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فاعمية إستراتيجية الشكمية المستندة إلى نظرية العبء المعرفي في تحصيل مادة الكيمياء والتفكير
العممي لدى طالبات الصف األول متوسط
د .سياد عبد األمير عبود

جامعة بغداد  -كمية التربية لمعموم الصرفة  /ابن الييثم
مشكمة البحث

عمى الرغـ هف أٌهية اكتساب الطمبة الهعرفة العمهية ،وعهميات العمـ وهٍارات التفكير وحؿ الهشكمة ،إال إف الطرائؽ

واألساليب التدريسية الشائعة االستخداـ في الهيداف التربوي تولي اٌتهاها كبي اًر بالحفظ واالستظٍار وىاد اًر ها تولي اٌتهاها
بههارسة العهميات العقمية هف قبؿ الهتعمهيف واىعكس ذلؾ عمى هستوى التحصيؿ العمهي بوجً عاـ ,فضال عف ذلؾ
القصور الواضح في تحصيؿ هادة الكيهياء بوجً خاص األهر الذي جعؿ التركيز عمى األساليب الهعرفية لمطمبة في
التعاهؿ هع الهعموهات الدراسية ،فبعد إف كاىت عهمية التعميـ تركز عمى كيفية تىظيـ هثيرات البيئة التعميهية الخارجية
أصبح االٌت هاـ بتٍيئة الهواقؼ التعميهية ،وىتيجة لمتطور الهعرفي في العموـ بشكؿ عاـ وعمـ الكيهياء بصورة خاصة في
الجواىب الىظرية والتطبيقية ،فأف الهحاوالت لتحسيف طرائؽ تدريسٍا لـ تعد كافية ،لذلؾ أصبحت الحاجة الهمحة إلى

استخداـ طرائؽ تدريس حديثة تجعؿ عهمية التعميـ أكثر فائدة وفعالية في اكتساب الهعموهات وهعالجتٍا.
َتﻜهو هشﻜمة ﺍلبحﺙ في ﺍلصعَبة ﺍلتي توﺍجٍٍا الطالبات في ﺍلتعمن بسبﺏ ﻜثﺭﺓ ﺍلهعمَهاﺕ َتﺩﺍخمٍا ﺍلتي تتﻁمػﺏ
هػو الطالبات ﺍالىتباي لٍا َهعالجتٍا خالؿ َقﺕ هحﺩﺩَ .يقع عمى عاتﻕ ﺍلﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍلعاهمة َﻅيفة هعالجػة ٌﺫي ﺍلهعمَهاﺕ

ﺍلﻜثيﺭﺓ َﺍلهعقﺩﺓ خالؿ ﺍلَقﺕ ﺍلهﻁمَﺏ .ﺇالﹼﺇو سعة ﺍلﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍلعاهمة ﺍلهحػﺩَﺩﺓ ال تستَعبٍاٌَ .ﺫﺍ يفﺭﺽ عميٍا عبئاً

هعﺭفياﹰ ىاتجاً عو ﻜثﺭﺓ ﺍلهعمَهاﺕ َتفاعمٍا هها يﺅثﺭ فػي فاعمية ﺍلتعمن .لﺫﺍ تحتاج ﺍلﻁالبات ﺇلى ﺍعتهاﺩ إستراتيجية فعالة

تقوـ باسػتقباؿ ﺍلهعمَهػاﺕ َهعالجتٍا بأقؿ عﺏﺀ هعﺭفي هو ﺍجؿ تعمن ﺃﻜثﺭ فاعمية .فتخفيﻑ ﺍلعﺏﺀ ﺍلهعﺭفي عمى ﺍلػﺫﺍﻜﺭﺓ
ﺍلعاهمة يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺯياﺩﺓ فاعمية عهمية ﺍلتعمن َﺍلتعمين وتزيد هف قدرة الطالبات عمى التفكير العمهي السميـ والذي يعتبر

الطريؽ إلى اإلبداع الىظري والتأصيؿ التطبيقي في شتى هجاالت العمـ والهعرفة والفف ،لذا البد أف تركز الحصائؿ الهعرفية
في هراحؿ التعميـ بعاهة وفي الهرحمة الهتوسطة بخاصة عمى تىهية قدرات الطالبات عمى ٌذا التفكير وتأطيري وفقاً لمهسارات

الهىٍجية العمهية الهختمفة .ولكي يتحقؽ ٌذا التأطير البد أف تغير جٍات االختصاص هف الهىظور الحالي لتصهيـ البراهج

والهقررات الهعتهدة عمى عرض الهفاٌيـ واستخداـ أساليب التمقيف التقميدية إلى الهىظور الديىاهيكي الجديد الذي يكفؿ
الطمبة كيؼ يفكروف ،وكيؼ يتعاهموف هع آليات التفكير العمهي أي هع هىٍجيتً وخطواتً وهقتضيات تىفيذ ٌذي الخطوات.

