )0,76وهيي قيمية
عالية يمكن الوثوق بها (فؤاد البهي السيد.)530 ،1979 ،
ج) فدق االتساق الداخلي لالختبار :تيم حسياب معاميل االرتبياو بيرسيون بيين درجية كيل سيؤال وبيين
الدرجة الكلية لالختبار ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباو ما بين (  )0,91 – 0,74وكانيت جمييذ
هذه القيم دالة إحصائيًا ،وهذا يدل على أن االختبار يتصف بصدق االتساق الداخلي.
جدول ( )1يوضح معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية في اختبار مهارات معالجة المعلومات
م

أبعاد اختبار مهارات معالجة المعلومات

معامل االرتباط

الداللة

التفسير
التطبيق
التلخيص
إدراك العالقات واألنماو

0,91
79,0
74,0
8,0

دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01

1
2
3
4

د) حسا معامالت الصعوبة والسنهولة :قاميت الباحثية بتحلييل إجابيات التلمييذات عين أسي لة االختبيار
بغييرض حسيياب معييامالت السييهولة والصييعوبة ،والقييدرة علييى التمييييز الختبييار مهييارات معالجيية
المعلومات ،وجاءت النتائج أن األسي لة االختبيار تراوحيت بيين ( )0,64 – 0,33وعلييه فيإن جمييذ
الفقرات مقبولة من حيث درجة الصعوبة.
▪ الصورة النهائية الختبار مهارات معالجة المعلومات ( :)2بعد التأكد مين صيالحية االختبيار وضيبطه
إحصائيًا ،أصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من ( )20سؤاالً ،ووزعت أس لة االختبار بحيث
تقيس مهارات معالجة المعلومات السابق تحديدها.
جدول ( :)2يوضح أبعاد اختبار مهارات معالجة المعلومات ،وأرقام األسئلة الدالة علي كل بعد
أبعاد االختبار

الدرجة

أرقام األسئلة الدالة علي البعد

المجموع

التفسير
التطبية
التلخيص
التعرف علي العالقات واألنماط

5
5
5
5

17 ، 13 ، 9 ، 5 ، 1
18 ، 14 ، 10 ، 6 ، 2
19 ، 15 ، 11 ، 7 ، 3
20 ، 16 ، 12 ، 8 ، 4

5
5
5
5

20

المجموع

( )2ملحق رقم ( : )3الصورة النهائية الختبار مهارات معالجة المعلومات.
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 -2إعداد مقياس عادات االستذكار:
▪ تحديد الهدف من المقياس :هدف هذا المقياس إليى تعيرف مسيتوي عيادات االسيتذكار ليدي تلمييذات
الصف الخامس االبتدائي وذلك بعد تدريس وحدة "التوازن البي ي" وفق النموذج التدريسي المقترح.
▪ تحديد أبعاد المقياس :بعد اإلويالع عليي األوير النظريية ليبعض األبحيا والدراسيات التيي تناوليت
عادات االستذكار كأحد متغيراتها ،فقد توصلت الباحثة إلي هناك أبعاد عديده لهيذا المتغيير ،ولكين فيي
ضوء وبيعة البحث وأهدافة والخصيائص العمريية لتلمييذات المرحلية االبتدائيية حيددت الباحثية سيت
عادات لالستذكار .يمكن توضيحها على النحو التالي:
-

-

-

-

-

-

تحفيز الدافعية لالستذكار :حيث يتم تحفيز التلميذات علي إتمام أعمالهن الدراسيية المختلفية ومواجهية
أي صعوبات قد تواجهن وتمنذ اسيتذكارهن ،وتزييد مين مثيابرتهن فيي المواقيف التعليميية المختلفية،
وتييؤخر ظهييور التعييب والملييل لييديهن  ،وتجعلهيين أكثيير تقي ً
عا لموضييوعات المييادة التييي
يبال واسييتمتا ً
يدرسوها.
تركيز االنتبناه  :ومن خاللها ييتم زييادة قيدرة التلمييذات عليي التركييز أثنياء الميذاكرة وعيدم التشيتت
واالهتمام بالمثيرات المحيطة ،واالبتعاد عن المسليات ومصيادر الضيجيج حتيي ييتمكن مين اسيتذكار
دروسييه بفاعلييية ،ممييا يسيياعدهن علييي ربييل المعلومييات ببعضييها ،والوصييول لمسييتوي أداء متميييز،
واالستفاده من قدراتهن ومستواهن العقلي.
وعقلي يا وجسييميًا بمييا يسيياعدهن علييي اسييتذكار
التهيننؤ لالسننتذكار :وتعنييي اسييتعداد التلميييذات نفس ييًا
ً
دروسيهن بكيل حيوييه ونشياو ،مييذ تجهييزه للميواد الدراسيية األدوات التييي يحتياجهن قبيل البيدء فييي
كثيرا ،مما يساعده علي زيادة تركييزهن وتحصييلهن واسيتعابهن لدروسيهن،
المذاكرة ،حتي ال يتنقلن ً
واالنتهاء من إنجاز الوجبات والتكليفات المطلوبة منهن في الوقت المحدد.
إدارة الوقت وتنظيمة :ومن خاللها تقوم التلميذات بوضيذ خطية منظمية للنتيائج واألهيداف المطليوب
تحقيقها؛ لكي يكون لديه فكرة واضحة عما سيقوم به خالل هيذه الفتيرة الزمنيية المحيددة ،ميذ محاولية
االتزام بذلك قدر اإلمكان ،واستثمار هذا الوقت بشكل فاعل في إنجياز الوجبيات والتكليفيات المطلوبية
منه دون تأخيرها.
تقوية الذاكرة :وتعني قيام التلميذات باستخدام اسيتراتيجيات تؤكيد عيدة عملييات عقليية أهمهيا التيذكر
واالسترجاع ،و تعمييق اليروابل بيين المعلوميات والمثييرات الجدييدة ميذ البنيي المعرفيية والخبيرات
السابقة.
المراجعة لالمتحان وأدائه بنجاح  :ومن خاللها يتم استعداد التلميذات لالختبار حتيي ييؤديهن بفاعليية
ونجاح من خالل تركيز للنشاو العقلي ،وتنشيل للمعلومات التي تم اسيتذكارها وتخزينهيا فيي اليذاكرة
وتجهيزها لالمتحان ،باإلضافة إلي إدارة جيده للوقت ،القدرة علي االختيار والتفكير الناقيد والتحليليي،
البعد عن مصادر القلق والتوتر ،قراءة جميذ األس لة ،توزيذ الزمن المخصص لالختبار.