لذا ترى الباحثة إف تبىى إستراتيجية هعرفية جديدة قائهة عمى تقميؿ عبء الهعموهات الهكتسبة (أحدى الهداخؿ الهعرفية

لمتعمـ) قد تساعد الطالبات عمى تقميؿ العبء الهعرفي في استقباؿ الهعموهات وتشفيرٌا وتخزيىٍا ثـ هعالجتٍا واسترجاعٍا
عف طريؽ التحميؿ والتصىيؼ واشتقاؽ العالقات هع الهعموهات الههاثمة في البىاء الهعرفي ،وبالتالي تستخدهٍا في حؿ
الهشكالت التي يواجٍوىٍا لهحاولة تجىب بعض ىقاط الضعؼ في اإلستراتيجيات التقميدية وجعؿ الكيهياء أقؿ صعوبة

وجفاؼ واتاحة الفرصة أهاـ الطالبات لتعمهٍا تعمـ ذي هعىى وتزيد هف قدرة الطالبات عمى التفكير العمهي السميـ والذي
يعتبر الطريؽ إلى اإلبداع الىظري َعمى ٌﺫﺍ ﺍألساﺱ ،يحاَؿ ﺍلبحﺙ ﺍلحػاليﺃو يجيﺏ عو ﺍلسﺅﺍؿ ﺍﻵتي:
ٌؿ إف إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي لٍا فاعميً في تحصيؿ هادة الكيهياء والتفكير العمهي
لدى طالبات الصؼ األوؿ الهتوسط ؟
أىمية البحث

يشٍد العالـ اليوـ ثورة هعموهاتية وتكىولوجية شهمت جهيع جواىب حياة اإلىساف ،وقد شكمت ٌذي الثورة تحدياً لمىظاـ

الفعاؿ في
التربوي اذ فرضت الكـ الٍائؿ هف الهعرفة فضالً عف طريؽ إعداد الهالكات العمهية والتربوية ،التي تأخذ دورٌا ّ
613

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد11/

آذار0213/م

التىهية بجهيع أبعادٌا ،وهواجٍة التحديات التي تواجًٍ( .الكبيسي ,2007 ،ص ،)5ويحتـ التفجر الهعرفي الٍائؿ عمى

الىظـ التربوية تبىي وسائؿ واستراتيجيات لتىهية قدرات التالهيذ الفكرية ،وذلؾ لتزايد حجـ الهعرفة وضرورة التعاهؿ هعٍا

بكيفية جديدة تتعدى الهستويات الدىيا هف القدرات العقمية كالحفظ (الحارثي ,2002 ،ص .)1
إف ها يقوـ بً الهتعمـ هف هعالجات وعهميات وتهثيالت عمى الهادة الهستدخمة يعتهد عمى ها لديً هف خبرات وهعارؼ
وهعموهات في بىائً الهعرفي وعمى ها يهتمكً هف هخزوف هعرفي واسع أو عهيؽ لذلؾ فإف اهتالؾ الفرد لمخبرات التي تتـ

بصورة هىظهة هف خالؿ ها يقوـ بً هف فعاليات وأىشطة واف ٌذي األىشطة ٌي أساليب التعمـ التي يتـ هف خاللٍا اكتساب
الهعموهات ودفعٍا الى البىاء الهعرفي واف االرتقاء بالهفرد في عصر يتسـ بالحركة والتغير ال يهكف هف خالؿ تقديـ األفكار
فقط واىها هف خالؿ الفٍـ واالستيعاب وادراؾ الهعرفة وتهثيمٍا واستخداهٍا في أىهاط سموكية قادرة عمى أف تواكب ها استجد
هف هعطيات العصر( .البدراف ،2000 ،ص .)22

ولكي يتـ هواجٍة التغيرات السريعة الحاصمة في الهجتهع والهدرسة فال بد هف استخداـ أجود وأفضؿ الطرائؽ

واإلستراتيجيات التعميهية التي تؤدي إلى تحقيؽ األٌداؼ والغايات التعميهية في أقصر وقت وجٍد ههكىيف وبأقؿ كمفة
ههكىة( ،الحيمة ،1999 ،ص.)31-30
وقد أفاد هصههو التدريس وعمهاء التكىولوجيا التعميـ هها توصمت إليً الىظرية الهعرفية وىظرية هعالجة الهعموهات
اإلىساىية

وىظرية

العبء

الهعرفي

بأخذ

ىتائجٍا

في

اعتبارات

تصهيـ

هواقؼ

تدريسية

وتدريبية

( )Presichitte,1993,p:744فأف التعمـ يفشؿ هها يتطمب تصهيـ الهواد التعميهية بها يراعي هحدودية الذاكرة عىد