▪ فننياغة مفننردات المقينناس :وفقًيا لعييادات االسييتذكار السييابق تحديييدها ،تييم إعييداد وصييياغة مفييردات
المقياس في صورة عبارات تقريريية لإلجابية عليهيا ،تختيار التلمييذة اسيتجابة واحيدة مين بيين ثيال
نادرا) لتعبر عميا تقيوم بيه مين بالفعيل أثنياء اسيتذكار دروسيها،
استجابات متدرجة (دائما – أحيانا – ً
وبلغت عبارات المقياس ( )48عبارة لكل بعد ( )8عبارات ،وقد راعت الباحثة عند صيياغة عبيارات
المقياس أن تكون مختصرة ،وواضحة ،وخالية من األخطاء اللغوية ،أن تحتوي كل عبيارة عين فكيرة
واحدة بسيطة.
- 248 -

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الرابع 2021

المجلد 22

▪ التأكد من فدق المقياس :للتأكد من صدق محتوي المقياس ،تم عرض الصورة األولية للمقياس على
نخبه من الخبراء والمختصين في مجال المناهج وورق التدريس ،وفي مجال القيياس والتقيويم ،حييث
ولغوييا ،وميدي مالءمية
علمييا
ولب منهم الحكم علي المقياس من حييث :ميدي سيالمة بنيود المقيياس
ً
ً
عبارات المقياس وانتمائها لًلبعاد المراد قياسها ،وضوح تعليمات المقياس ،إضافة أو حذف أو تعيديل
ما ترونه مناسبًا .وقد أجمذ المحكمون على ؛مولية عبارات المقياس وانتمائها لًلبعاد المراد قياسيها،
ً
جاهزا.
وبذلك أصبح المقياس
▪ تقدير درجات المقياس ُ :خصصت ثال درجات لكل عبارة حسب التدريج المستخدم بمقياس ليكيرت
 ،Likertكما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( : )3نظام تقدير الدرجات لبنود مقياس عادات االستذكار
العبارة

دائ ًما

احيانًا

نادرا
ً

الموجبة
السالبة

3

2

1

2

1
3

وبالتالي تصبح الدرجة الصغرى للمقياس =  48درجة  ،والدرجة العظمي للمقياس =  144درجة.
▪ التجربة االستطالعية للمقيناس :هيدفت التجربية االسيتطالعية للمقيياس إليى حسياب ثبيات المقيياس،
والزمن المالئم لإلجابة عن بنوده ،ولتحقيق ذلك تم تطبيق المقياس على مجموعة من تلميذات الصيف
الخامس االبتدائي وكان عددهم ( )20تلميذة ،وقد كانت نتائج التجربة كالتالي:
أ) تحديد من المقياس :تم حساب متوسل زمن المقياس مين خيالل حسياب اليزمن اليذي اسيتغرقته كيل
التلميذات لإلجابة عن عبارات المقياس مقسيو ًما عليي عيددهن  ،ووجيد أن متوسيل اليزمن هيو ()55
دقيقة.
) التأكد من وضوح المعاني وتعليمات المقياس :لوحظ أن معظم التلمييذات ليم يكين ليديهم استفسيارات
فيما يتعلق بعبارات المقياس أو تعليماته ،مما يبين وضوح ومالئمة بنود المقياس ومناسبتها.
ج) ابات المقياس ُ :حسب ثبات المقياس بطريقة (الفا كيرومبخ) عين ورييق برنيامج  SPSSواليذي بليغ
( )0,81وهي قيمة مرتفعة وداله إحصائيًا ،وبالتالي فإن المقياس يتمتذ بدرجة عالية من الثبات ويمكن
االعتماد علي النتائج والوثوق بها (فؤاد البهي السيد.)530 ، 1979 ،
د) فدق االتساق الداخلي للمقياس :تم حساب معامل االرتباو بين درجة كل بعد من أبعياد المقيياس ميذ
الدرجة الكلية للمقياس ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباو ميا بيين ( )0,82 – 0,65وكانيت جمييذ
هذه القيم دالة إحصائيًا ،وهيذا يعطيي داللية عليى ارتفياع معيامالت االتسياق اليداخلي للمقيياس يمكين
الوثوق بها في تطبيق البحث الحالي.
جدول ( )4يوضح معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية في مقياس عادات االستذكار
م
1
2
3
4
5
6

أبعاد مقياس عادات االستذكار

معامل االرتباط

الداللة

تحفيز الدافعية لالستذكار
تركيز االنتباه
التهيؤ لالستذكار
إدارة الوقت وتنظيمه
تقوية الذاكرة
المراجعة واالستعداد لالمتحان وأدائه بنجاح

0,82
78,0
72,0
65,0
66,0
7,0

دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
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▪ الصورة النهائية لمقياس عادات االستذكار ( :)3بعد التأكد من صيالحية المقيياس وضيبطه إحصيائيًا،
أصبح المقياس في صورته النهائية يتكيون مين ( )48عبيارة موزعيه عليي األبعياد السيابق تحدييدها،
ومقسمة إلى عبارات موجبة وأخرى سالبة ،والجدول التيالي يوضيح توزييذ عبيارات مقيياس عيادات
االستذكار.
جدول ( : )5أرقام العبارات الموجبة والسالبة ألبعاد مقياس عادات االستذكار
أبعاد المقياس

أرقام العبارات الموجبة

أرقام العبارات اسالبة

المجموع

تحفيز الدافعية لالستذكار
تركيز االنتباه
التهيؤ لالستذكار
إدارة الوقت وتنظيمه
تقوية الذاكرة
المراجعة لالمتحان وأدائه بنجاح

37 ، 25 ، 13 ، 1
44 ، 32 ، 20 ، 8
39 ، 27 ، 15 ، 3
46 ، 34 ، 22 ، 10
41 ، 29 ، 17 ، 5
48 ، 36 ، 24 ، 12

43 ، 31 ، 19 ، 7
38 ، 26 ، 14 ، 2
45 ، 33 ، 21 ، 9
40 ، 28 ، 16 ، 4
47 ، 35 ، 23، 11
42 ، 30 ، 18 ، 6

8
8
8
8
8
8

مجموع العبارات

24

24

48

التصميم شبه التجريبي وإجراءات التجريب الميداني
 -1التصميم شبه التجريبي للبحنث :اتبعيت الباحثية فيي هيذا البحيث المينهج التجريبيي ذو التصيميم ؛يبه
التجريبي ،وبإجراء تطبيق قبليي /بعيدي لكيل مين تلمييذات مجموعية البحيث (الضيابطة والتجريبيية)
والمقارنة بين متوسل درجات التطبيقين القبلي والبعدي ،يتم التوصل إلى تحديد مدي فاعليية النميوذج
التدريسي المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي فيي تنميية مهيارات معالجية المعلوميات وعيادات
االستذكار لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتأخرين دراسيًا.
 -2التطبيننة القبلنني ألدوات الدراسننة :قامييت الباحثيية بتطبيييق أدوات البحييث (اختبييار مهييارات معالجيية
قبلييا ،وذليك يييوم
المعلوميات – مقيياس عيادات االسيتذكار) عليى المجميوعتين الضيابطة والتجريبيية ً
الخميس الموافق  2020 /10/22وذلك للحصول على المعلوميات القبليية التيى تسياعد عليى توضييح
مدى تكافؤ مجموعات الدراسة ،وجدول ( )6يوضح نتائج التطبيق القبلى ألدوات الدراسة.
جدول ( :)6نتائج التطبية القبلى ألدوات الدراسة على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيم (ت) و دالالتها.
أدوات الدراسة
اختبار مهارات معالجة المعلومات
مقياس عادات االستذكار

الدرجة
20
144

المجموعة الضابطة
(ن=)22
ع1
م1

المجموعة التجريبية
(ن =)20
ع2
م2

1.21
2.38

1.26
2.38

3,68
70,36

( )3ملحق رقم ( : )4الصورة النهائية لمقياس عادات االستذكار
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يتضج من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائيا ً عند مستوى ( )0.05بين متوسطات درجات
كل من المجموعتين التجريبية والضابطة على التطبيق القبليى ألدوات الدراسية (اختبيار مهيارات معالجية
المعلومات – مقياس عادات االستذكار) مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبيل إجيراء
تجربة الدراسة فى كل من مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار لدي الصيف الخيامس االبتيدائي
المتأخرين دراسيًا.
 -3تدريس الوحدة بالنموذج التدريسي المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي لمجموعة البحث :بعيد
االنتهاء من عملية التطبيق القبلي ألدوات البحث ،بيدأت الباحثية تيدريس الوحيدة بيالنموذج التدريسيي
المقترح لمجموعة البحث في ييوم األحيد الموافيق  ، 2020/10/25وقيد انتهيت الباحثية مين تيدريس
الوحدة لمجموعة البحث في ييوم الخمييس الموافيق  ، 2020 /12/10وبيذلك تكيون عمليية التيدريس
استغرقت ( )7أسابيذ تقريبًا وكان عدد الحصص ( )13حصة.
 -4التطبية البعدى ألداتي التقويم  :بعد االنتهاء من تدريس الوحيدة بيالنموذج التدريسيي المقتيرح قاميت
الباحثة في يوم األحد  2020 / 12 /13بالتطبيق البعدي الختبار مهارات معالجة المعلومات ومقياس
عادات االستذكار ،وتيم التصيحيح ألدوات التقيويم ،ورصيدت النتيائج ،ثيم معالجتهيا إحصيائيًا تمهييدًا
لتفسيرها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها.
نتائج البحث التجريبية
اًوالً :نتائج تطبية اختبار مهارات معالجة المعلومات :
 -1الختبار صحة الفرض األول والذي ينص على أنه  " :يوجد فرق دا ًل إحصائيًا عند مستوي (≤ 0.05
 )αبين متوسطى درجيات تلمييذات المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيى التطبييق البعيدى الختبيار
مهارات معالجة المعلومات ككل وفى كل بعد من أبعاده لصالح المجموعة التجريبية" .تم حساب قيمية
(ت) لمجموعتين مستقلتين لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات تلميذات المجموعتين التجريبيية
والضابطة في التطبيق البعدى الختبار مهارات معالجة المعلومات ككل وفي كل بعيد مين أبعياده .كميا
استخدمت الباحثة داللة حجم التأثير للتأكد من فاعليية النميوذج التدريسيي المقتيرح فيي ضيوء نظريية
الحمل المعرفي في تنمية مهارات معالجة المعلومات لدي المجموعة التجريبة.
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيم " ت " لنتائج التطبية البعدى الختبار
مهارات معالجة المعلومات للمجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة التجريبية
(ن=)20
ع2
م2

قيمة (*)t
المحسوبة

حجم التأايرη2

**D

التفسير
التطبيق
التلخيص
التعرف علي العالقات واألنماو

0,86
0,81
1,00
1,04

0,56
0,59
0,62
0,48

3,4
3,75
3,7
3,45

0,68
0,85
0,8
0,67

*13,23
*13,09
*12,3
*13,2

0,81
0,81
0,79
0,81

**2,91
**2,91
**2,74
**2,91

االختبار ككل

3,73

1,7

14,3

1,45

*21,58

0,92

**4,79

أبعاد االختبار

المجموعة الضابطة
(ن=)22
ع1
م1

* قيمة ( )tالمحسبوبة دالة عند مستوي 0,01

** حجم التأثير كبير حيث قيمة  Dأكبر من 0,8
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ويتضح من نتائج الجدول السابة ما يلي:
• وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة والتجريبيية فيي التطبييق
البعدى الختبار مهارات معالجة المعلومات لصالح المجموعة التجريبية ،وذلك بالنسيبة للمقيياس ككيل
وكل مكون على حيده؛ حييث أظهيرت نتيائج الجيدول السيابق أن قيمية "ت" المحسيوبة والتيي قيمتهيا
( )21,58أكبر من قيمة "ت" الجدولية مما يدل على وجود فيروق دالية إحصيائيا لصيالح المجموعية
التجريبية حيث أظهرت نتائج الجدول السابق إن المتوسل الحسابي للمجموعة التجريبية واليذي قيمتيه
تساوي( )14.3أكبر من المتوسل الحسابي للمجموعة الضابطة والذى قيمته تساوى (.)3,73
• حجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعزي هذا األثر الكبير إلى تأثير المتغير المستقل (النموذج
التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي) علي المتغير التابذ (مهارات معالجة المعلومات)،
وهذا يدل علي فاعلية النموذج التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفيي فيي تنميية مهيارات
معالجة المعلومات .وبذلك يقبل الفرض األول والذي ينص على أنيه " يوجيد فيرق دال إحصيائيًا عنيد
مستوي ( )α ≤ 0.05بيين متوسيطي درجيات تلمييذات المجموعية التجريبيية و المجموعية الضيابطة
الختبار مهارات معالجة المعلومات ككل وفي كل بعد من أبعاده لصالح المجموعة التجريبية".
 -2الختبار صحة الفرض الثانى والذي ينص على أنه ":يوجد فرق دال إحصائيًا عند مسيتوى (≤ 0.05
 )αبين متوسطى درجات تلميذات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى  /البعدى الختبار مهيارات
معالجة المعلوميات ككيل وفيى كيل بعيد مين أبعياده لصيالح التطبييق البعيدى" ،تيم حسياب قيمية (ت)
للمجموعات المرتبطة لحساب داللة الفرق بين متوسيطي درجيات تلمييذات المجموعية التجريبيية فيي
التطبيقين القبلى /البعدى الختبار مهارات مهارات معالجة المعلومات ككل وفي كل بعد من أبعاده .كما
استخدمت الباحثة داللة حجم التأثير للتأكيد مين فاعليية النميوذج التيدريس المقتيرح فيي ضيوء نظريية
الحمل المعرفي في تنمية مهارات معالجة المعلومات لدي المجموعة التجريبة.
جدول ( :)8قيم (ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي /البعدى
الختبار مهارات معالجة المعلومات
أبعاد االختبار
التفسير
التطبيق
التلخيص
التعرف علي العالقات
واألنماو
االختبار ككل