الهتعمهيف ويسهح بتعمـ فعاؿ يتـ هف خالؿ تىهية هٍارات التفكير العميا (أبو رياش ,2007 ,ص  )202فأف احتواء الهادة
التعميهي عمى رسوـ ذات ألواف هالئهة عمهياً وجهالياً سيشد االىتباي لمهتعمـ والتشويؽ لمدرس ألف األلواف تحهؿ األحاسيس
بشتى ألواىٍا وداللتٍا ويكوف لموف أثري الذي يسبغً عمى الشكؿ الذي يتمبس بً ويكسبً خواصً الجهالية فالشكؿ ال يهكف اف

يدرؾ إال عمى صورة لوف ،فالموف ٌو الىاحية السطحية لمشكؿ (الزبيدي ،2001،ص.)181-180وكذلؾ فعىد استخداـ
الحاسوب في عرض األٌداؼ والىصوص واألسئمة التقويهية وقطع األفالـ الهتحركة في الفواصؿ الهختمفة واألفالـ العمهية
أثىاء عرض الدرس يزيد هف الجاذبية والتشويؽ ويجعؿ تفاعؿ الطالبات أكبر هف الىظاـ التعميهي فالصورة الهتحركة أفضؿ
وأوقع عمى ىفس الهتعمـ هف الصورة الثابتة (هصطفى ،1999 ،ص..)145
فهف الهالحظ إف ىظرية العبء الهعرفي قد وضعت أساسيف رئيسيف لخفض العبء الهعرفي وتحقيؽ اكبر قدر هف التعمـ

لدى الفرد أولٍها :بىاء تصاهيـ تعميهية تستىد إلى البىاء الهعرفي لمفرد وثاىياً تسميط الضوء بشكؿ اكبر عمى أسموب البىاء،

واف هف الهٍـ الربط بيف البىاء الهعرفي لمفرد والتصاهيـ التعميهية حيث إف الجاىب الفريد الذي يهيز الفكر اإلىساىي ٌو

جاىب كهي يتهثؿ في حجـ الهعموهات في الذاكرة طويمة الهدى التي تسبب االختالفات الفكرية بيف البشر وبيف الكائىات
الحية األخرى لذا يجب إف تبىى التصاهيـ التعميهية تبعاً لهخزف الهعرفي لمفرد وتحقيؽ اكبر قدر ههكف هف التعمـ

))Sweller:2003:215

إذ ركزت الىظرية بشكؿ أساسي عمى أٌهية العهميات الهعرفية والذٌىية التي تىهي قدرات الهتعمهيف وتساعدٌـ عمى
تطوير أبىيتٍـ الهعرفية والتعاهؿ هع الهعرفة والهعموهات والتي تعد إستراتيجية الشكمية هف إحدى االستراتيجيات التي تعهؿ
عمى خفض العبء الهعرفي هف خالؿ توسيع حدود الذاكرة العاهمة تحت بعض الظروؼ وذلؾ هف خالؿ تصهيـ الهادة

التعميهة بحيث يتـ عرض جزء هىٍا بصريا ,والجزء اﻵخر يتـ عرضة سهعياً ,هها يعزز هف عهمية التعمـ .ويعىي ٌذا

تطبيؽ هبادئ الىظرية الهعرفية وتطوير ها يسهى بالتعمـ الهعرفي الذي ركز عمى:
 -1زيادة فرص التفاعؿ الهعرفي بيف الهتعمـ والهعموهات.
 -2هساعدة الهتعمـ عمى تطوير خيالً وخمؽ األفكار اإلبداعية.
 -3تطوير التفكير والعهميات الذٌىية.
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 -4جعؿ الهتعمـ ىشطاً وفاعالً وأكثر تىظيهاً ودافعياً لمتعمـ
 -5زيادة قدرات الهتعمـ عمى التحميؿ والفٍـ والتخزيف.
(أبو رياش,2007،ص )367-201
فقد زاد االٌتهاـ بدراسة ارتقاء الذاكرة ألىٍا تعد هف أكثر العهميات الهعرفية أٌهية فٍي ال تهثؿ عهمية هعرفية هعزولة أو
قا ئهة بذاتٍا بؿ ارتقائٍا يكشؼ عف التغيرات االرتقائية في العهميات الهعرفية أو الىسؽ الهعرفي ككؿ(.عبد
الفتاح،2005،ص )95

ومما تقدم تتركز أىمية البحث الحالي فيما يأتي-:

 -1ىدرة الدراسات عمى حد عمـ الباحثة التي استخدهت إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي
ولمخروج عف اإلطار التقميدي في تدريس الكيهياء والتي يعد هحاولة جديدة..
 -2أٌهية اعتهاد إستراتيجية الشكمية في تدريس الكيهياء والتفكير العمهي والتي تتطمب ترسيخ الهعموهات في ذاكرة
الهتعمـ وكيفية استذكارٌا.
 -3يفتح البحث الحالي الهجاؿ إهاـ الباحثيف ألجراء الهزيد هف البحوث والدراسات التي تتعمؽ باستخداـ استراتيجيات
التعمـ والتعميـ الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي في تدريس الكيهياء والتفكير العمهي وفي الهراحؿ كافة.

 -4قد تساعد األىشطة الهستخدهة هدرسي الكيهياء عمى تغيير الطرائؽ التقميدية واألساليب الىهطية في تدريس
الكيهياء.
ىدفا البحث :يٍدؼ البحث إلى:

 -1التعرؼ عمى فاعمية إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي في التحصيؿ.
 -2التعرؼ عمى فاعمية إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي في التفكير العمهي.

فرضيات البحث:

لغرض التحقؽ هف ٌدفا البحث تـ صياغة الفرضيتيف اﻵتية:

 -1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى ( )0.05بيف هتوسط درجات طالبات الهجهوعة التجريبية الالتي
سيدرسف عمى وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة
الضابطة الالتي سيدرسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية في التحصيؿ.

 -2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عىد هستوى ( )0.05بيف هتوسط درجات طالبات الهجهوعة التجريبية الالتي سيدرسف
عمى وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة

الالتي سيدرسف عمى وفؽ الطريقة التقميدية في التفكير العمهي.
حدود البحث :يقتصر البحث الحالي عمى األتي-:

 -1طالبات الصؼ األوؿ هتوسط في الهدارس الىٍارية التابعة لمهديرية العاهة لتربية الكرخ الثالثة /بغداد.

 -2الفصوؿ الرابع والخاهس والسادس وٌها(-:الطاقة وأىواع الوقود ,بعض الصىاعات الكيهيائية العراقية ,الكيهياء في
حياتىا اليوهية) هف كتاب الكيهياء الهقرر لمصؼ األوؿ الهتوسط لسىة  ،2010ط.2

 -3الفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ الدراسي .2012-2011
تحديد المصطمحات:

اولً -الفاعمية  Effectivenessعرفيا كل من:

 -1القال()1979بأىٍا" هدى ىجاح الىظاـ التدريسي وتحقيؽ األغراض التدريسيػة الهوضوعية" (القال ،1979،ص.)49

 -2زيتوف()2001بأىٍا "هدى تطابؽ هخرجات الىظاـ هع أٌدافً"(زيتوف ،2001 ,ص)17
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ثانياً  -اإلستراتيجية ) : (Strategyعرفيا كل من:

 :(Schmeck 1983) -1إىٍا ىهط هف أىشطة هعالجة الهعموهات يستعهؿ لألعداد ألداء اختبار لمذاكرة.
( -2البكري والكسواىي :)2001 ،بأىٍا "تحديد طريقة ىهط األفعاؿ والتصرفات او التحركات التي سيسمكٍا الهعمـ لتحقيؽ
ىتائج هعيىة" (البكري والكسواىي ،2001 ،ص)125

التعريف اإلجرائي لإلستراتيجية.

بأىٍا هجهوعة هف الخطوات يتبعٍا الهعمـ في غرفة الصؼ لتحقيؽ اكبر قدر هف التعمـ والتوصؿ الى الٍدؼ الهىشود.

ثالثاً -العبء المعرفي عرفيا كل من -:

 - 1سويمر  : )1998( Swellerيشير إلى السعة الهطموبة لمذاكرة العاهمة ألجؿ بىاء الهخطط الهعرفي وعهمً
االتوهاتيكي الذي يحدث تغييرات في الذاكرة طويمة الهدى ()p17,1998،Swellerat el

 -2سويمرو جادلر  )Sweller&chadler 1991):يعىي الكهية الكمية هف الىشاط العقمي في الذاكرة العاهمة ،خالؿ وقت
هعيف .ويقاس بعدد الوحدات أو العىاصر الهعرفية والعاهؿ الرئيس الذي يشكؿ العبء الهعرفي ٌو عدد العىاصر التي

يتوجب االىتباي إليٍا (ابو رياش2007،193 ,ص)
التعريف اإلجرائي لمعبء المعرفي

الكهية الكمية هف الىشاط العقمي التي يتوجب عمى الطالبات عيىة البحث إتهاهٍا لعهمية التعمـ وإلبقاء الذاكرة العاهمة ىشطة

هف اجؿ فٍـ وهعالجة وترهيز وتخزيف الهادة الدراسية في الذاكرة طويمة الهدى.
رابعاً -التحصيل عرفو كل من -:

 -1أبو جادو ( )2000اىً (هحصمة ها يتعمهً الطالب بعد هدة زهىية ،ويهكف قياسً بالدرجة التي يحصؿ عميٍا