ع2

قيمة (*)t
المحسوبة

حجم التأايرη2

**D

التطبية القبلي
م1
0,95
0,9
0,85

0,51
0,55
0,49

3,4
3,75
3,7

0,68
0,85
0,8

*12,35
*14,57
*17,11

0,89
0,92
0,94

**4,02
**4,8
**5,6

0,1

0,46

3,45

0,69

*12,35

0,89

**4,02

3,7

1,26

14,3

1,45

*27,91

0,98

**9,9

ع1

التطبية البعدي
م2

** حجم التأثير كبير حيث قيمة  Dأكبر من 0,8

* قيمة ( )tالمحسبوبة دالة عند مستوي 0,01
يتضح من نتائج الجدول السابة ما يلي:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تلميذات المجموعية التجريبيية فيي كيل مين التطبيقيين
القبلي  /البعدي في الختبار مهارات معالجة المعلومات ،وذلك بالنسبة للمقياس ككل وكل مكيون عليى
حده؛ حيث أظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسيوبة والتيي قيمتهيا ( )27.91أكبير مين
قيمة "ت" الجدولية مما يدل على وجود فروق دالة إحصيائيًا لصيالح التطبييق البعيدي حييث أظهيرت
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نتائج الجدول السابق إن المتوسل الحسابي للتطبييق البعيدي واليذي قيمتيه تسياوي ( )14.3أكبير مين
المتوسل الحسابي للتطبيق القبلي والذى قيمته تساوى (.)3.7
• حجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعزي هذا األثر الكبير إلي تأثير المتغير المستقل (النموذج
التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي) علي المتغير التابذ (مهارات معالجية المعلوميات)
 ،وهذا يدل علي فاعلية النموذج التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي في تنمية مهيارات
معالجة المعلومات  ،وبذلك يقبل الفرض الثاني والذي ينص علي أنه " يوجد فيرق دال إحصيائيًا عنيد
مستوي ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات تلميذات مجموعة البحث فيي التطبيقيين القبليي  /البعيدي
الختبار مهارات معالجة المعلومات ككل وفي كل بعد من أبعاده لصالح التطبيق البعدي".
❖ تفسير نتائج تطبية اختبار مهارات معالجة المعلومات:
أ؛ارت النتائج السابقة إلي تفوق تلميذات مجموعة البحث في اختبار مهارات معالجة المعلومات وذلك
بعد تدريس الوحدة وفق النموذج التدريسي القائم على مبادئ نظرية العبء المعرفي ،حيث يمكن إرجاع
ذلك إلي:
 ركز النموذج التدريسي المقترح علي جعل التلميذات يربطون بين المعلومات والمفاهيم المتضمنةبالوحدة ،ويكونوا عالقات بين هذه المفاهيم والموضوعات ،مما ساعد علي فهم وإستيعاب المحتوي
العلمي بما تضمنه من تقديم تفسيرات وإدراك العالقات بين المفاهيم والمعلومات ،والتعبير عنها في
؛كل مخططات وملخصات ،وتحويلها إلي تطبيقات علمية واقعية في حياتهم بشكل أكثر فاعلية
ونشا ً
وا من مجرد حفظها عن وريق التلقين  ،وبالتالي تنمية مهارات معالجة المعلومات.
 االستعانة بمجموعة من االستراتيجيات المستندة إلي نظرية العبء المعرفي ،حيث تدعو هذهاإلستراتجيات ألن يقدم المحتوي العلمي الجديد من خالل فيديوهات تعليمية أو أنشطة متنوعة تعتمد
علي جهد التلميذات في القيام بها  ،بحث يحقق التعلم مستويات عالية من التعلم المترابل الذي يعمل
علي تطوير وتحفيز عمل الذاكرة العاملة ،مما ساهم في تعزيز مهارات معالجة المعلومات لديهن
وبناء الخبرات وزيادة كفاءة الذاكرة العالمة.
 إتاحة النموذج التدريسي المقترح في ضوء نظرية العبء المعرفي فرص عديدة للنقا والحوار سواءبين التلميذات وبعضهم البعض ،أو بين المعلم والتلميذات ،أسهم في حدو تعلم حقيقي لموضوعات
الوحدة ،وزيادة قدرة التلميذات على تطبيق المفاهيم والعلومات المتعلمة في مواقف تعليمية جديدة
آثرت في تنمية مهارات معالجة المعلومات لديهم.
 أتاح النموذج للتلميذات فرص لكتابة أفكارهم والمعلومات التي تعلموها بشكل مختصر سواء في جملأو جداول أو مخططات ،مما أدي إلى تنمية مهارة التلخيص لديهم ،ومهارة إدراك العالقات بين
العناصر.
 تنظيم وعرض المعلومات في صورة أ؛كال وصور ساهم في تنمية مهارات إدراك العالقات بينالصور ،والربل بين المعارف والمفاهيم ،واستنتاج أفكار ومعلومات جديدة.
وتتفق نتائج البحث الحالي مذ العديد من النتائج السابقة التي استهدفت تنمية مهارات معالجة
المعلومات باستخدام عدد من البرامج المتنوعة مثل دراسة (خليل وآخرون ( ، )2019 ،بريك )2018 ،
( ،المعولي . )2017 ،
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نتائج تطبية مقياس عادات االستذكار:
 -1الختبار صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنه  ":يوجد فرق دا ًل إحصائيًا عند مستوي (≤ 0.05
 )αبين متوسطى درجيات تلمييذات المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيى التطبييق البعيدى لمقيياس
عادات االستذكار ككل وفى كل بعد مين أبعياده لصيالح المجموعية التجريبيية" .تيم حسياب قيمية (ت)
لمجموعتين مستقلتين لحسياب داللية الفيرق بيين متوسيطي درجيات تلمييذات المجميوعتين التجريبيية
والضابطة في التطبيق البعدى لمقياس عادات االستذكار ككل وفي كل بعد من أبعياده .كميا اسيتخدمت
الباحثة داللة حجم التأثير للتأكد من فاعلية النموذج التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفيي
وفاعليته في تنمية عادات االستذكار لدي المجموعة التجريبة.
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيم " ت " لنتائج التطبية البعدى لمقياس
عادات االستذكار للمجموعتين التجريبية و الضابطة
أبعاد المقياس

الدرجة

تحفيز الدافعية لالستذكار
تركيز االنتباه
التهيؤ لالستذكار
إدارة الوقت وتنظيمه
تقوية الذاكرة
المراجعة لالمتحان وأدائه
بنجاح