الطالب في اختبار التحصيؿ ،وذلؾ لهعرفة هدى ىجاح اإلستراتيجية التي يصفٍا الهعمـ ويخطط لٍا لتحقيؽ

أٌدافً وها يصؿ إليً الطالب هف هعرفة تترجـ إلى درجات)( .أبو جادو ،2000 ،ص)469

 -3العقيل ( )2004بأىً (ألهعرفً والهٍارات الهكتسبة هف قبؿ الطالب كىتيجة لدراسة هوضوع او وحدة تعميهية هعيىة)
(العقيؿ ،2004 ،ص)39

التعريف اإلجرائي لمتحصيل:

ٌو هقدار الدرجات التي يحصمف عميٍا طالبات عيىة البحث في االختبار ألتحصيمي الهعد هف قبؿ الباحثة بعد دراستٍف
الفصوؿ الهقررة هف كتاب الكيهياء لمصؼ األوؿ الهتوسط.
.1

خامساً -التفكير العممي عرفة كل من-:

(ىبيؿ ) 2000 ،بأىً (طريقة لمبحث عف الحقيقة في هوقؼ هف الهواقؼ وفي الىظر إلى األهور ىظرة تعتهد أساسا

عمى العقؿ والبرٌاف الهقىع بالتجربة أو الدليؿ).

(ىبيؿ)135 ،2000 ،

( .2ديبوىو ) 2001 ،بأىً" التقصي لمخبرة هف اجؿ غرض ها .وقد يك ػػوف ٌذا الغػرض ٌو الفٍـ ،أو اتخاذ القرار،
أو التخطيط ،أو حؿ الهشكالت ،أو الحكـ عمى األشياء" (ديبوىو 2001 ،ـ.)41 ،
التعريف اإلجرائي لمتفكير العممي:

بأىً ىشاط عقمي هوجً ىحو د ارسة هشكمً هعيىً في بعض الهواقؼ التعميهية لموصوؿ إلى الحؿ الصحيح ,ويقاس
باألداة الهستخدهة في الدراسة الحالية الذي اعد لٍذا الغرض.

اإلطار النظري

وضع جوف سويمر الحجر األساس لىظرية العبء الهعرفي ,وٌي احد الىظريات الهعرفية هف جٍة ,واحدى ىظريات

التعمـ والتعمي ـ هف جٍة أخرى ,فقد اىتهت إلى ىظرية هعالجة الهعموهات ،فٍي تتىاوؿ أٌـ ها قدهتً ىظرية هعالجة لهعموهات
وبشكؿ خاص ها يتصؿ بالذاكرة وأىواعٍا ,فالذاكرة العاهمة التي تىتبً إلى الهعموهات وتقوـ بهعالجتٍا إلى عىاصر سهعية
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وبصرية فقط ,كها تتصؼ بهحدودية الزهف التي تحتفظ بً الهعموهات.إف ٌذي الهحدودية تقؼ وراء ضعؼ التعميـ ,هها
يستمزـ إلى وجود استراتجيات لهواجٍتٍا ,وٌذا ها قاـ بً سويمر في هىتصؼ الثهاىيىات .فالذاكرة الطويمة الهدى ٌي التي

تخزف الهعموهات والهعارؼ التي عولجت والهٍارات التي تعمهٍا الفرد ,وسعتٍا غير هحددة.
اف العبء الهىاسب يتولد عف طريؽ تطور الهخطط الهعرفي الذي يتطمب سعة إضافية في الذاكرة العاهمة ,فاف الذاكرة
الحسية تىظـ هرور الهعموهات هف الحواس والذاكرة قصيرة الهدى حيث تسهح بىقؿ حوالي أربع إلى خهس وحدات هعرفية

في الوقت الواحد ،والوحدة الهعرفية قد تكوف كمهة أو حرؼ أو صورة أو جهمة .ال تقوـ ٌذي الذاكرة بأي هعالجة هعرفية
لمهعموهات بؿ تبدأ الهعالجة في الذاكرة قصيرة الهدى( .ابو رياش ,2007،ص)179 -177
مصادر العبء المعرفي

تقسـ هصادر العب الهعرفي إلى ثالث أىواع :
النوع األول  :العبء المعرفي الداخمي Intrinsic

اذ يبرز ٌذا الىوع إلى الصعوبة في بعض الهحتوى الهطموب تعمهً ,ويتكوف ٌذا العبء ىتيجة الطبيعة الهعقدة لمهعموهات

التي يجب هعالجتٍا ,هثؿ صعوبة هادة الكيهياء والفيزياء والرياضيات...الخ Sweller&chadler 1994,p185-
)2331):
النوع الثاني:العبء المعرفي الخارجي Extraneus

يعزى ٌذا الىوع هف العبء إلى طرائؽ التعمـ الهستخدهة في عرض الهعموهات عمى الطمبة،إذ إف العبء يظٍر بسبب
الجٍد اإلضافي ىتيجة التدريس الغير الهىاسب فأف عدـ التوافؽ بيف الخبرة وصعوبة الهٍهة تحدث بطريقتيف أولٍها الخبرة

تفوؽ خبرة الهتعمـ وثاىيا خبرة الهتعمـ تفوؽ صعوبة الهٍهة ،يحدث ٌذا بسبب التفاعؿ هع الهعموهات الضرورية لمهٍهة هع

اإلبقاء والحفاظ عمى الهٍهة هف جٍة والتفاعؿ بيف الهعموهات الغير هٍهة هف جٍة أخرى وكؿ ٌذا يؤدي إلى ضياع الوقت
والجٍد)1998,p1-17،kalyga et al(.
النوع الثالث :العبء قرين الصمة Germane load

عىدها يقوـ الهتعمـ باالشتراؾ في العهمية الهقصودة لهعالجة الهعرفة التي تؤدي إلى بىاء الهخطط الهعرفي ،فأف العبء

الهعرفي سوؼ يزداد بأي شكؿ هف اإلشكاؿ ويكوف العبء هىاسباً أو هتوافقاً اذ اىً يساعد ويدعـ بىاء الهخطط العقمي

))Sweller et al:1998:251-296).إف العبء الهتوافؽ أو الهىاسب يتولد بسبب ضغط التعمـ الهجٍد ىتيجة بىاء
الهخطط واتوهاتيكية الهخطط ،فاستىاداً إلى ىظرية العبء الهعرفي ،فاف العبء الهتوافقؽ يجب زيادتً حيث لوحظ إف

البحوث التي أجريت خالؿ الىصؼ الثاىي هف التسعيىيات في ىظرية العبء الهعرفي كاىت تتركز بصورة رئيسية عمى
التصاهيـ أو اإلشكاؿ التعميهية) التدريسية (التي كاىت تريد اف تقميؿ العبء الهعرفي الخارجي وذلؾ ألف العبء الهعرفي
الداخمي )الفطري (ثابت ال يتغير فاف الجٍود اىصبت إلى تقميؿ العبء الهعرفي الخارج ألىً قابؿ لمتغيير &(moreno

)(Mayer:2002:43-52ىقالً عف الشهسي)

استراتيجيات التعمم والتعميم المستندة الى نظرية العبء المعرفي

تشير ىظرية العبء الهعرفي إلى االستراتيجيات التالية:

ا -إستراتيجية السكيها اذ تشير ٌذي االستتراتيجية إلى إف اهتالؾ الهتعمـ لهعرفة واسعة في هوضوع ها تهكىً هف تعمـ
الهوضوع بشكؿ فاعؿ الف ذاكرتً العاهمة تحتاج فقط الى القميؿ هف العىاصر الهعرفية حتى يستطيع أف يمـ بالهوضوع.
-2إستراتيجية الٍدؼ الحر إذ ترى ٌذي االستراتيجية اف تقدـ الهعموهة او الهشكمة التعميهية بطريقة الٍدؼ الحر تهكف

ا لطالب هف تركيزي عمى الهعموهة التي تقدـ لً ،ويستخدهٍا عىد المزوـ لتحقيؽ الٍدؼ الهطموب لتجىيب الذاكرة العاهمة
الهستويات العالية هف العبء الهعرفي.
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 -3إستراتيجية الهثاؿ الهحموؿ واكهاؿ الهسألة اذ تشير ٌذي اإلستراتيجية أف التعمـ يسير وفؽ خطوات تختمؼ عف خطوات

ال تعمـ التقميدي والذي يشكؿ عبء هعرفي عاؿ يمقى عمى ذاكرة الطالب ,هها يعيؽ عهمية التعمـ .ولهواجٍة ٌذي الهشكمة
وضعت ٌذي اإلستراتيجية ىوع هف الهخططات الهطورة حوؿ الهوضوع.

 -4إستراتيجية تركيز االىتباي تعهؿ ٌذي اإلستراتيجية عمى تقميؿ تشتت االىتباي إثىاء طرح الهادة التعميهية,هها يستدعى
التخمص هف هسببات تشتت االىتباي والتي تىتج هف العىاصر الىصية والصورية لمهادة التعميهية ىفسٍا,فتشتت االىتباي يحدث

عىدها يحتاج الشخص لالٌتهاـ والتفكير بأكثر هف هصدر هف الهعموهات في ىشاط واحد ,فٍذا األهر يتطمب هراجعة تقديـ
الهواد التعميهية إلزالة أو تقميؿ تشتت االىتباي.
 -5إستراتيجية االىجاز تركز ٌذي اإلستراتيجية عمى اف التعمـ يتـ اها صوري او ىصي ،ال ف الثاىي يكوف زيادة ال حاجً

لً ,ويجب أبعادة عف الهادة التعميهية لتقميؿ العبء الهعرفي لديً ،فالىصوص ذات الهصدر الواحد لمهعموهات تحقؽ

هستويات عاليً هف التعمـ الهترابط.