24
24
24
24
24
24

المقياس ككل

144

المجموعة الضابطة
م1

ع1

قيمة
المجموعة التجريبية
(*)t
ع2
م2
المحسوبة

12,233
11,86
11,91
11,22
11,45

0,87
0,77
0,75
0,81
0,91

19,05
20,3
18,00
18,4
18,1

0,68
1,3
1,52
1,04
1,12

*28,03
*25,8
*16,69
*24,94
*21,18

11,68

0,95

18,95

1,32

*20,69

40
40
40
40
40
40

70,36

2,38

112,8

3,00

*50,99

40

* قيمة ( )tالمحسبوبة دالة عند مستوي 0,01
 Dأكبر من 0,8

درجة
الحرية

حجم
التأايرη2
0,95
0,94
0,87
0,93
0,92

**6,16
**5,6
**3,66
**5,15
**4,79
**4,51

0,98

**9,9

0,91

**D

** حجم التأثير كبير حييث قيمية

يتضح من نتائج الجدول السابة ما يلي:
• وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة الضابطة والتجريبيية فيي التطبييق
البعدى لمقياس عادات االستذكار لصالح المجموعة التجريبية ،وذلك بالنسبة للمقياس ككل وكل مكيون
على حدة ؛ حيث أظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتهيا ( )50.99أكبير
من قيمة "ت" الجدولية مما يدل على وجود فروق دالية إحصيائيا لصيالح المجموعية التجريبيية حييث
أظهرت نتائج الجدول السابق إن المتوسل الحسابي للمجموعة التجريبية والذي قيمته تساوي()70.36
أكبر من المتوسل الحسابي للمجموعة الضابطة والذى قيمته تساوى (.)112,8
• حجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعزي هذا األثر الكبير إلي تأثير المتغير المستقل (النموذج
التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي) علي المتغيير التيابذ (عيادات االسيتذكار)  ،وهيذا
يدل علي فاعلية النموذج التدريس المقترح في ضوء نظريية الحميل المعرفيي فيي عيادات االسيتذكار.
وبذلك يقبل الفرض الثالث والذي ينص علي أنه " يوجد فرق دال إحصائيًا عند مسيتوي ()α ≤ 0.05
بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة لمقيياس عيادات االسيتذكار
ككل وفي كل بعد من أبعاده لصالح المجموعة التجريبية".
 -2الختبار صحة الفرض الرابذ والذي ينص على أنه ":يوجد فرق دال إحصائيًا عند مسيتوى (≤ 0.05
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 )αبين متوسطى درجات تلميذات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى  /البعيدى لمقيياس عيادات
االستذكار ككل وفى كل بعد من أبعاده لصيالح التطبييق البعيدى" ،تيم حسياب قيمية (ت) للمجموعيات
المرتبطة لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات تلميذات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلى/
البعدى لمقياس عادات االستذكار ككل وفي كل بعد من أبعاده .كما استخدمت الباحثة داللة حجم التأثير
للتأكد مين فاعليية النميوذج التيدريس المقتيرح فيي ضيوء نظريية الحميل المعرفيي فيي تنميية عيادات
االستذكار لدي المجموعة التجريبة.
جدول رقم ( : )10قيم (ت) للفرق بين متوسطي درجات طال المجموعة التجريبية في التطبيقين
القبلي /البعدى لمقياس عادات االستذكار
أبعاد المقياس

الدرجة

تحفيز الدافعية لالستذكار
تركيز االنتباه
التهيؤ لالستذكار
إدارة الوقت وتنظيمه
تقوية الذاكرة
المراجعة لالمتحان وأدائه
بنجاح

24
24
24
24
24
24

المقياس ككل

144

قيمة (*)t
المحسوبة

درجة
الحرية

حجم
التأايرη2

**D

التطبية القبلي
ع1
م1

التطبية البعدي
ع2
م2

12,2
11,85
11,85
11,2
11,45

0,89
0,75
0,67
0,77
0,94

19,05
20,3
18,00
18,4
18,1

0,68
1,3
1,52
1,04
1,12

*26,95
*24,04
*15,94
*23,01
*20,88

19
19
19
19
19

0,97
0,97
0,93
0,97
0,96

**8,04
**8,04
**5,15
**8,04
**6,93

11,7

0,92

18,95

1,32

*25,91

19

0,97

**8,04

70,25

2,38

112,8

3,00

*53,22

19

0,99

**14,09

** حجم التأثير كبيير حييث

* قيمة ( )tالمحسبوبة دالة عند مستوي 0,01
قيمة  Dأكبر من 0,8
ويتضح من نتائج الجدول السابة ما يلي:

• وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تلميذات المجموعية التجريبيية فيي كيل مين التطبيقيين
القبلي  /البعدي في مقياس عادات االستذكار  ،وذلك بالنسبة للمقياس ككل وكل مكون على حدة ؛ حيث
أظهرت نتائج الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسيوبة والتيي قيمتهيا ( )53.22أكبير مين قيمية "ت"
الجدولية مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح التطبيق البعدي حيث أظهرت نتيائج الجيدول
السابق إن المتوسل الحسابي للتطبيق البعدي والذي قيمته تساوي( )112,8أكبر من المتوسل الحسابي
للتطبيق القبلي والذى قيمته تساوى (.)70,25
• حجم التأثير للفروق بين المتوسطين كبير ويعزي هذا األثر الكبير إلي تأثير المتغير المستقل (النموذج
التدريس المقترح في ضوء نظرية الحمل المعرفي) علي المتغيير التيابذ (عيادات االسيتذكار)  ،وهيذا
يييدل علييي فاعلييية النمييوذج التييدريس المقتييرح فييي ضييوء نظرييية الحمييل المعرفييي فييي تنمييية عييادات
االستذكار ،وبذلك يقبل الفرض الرابذ والذي ينص علي أنه " يوجيد فيرق دال إحصيائيًا عنيد مسيتوي
( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات تلميذات مجموعة البحث فيي التطبيقيين القبليي  /البعيدي لمقيياس
عادات االستذكار ككل وفي كل بعد من أبعاده لصالح التطبيق البعدي".
❖ تفسير نتائج تطبية مقياس عادات االستذكار:
أ؛ارت النتائج السابقة إلي تفوق تلمييذات مجموعية البحيث فيي مقيياس عيادات االسيتذكار وذليك بعيد
تدريس الوحدة وفق النموذج التدريسي المقترح القائم علي نظرية العيء المعرفي ،حيث يمكن إرجاع ذليك
إلي:
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 ساعد النموذج التدريسي المقترح في ضوء نظرية العبء المعرفي في تحسين عادات االستذكار لديالتلميذات ؛ حييث إنه يؤكيد اليدور الفعيال واإليجابي في جميذ المهام واألنشطة التي يقومن بها في
العملية التعليمية من تفسير للظواهر ،وربل للمعلومات السابقة وبالجديدة ،وتطبيق المعلومات
والمفاهيم المتعلمة في مواقف جديدة ،مما كان اآلثر في تنمية عادات االستذكار لديهن.
 مشاركة وتعاون التلميذات في إجراء األنشطة والمهام التعليمية ،نمي لديهم القدرة علي تحملالمس ولية واإلحساس بالذات ،والثقة في إمكانيتهن وقدراتهن في تحقيق األهداف المنشودة ،مما ساهم
في تنمية عادات االستكار الجيدة لديهن.
 استخدام مجموعة متنوعة من االستراتيجيات وورق التدريس التي تعتمد عليي الحيوار والتعبيير عينجيوا مين الحريية
أفكارهم وآرائهم سواء داخل المجموعة الواحدة أو مذ المجموعات اآلخري ،وفرت ً
والتنافس أدي إلي إيجابية التلميذات ،وهذا بدوره ساهم فيي أن يشيعر التلمييذات بالمسي ولية وبقيدرتهم
علي تحقيق النجاح في إنجاز المهميات المتنوعية ،مميا سياهم فيي زييادة التحصييل الدراسيي وتتنميية
عادات االستذكار لديهن.
 أن البرنامج أتاح الفرصة للطالب للتواصل والتفاعل المستمر فى مجموعيات العميل والتعياون بيينهمفي فهم وتقديم المهام والتكيفات المختلفة ،وتبادل اآلراء واألفكار فيما بينهم والمقارنة بيين المعلوميات
وتحليلها ،ثم عرض ما توصلوا إليه من استنتاجات أمام زمالئهيم ،كيان ليه تيأثير إيجيابي فيي تحسيين
عادات االستذكار لديهن
وتتفق نتائج البحث الحالي مذ عديد من النتائج السابقة التي استهدفت تنمية عادات االستذكار باستخدام
عدد من البرامج المتنوعة مثل دراسة (البشراوي )2020 ،؛(محمد )2020 ،؛ (محمد  )2018 ،؛
(الضالعين )2015 ،؛ (جمعة.)2014،
توفيات البحث:
قامت الباحثة في ضوء النتائج بتقديم مجموعة من التوصيات ،والتي تأمل أن تؤخذ بعين االعتبار
واالستفادة منها ،ومن هذه التوصيات:
– توجيه نظر القائمين علي وضذ وتطوير مناهج العلوم ،بحيث يتم تصميمها وتطويرهيا وتدريسيها فيي
ضوء أسس ومبادئ نظرية الحمل المعرفي ،والتخفيف من الحمل المعرفي الداخلي الناتج عن صعوبة
المحتوي المراد تعلمه.
– ضرورة اهتمام معلمي العليوم بالمرحلية االبتدائيية باسيتخدام النميوذج التدريسيي المقتيرح فيي ضيوء
نظرية الحمل المعرفي؛ لخفض الحمل المعرفي عنيد المتعلميين ،وتجنيب تعقييد الميادة العلميية واليذي
يؤدي لزيادة مهارات معالجة المعلومات وتنمية عادات االستذكار الجيدة.
– توجيه مزيد من االهتمام بتنمية مهارات معالجة المعلوميات وعيادات االسيتذكار الجييدة ليدي التالمييذ
الدارسين لمادة العلوم؛ بوصفها أحد األهداف األساسية التى ينبغى تحقيقها من تدريس العلوم في جميذ
مراحل التعليم.
– العمل على تطوير مناهج العلوم في جميذ المراحل التعليمية وإثرائها باألنشطة والمهميات التيي تسيهم
في تنمية مهارات معالجة المعلومات ،وعدم االقتصار على الجانب المعرفي فقل.
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– تييدريب معلمييى العلييوم قبييل وأثنيياء الخدميية علييى كيفييية تنمييية مهييارات معالجيية المعلومييات وعييادات
االستذكار الجيدة لدي التالميذ في المراحل الدراسية المختلفة.
– ضرورة اهتمام المسي ولين عين بيرامج التنميية المهنيية للمعلميين بعقيد دورات تدريبيية وور عميل
لمعلمي العلوم وفروعها أثناء الخدمة بالمراحل الدراسيية المختلفية للتيدريب عليى النميوذج التدريسيي
المقترح وتعرف مبادئ نظرية الحمل المعرفي وكيفية توظيفها في المناهج التعليمية.
– تدريب التالميذ على تفعيل الحمل المعرفي وثيق الصلة ،والذي يتمثل في زيادة الجهد العقلي عند تعليم
مادة العلوم وتنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار.
– تشجيذ الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات واألبحا العلمية التي تركز على كيفية االستفادة من
نظرية الحمل المعرفي وتطبيقها في عملية التعلم.
بحوث مقترحة
فى ضوء ما توصل إليه البحث الحالى من نتائج عن وجود بعض المشكالت والقضايا التي ال تزال
في حاجة إلى الدراسة ،ومن ثم تقترح الباحثة إجراء مزيد من البحو متمثلة في-:
 فاعلية برنامج في ضوء نظرية الحمل المعرفي في تنمية متغيرات أخري مثل (المفاهيم العلمية –التفكير العلمي – التحصيل الدراسي) لدي التالميذ في مراحل تعليمية مختلفة.
 وحدة مقترحة في ضوء نظرية الحمل المعرفي وفاعليتها في تنمية مهارة التنبؤ وخفض الجهد العقليلدي التالميذ المعاقين سمعيًا بالمرحلة اإلعداداية.
 برنامج تدريبي قائم على نظرية الحمل المعرفي للمعلمين اثناء الخدمة لتنمية الكفاءات التدريسية لديهموخفض الجهد العلي لدي تالميذهم.
 فاعلية نماذج تدريسية حديثة في تنمية مهارات معالجة المعلومات وعادات االستذكار في مراحلدراسية مختلفة.
المراجع
 -أبو ريا  ،حسين محمد ( .)2007التعليم المعرفي ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيذ والطباعة.

 أبو مغنم ،كرامي محمد بدوي عزب و أحمد ،محمد بخيت السيد ( .)2019أثر تطبيق إلكتروني مستندإلى جانبي الدماغ  Mind42في تنمية مهارات معالجة المعلومات الجغرافية واالتجاه نحيو التطبيقيات
اإللكترونية لدى والب الصف األول الثانوي ،المجلة التربوية ،جامعة سوهاج – كلية التربية  ،مجليد
.263- 219 ، 68
 آل مقبل ،وائل بن ناصر بن عبيد ( .)2018عالقية عيادات االسيتذكار واالتجاهيات نحيو الدراسيةبالتحصيل الدراسي لدى عينة من والب المرحلة الثانوية بمحافظية جيدة ،مجلنة القنراءة والمعرفنة ،
الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،جامعة عين ؛مس  -كلية التربية ،ع .331 -311 ، 202
 آل ملوذ ،حصة محمد ( . )2019أثر التعلم التحيويلي فيي تنميية مهيارات المعالجية الذهنيية المعرفييةواالستقالل الذاتي لدي والبات كلية التربية بجامعة الملك خاليد ،مجلنة الجامعنة اإلسنالمية للدراسنات
التربوية والنفسية ،جامعة الملك خالد.121-99 ،)2( 27 ،
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 بدر ،صفاء عبد الجواد عبد الحفيظ ( .)2016فاعلية برنامج مقترح قائم على معالجية المعلوميات فيىتنمية المهارات العقلية لدى الطالبة معلمة الفلسفة واالجتماع ،مجلة البحث العلمي في التربية ،جامعية
عين ؛مس  -كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية.568- 547 ،)17(1 ،
 بريك ،دانا يحيي لطفي ( .)2018أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة علي نظريية الحميل المعرفييفي اكتساب والبات الصف السادس االبتدائي المفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو العلوم ،رسالة ماجيستير
 ،كلية الدرايات العليا ،جامعة النجاح الوونية ،نابلس – فلسطين.
 البشراوى ،؛ياكر محميد أحميد ( .)2020فاعليية برنيامج تربيوي لتنميية عيادات االسيتذكار للطيالبالمتأخرين دراسيا في المرحلة المتوسطة ،مجلة البحنوث التربوينة والنفسنية ،جامعية بغيداد  -مركيز
البحو التربوية والنفسية ،ع.481-450 ،66
 بوزيد ،نعيمة و ركزة ،سميرة ( .)2019العبء المعرفي لدى تالميذ الطور المتوسل ،دراسية ميدانييةعلى تالمييذ السينة الرابعية متوسيل بمتوسيطة موسيى ويبيي  -العيامرة -عيين اليدفلى ،مجلنة العلنوم
االجتماعية.81 – 57 ،)1(5 ،
 البنا ،حمدي عبد العظيم ( . )211مهارات ومستويات معالجة المعلومات وعالقتها باألسلوب المعرفي(االعتماد واالستقالل عن المجال) لدي والب جامعة الطائف ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم
النفس.50-15، )3( 5 ،
 التكريتي ،واثق عمر و أحمد ،جنار عبد القادر ( .)2013العبء المعرفي لدى ولبة المعهد التقني فييكركوك وعالقته ببعض المتغيرات ،مجلة جامعة كركنو للدراسنات اإلنسنانية ،جامعية كركيوك8 ،
(.35 – 1 ،)2
 جروان ،فتحي عبد اليرحمن ( .)2013تعلييم التفكيير مفياهيم وتطبيقيات ،و ،6عميان – األردن :دارالفكر.
 -جعفور ،ربيعة ( .)2014الوضعية الصفية للتالميذ المتأخرين دراسيًأ  ،ع .162- 147 ،30