 -6إستراتيجية الشكمية  :هف الهالحظ اف جهيع استراتيجيات ىظرية العب الهعرفي تعهؿ عمى تقميؿ العبء الهعرفي بسبب
هحدودية الذاكرة العاهمة ,بيىها ترى إستراتيجية الشكمية اىً يهكف توسيع حدود الذاكرة العاهمة تحت بعض الظروؼ ,هف
خالؿ خفض ا لعبء الهعرفي الخارجي وذلؾ عف طريؽ تصهيـ الهادة التعميهية بحيث يتـ عرض جزء هىٍا بصريا,
والهعموهات األخرى يتـ عرضٍا سهعياً ,هها يعزز هف عهمية التعمـ(ابو رياش,2007،ص.)201-198
مفيوم التعمم في ضوء نظرية العبء المعرفي

التعمـ ٌو عهمية تخزيف الهعرفة والهٍارات في الذاكرة طويمة الهدى بطريقة تهكف الهتعمهيف هف استرجاعٍا وتطبيقٍا وقت
الحاجة إليٍا .اذ يعتقد أصحاب ىظرية العبء الهعرفي أىٍـ قادروف عمى هواجٍة التعمـ التقميدي ،فقد ذكر كوبر إف تقديـ

هحتوى بسيط يتضهف القميؿ هف تفاعؿ العىاصر الهعرفية يجعؿ الطالب قادر عمى استيعاب الىص ,حيث أوصى باالبتعاد
عف تضهيف الهحتوى هستويات عالية هف التفاعؿ الف ذلؾ يؤدي إلى تعمـ غير فعاؿ ,بسبب زيادة العبء الهعرفي عمى
الذاكرة ,واالبتعاد قدر اإلهكاف عف الزيادة الهعرفية في الهعموهات التي هف شأىٍا إف تقمؿ في عهمية التعمـ.

فقد ارتأت ٌذي الىظرية إ لى إف الهسؤوؿ الرئيس عف عهمية التخزيف ٌو هحدودية الذاكرة قصيرة الهدى (الذاكرة العاهمة),
فعىدها يريد الهتعمـ تخزيف إي هعموهة فالبد هف هعالجتٍا في الذاكرة العاهمة ،فإذا كاىت ٌذي الذاكرة تحت إي ظرؼ غير
قادرة عمى تخزيف الهعموهة ،فأف التعمـ يفشؿ هها يتطمب تصهيـ الهواد التعميهية بها يراعي ٌذي الهحدودية(.ابو رياش
)202-201،,2007
المفاىيم األساسية لنظرية العبء المعرفي

أول :الذاكرة القصيرة المدى (الذاكرة العاممة )Short- Term Memory

ٌي عبارة عف ىظاـ لتخزيف الهعموهات التي يحتاجٍا اإلىساف بشكؿ سريع ,فعىدها يتـ تركيز االىتباي عمى بعض

الهعموهات الحسية تىتقؿ ٌذي الهعموهات لمذاكرة قصيرة الهدى التي تعد هستودعاً هؤقتاً لتخزيف ٌذي الهعموهات لهدة تتراوح

هف  18-15ثاىية حيث تبدأ عهميات الهعالجة بإجراء تغيرات وتحويالت لمهعموهات الحسية إذ تهثؿ عمى ىحو هختمؼ
كهاٌي في الذاكرة الحسية وٌذي التحويالت تتيح استخالص الهعاىي الهرتبطة بٍذي الهعموهات(.هحهود,2005 ،ص )44

تعهؿ ٌذي الذاكرة باتجاٌيف األوؿ استقباؿ الهعموهات القادهة هف الذاكرة الحسية وهعالجتٍا وىقمٍا إلى الذاكرة طويمة
الهدى والثاىي استرجاع الهعموهات الهخزىة في الذاكرة طويمة الهدى واستخداهٍا في الهواقؼ الجديدة وذلؾ عف طريؽ
الذاكرة العاهمة (.الزغموؿ ,عهاد ورافع،2003,ص)57
تعزيز الحتفاظ في الذاكرة قصيرة المدى

إف هدة االحتفاظ بالهعموهات في الذاكرة قصيرة الهدى قصيرة بسبب قدرتٍا االستيعابية الهحدودة الهقدرة سبع وحدات

هع رفية وبسبب ىوعية الهعالجة التي أجريت عمى ٌذي الهعموهات ،فكمها كاىت الهعالجة أفضؿ فاف الهعموهات تدوـ لهدة
618