 جليل ،وسن مامر ( .)2015أثر التيدريس وفيق نظريية العيبء المعرفيي فيي تحصييل ميادة الكيميياءالحياتية واستبقاء المعلومات والتنور العلمي والتكنولوجي لدي ولبية قسيم الكميياء  /كليية التربيية ابين
الهيثم للعلوم الصرفة ،المجلة المصرية للتربية العلمية ،الجمعية المصرية للتربيية العلميية،)4( 18 ،
.43-19
 جمعه ،ناصر سيد و رمضان ،أحمد ثابت فضل ( .)2018فعاليية برنيامج تيدريبي فيي تنميية التفكييرالبنائي وأثره على عادات االستذكار وقليق االمتحيان ليدى تالمييذ المرحلية اإلعداديية ذوي صيعوبات
التعلم األكاديمية ،مجلة كلية التربية ،جامعة ونطا  -كلية التربية ،ع .387-281 ،56
 الحارثي ،صبحي ( .)2015العبء المعرفي وعالقته بمهارات اإلدراك لدي عينة مين تالمييذ الصيفالسييادس االبتييدائي ميين ذوي صييعوبات الييتعلم األكاديمييية ،مجلننة درسننات تربويننة ونفسننية ،جامعيية
الزقازيق  -كلية التربية.48- 11 ،)1( 86 ،
 حافظ ،نبيل عبد الفتاح فهميى و اليدغميري ،فاومية عليي عبيد المقصيود و راميز ،محميود (.)2014مقييياس المهييارات الدراسييية لتالميييذ المرحليية االبتدائييية ذوي التحصيييل الميينخفض ،مجلننة اإلرشنناد
النفسي ،جامعة عين ؛مس  -مركز اإلر؛اد النفسي  ،ع .446- 425 ،38
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 حامد ،مروة حسن ( .)2018أثر التشارك في استخدام الخرائل الذهنية في بي ة التعلم المدمج السحابيعلي التحصيل الفوري والمرجأ والعبء المعرفي لطالب تكنولوجيا التعليم ،مجلة جامعة األ هر ،كلية
التربية.607 -560 ،)180( 12 ،
 حسن ،رمضان علي ( .)2016العبء المعرفي وعالقته بيالتفكير الناقيد ليدي ويالب الجامعية ،مجلنةدراسات تربوية واجتماعية ،جامعة حلوان – كلية التربية.534- 493 ،)1( 22 ،
 حسين ،ثائر وفخورا ،عبيد الناصير ( .)2014الشنامل فني مهنارات التفكينر ،و ،4عميان – األردن:مركز ديبونو لتعليم التفكير.
 حليية ،عييزة محمييد ( .)2010مسييتويات تجهيييز المعلومييات وعالقاتهييا بييالتفكير الناقييد والتخصييصاألكاديمي لدي والبات جامعة الطائف ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس.284-255 ،)4(4 ،
 الخزيم ،محمد حميد ( .) 2016العالقية بيين اسيتخدام نظريية معالجية وتجهييز المعلوميات فيي تعلييمالرياضيات وبين التفكير الرياضي  ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،ع .452 – 427 ،70
 خضير ،لبني عبد اإلله ( .)2017قياس العادات الدراسية لدي ولبة المرحلة اإلعدادية ،مجلنة ابحناثالبصرة للعلوم اإلنسانية.124 -95 ،)5( 42 ،
 خليل ،؛رين السيد إبراهيم محمد ( .)2017فاعلية برنامج التحليل البنائي في تعديل التصورات البديلةبمادة العلوم وتنمية االتجاه نحوها لدى التالميذ المتأخرين دراسيا ً بالمرحلة االبتدائية ،المجلة المصرية
للتربية العلمية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية.56-1 ،)5( 20 ،
 خليل ،محمييد المييري محمد والخييولي ،هشام محمد عبييد الحميييد و علي ،عبير عنتر عبده و الصاوي،رضا عبد القادر ( .)2019فعالية برنامج تدريبي في ضيييوءظ نيييظرية العبء المعرفي على التحصيل
الدراسي لذوي صعوبات تعلم الرياضيات من تالميذ المرحلة اإلبتدائية ،مجلة كلية التربية ،جامعيييييية
بنها – كلية التربية.378 – 336 ،)118( 30 ،
 الخوالدة ،ميرفت سالم خلف ( .)2014الساليب المعرفية والكفاءة الذاتية األكاديميية كمنب يات بالعيبءالمعرفي لدي والبات المرحلة الثانوية فيي قصيبة المفيرق ،رسيالة ماجيسيتير ،عميادة البحيث العلميي
والدراسات العليا ،الجامعة الها؛مية.
 الخولي ،منال علي محمد ( .)2014أثر برنامج تدريبي قائم علي تحسين التفكير اإليجابي في مهاراتاتخاذ القرار ومستوي الطموح األكاديمي لدي والبات الجامعة المتأخرات دراسيًا ،دراسات عربية في
التربية وعلم النفس ،رابطة التربوين العرب.242 -195 ،)48( 2 ،
 الدسوقي ،ذكية سعيد عبد الكريم ( .)2019فاعلية استخدام نظرية اليذكاء النياجح فيى تيدريس الفلسيفةلتنمية مهارات معالجة المعلومات لدى والب المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير ،كليية البنيات ليآلداب
والعلوم والتربية ،جامعة عين ؛مس.
 رمضان ،أحمد ثابت فضل و الدرس ،عالء سعيد محميد ( .)2016فعاليية برنيامج تيدريبي قيائم علييالتعلم المستند إلي اليدماغ فيي تنميية التفكيير المنظيومي و خفيض العيبء المعرفيي ليدي ويالب كليية
التربية ،مجلة جامعة طنطا ،كلية التربية.82-1 ،)4(64 ،
 الزغبي ،محمد يوسف ( .)2009أثر وريقة العرض والتنيم وزمن التقدير للمادة التعليمية في البي ياتمتعددة الوسائل في العبء المعرفي لدي عينة من ويالب الصيف األول الثيانوي العلميي فيي ميدارس
لوام الرضا ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة اليرموك.
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 الزغلول ،رافذ و الزغلول ،عبد الرحيم ( .)2009علنم الننفس المعرفني ( ،)3األردن :دار الشيروقللنشر والتوزيذ.
 زنقور ،ماهر محمد صالح ( .)2015أثر االختالف بين نمطي التحكم :تحكم المتعلم –تحكم البرنامج"ببرمجة الوسائل الفائقة علي أنماو التعلم المفضلة ومهارات معالجة المعلوميات ومسيتويات تجهيزهيا
والتفكير المستقبلي في الرياضيات لدي والب المرحلية المتوسيطة ،مجلنة تربوينات الرياضنيات18 ،
(.154 -6 ،)5
 سراج اليدين ،مصيطفي سيالمة عبيد الباسيل ( .)2013اليتعلم اإللكترونيي فيي ضيوء نظريية الحميلالمعرفي ،مجلة التعليم اإللكتروني ،كلية التربية النوعية ،جامعة المنوفية  ،ع . 12
 السعدي ،السعدي الفيول و محمد ،كريمة عبد الاله محمود ( .)2018برنامج تدريبى مقترح فى ضوءنظريييية ظرية العبء المعرفى لتنمية مهارات التدريس والدافعية العقلية لدى الوالب المعلمين بكليات
التربية بمصر والمملكة العربية السعودية ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوو– 318 ،)11( 34 ،
.377
 سليمان ،تهاني محمد ( .)2020فعالية بعض اإلستراتيجيات القائمة على نظريية العيبء المعرفييفي تنمية مهارات التفكير المنتج والتنظيم الذاتي فى العلوم بالمرحلة اإلعدادية ،المجلنة التربوينة،
كلية التربية –جامعة سوهاج.333 -278 ،)81(1 ،
 -سليمان ،سناء محمد ( .)2005عادات االستذكار ومهاراته السليمة ،القاهرة :عالم الكتب.

 سمارة ،نوف أحمد و العديلي ،عبد السالم موسي ( .)2008مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوينة،عمان – األردن :دار المسيرة للنشر.
 السوداني ،عبدالكريم عبد الصمد و العتابى ،أسيل جمعية عليى ( .)2016فاعليية التيدريس بيالرحالتالمعرفية (  ) Web Questsفى مهارات معالجة وتحليل المعلوميات اإلحيائيية ليدى والبيات الصيف
الثانى المتوسل ،مجلة القادسية في اآلدا والعلوم التربوية ،جامعة القادسية  -كلية التربية،)1(17 ،
.473 – 439
 الشمسي ،عبد األمير عبيودة و حسين ،مهيدي جاسيم ( .)2010العيبء المعرفيي ليدي ولبية المرحليةاإلعدادية ،مجلة األستاذ للعلوم اإلنسانية و االجتماعية ،جامعة بغداد كلية التربيية للعليوم اإلنسيانية /
ابن ر؛د ،ع .306 -279 ،45
 الضالعين ،أنس صالح ربيذ ( .)2015فاعلية برنامج إر؛ياد متعيدد النمياذد عليي عيادات االسيتذكارلدي المتأخرين دراسيًأ مين تالمييذ المرحلية المتوسيطة بالمملكية األردنيية الها؛يمية ،المجلنة العربينة
للعلوم االجتماعية.192- 167 ،)7( 1 ،
 الطيييب ،عصييام علييي و ر؛ييوان ،ربيييذ عبييده ( .)2006علننم النننفس المعرفنني  :الننذاكرة وتشننفيرالمعلومات ،القاهرة :عالم الكتب.
 العامري ،زينب عزييز أحميد و عليي ،خاليد فهيد و الشيبانى ،عبياس فاضيل كياظم ( .)2016تصيميمتعليمي تعلمي على وفيق إسيتراتيجيات العيبء المعرفيي وأثيره فيي تحصييل ميادة الكيميياء والتفكيير
البصري لطالب الصف الرابذ العلمي ،المؤتمر العلمي الثنامن عشنر :منناهج العلنوم بنين المصنرية
والعالمية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،مركز الشيخ صالح كامل  -جامعة األزهر ،يولييو215،
– .236
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 العبادي  ،نور فاضل محمود ( .)2014العبء المعرفي وعالقته بقدرة الذات على المواجهة لدى ولبةالجامعة ،رسالة ماجستير ،جامعة ديالي -العراق.
 العباسي ،دانية و الوهيبي ،هيا و العنري ،عابدة ( .)2018أثر وريقة عرض المثال المحلول والتدرجفيه على التحصيل عند الدراسة ذاتيا لمسائل رياضية معقيدة مين خيالل برمجيية وسيائل متعيددة ليدى
والبات الصف الثالث ثانوي ،المجلة الدولية للبحوث التربوية.54 – 27 ،)3( 42 ،
 عبد الحميد ،ميرفت حسن فتحيي و فيؤاد ،سيحر حميدي ( .)2017فاعليية برنيامج تيدريبي قيائم عليىنظرييية العييبء المعرفييي فييي تنمييية مهييارات التفكييير التحليلييي فييي الكيمييياء واتخيياذ القييرار والحكميية
االختباريية ليدى ويالب الصيف األول الثيانوي ،دراسننات عربينة فني التربينة وعلنم الننفس ،رابطيية
التربويين العرب ،ع .94-20 ،89
 عبد السميذ ،عبد العال رياض ( .)2015برنامج قائم عليى الخيرائل الذهنيية لتنميية مهيارات معالجيةالمعلومات وتصويب التصورات البديلة ليبعض المفياهيم الجغرافيية ليدى تالمييذ المرحلية االبتدائيية ،
دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،رابطة التربويين العرب ،ع .118- 83 ،63
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Suggested teaching model in light of the cognitive load theory in developing
the information processing skills and study habits of the fifth grade
students who are late in their studies.
Heba Fouad sayed fouad
Faculty of education - ain shams unvirsety
Abstract
The Present study aimed to investigate the effectiveness of a suggested teaching
model in light of the cognitive load theory in developing the information
processing skills and study habits of the fifth grade students who are late in their
studies.
To achieve this goal, the researcher followed the following procedures:
1. Determine the foundations of the suggested teaching model in light of the
cognitive load theory to develop the skills of information processing and study
habits of the fifth grade students who are late in the school.
2. Suggested teaching model based on the theory of pregnancy cognitive skills
development information and habits of study addressing the fifth grade
elementary students latecomers curriculum.
3. Preparing evaluation tools represented in: information processing skills test
and study habits scale.
4. Field experimentation, then data monitoring and statistical processing, and
reaching the results and interpretation and discussion. Conducting the Field
experimentation, then analyzing the data statistically and discussing and
interpreting results.
The results of the study indicated that the suggested teaching model in light of
the cognitive load theory has positive effect on the information processing skills
and study habits.
Keywords : cognitive load theory, Information processing skills, Study habits
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