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

أطوؿ وباإلهكاف تعزيز قدرة ٌذي الذاكرة عمى االحتفاظ بالهعموهات ،إذ ذكر (الزغموؿ ,عهاد ورافع ,2003,ص)60-59

باف ٌىالؾ استراتيجيات لالحتفاظ بٍذي الهعموهات لهدة أطوؿ في الذاكرة قصيرة الهدى وٌي-:

 -1التكرار أو التسهيع :تعهؿ ٌذي اإلستراتيجية عمى جعؿ الهعموهات ذات هعىى لدى الفرد وتقوـ بتىظيهٍا هها يجعؿ
عهمية التذكر واالسترجاع أسرع وأسٍؿ .وكمها زادت عهمية التكرار والتسهيع زادت فرص االحتفاظ في الذاكرة الطويمة
الهدى وعهمية تذكرٌا.

 -2التجهيع أو التحزيـ :وٌي هف الطرائؽ التي يهكف هف خاللٍا زيادة طاقة الذاكرة قصيرة الهدى واالحتفاظ بالهعموهات
لمهدة أطوؿ ،عىدها تدخؿ الهعموهات الهكوىة هف أكثر هف سبع وحدات هعرفية فإىىا ىقوـ بتجهيعٍا أو تحزيهٍا إلى
سبع وحدات هعرفية أو اقؿ فهثال عىدها ىريد االحتفاظ برقـ الٍاتؼ  6123971يصعب االحتفاظ بً لهدة طويمة كها
ٌو فىقوـ بتجهيعً كالتالي  61،239،71في ٌذي الحالة يهكف االحتفاظ بً لهدة أطوؿ هف االحتفاظ بً عمى الشكؿ

األوؿ .ويهكف استخداـ ٌذي اإلستراتيجية لمتعاهؿ هع الهعموهات غير الرقهية هف خالؿ تجهيع هجهوعة هعموهات
هرتبطة هعا في وحدات أو همفات.
النسيان في الذاكرة القصيرة المدى

الكثير هف الهعموهات تدخؿ إلى الذاكرة القصيرة الهدى ،إال اف الكثير هف ٌذي الهعموهات تىسى ,اذ يقؼ وراء ٌذا

الىسياف عدة عواهؿ هىٍا -:
العاهؿ األوؿ  -:التالشي  : Decayكثير هف الهعموهات الهتعمهة تتالشى بعد هرور فتري زهىية عمى استخداهٍا ,أذاف
عدـ استخداهٍا لهدة طويمة وعدـ تىشيطٍا في الذاكرة يؤدي الى تالشيٍا هف الذاكرة عب ار لوقت.

العاهؿ الثاىي  -:التداخؿ  : Interferenceإذ يتـ فقداف هادة هعيىة بسبب تداخمٍا او تعارضٍا هع هادة شبيٍة بٍا تحؿ
هحمٍا ,أو تؤثر في فعاليتٍا(.ابو رياش,2007،ص )189
ثانياً -:الذاكرة طويمة المدىLong- Term Memory

تعرؼ الذاكرة طويمة الهدى بأىٍا الهخزف الثالث لمهعموهات في ىظاـ هعالجة الهعموهات ،وأىٍا الخزاف الذي يضـ الكـ

الٍائؿ هف الهعموهات في ذاكرة اإلىساف ,اذ يتـ فيٍا تخزيف الهعموهات عمى شكؿ تهثيالت عقمية بصورة دائهة وذلؾ بعد
ترهيزٌا وهعالجتٍا في الذاكرة العاهمة .وٌذي الهعموهات تعد الخبرات والهعارؼ التي تـ تخزيىٍا في الذاكرة وتعد الهكاف
الىٍائي الستقرار الهعموهات في ذاكرة اإلىساف(العتوـ،2004 ،ص .)132

وهف ٌىا ىرى أف الشغؿ الشاغؿ الستراتيجيات العمهية الهستىدة الى ىظرية العبء الهعرفي تتركز في كيفية تخميص

الهتعمهيف هف هحدودية سعة الذاكرة قصيرة الهدى التي تعيؽ عهمية التعمـ .فىجد إف ىظرية العبء الهعرفي تبحث هرة في
الطرائؽ واالستراتيجيات التي تقمؿ العبء الهعرفي ،وهرة أخرى في كيفية تصهيـ الهادة التعميهية لتحقيؽ الٍدؼ الهىشود هف
التعمـ ،وقد الحظت الباحثة اف القياـ بتطبيؽ إستراتيجية الهستىدة الى ىظرية العبء الهعرفي قد يخفؼ هف عبء الهعموهات

الهتدخمة وجعؿ تعمـ هادة الكيهياء أسٍؿ وأسرع فإستراتيجية الشكمية ترى اىً يهكف توسيع حدود الذاكرة العاهمة تحت بعض
الظروؼ ,هف خالؿ خفض العبء الهعرفي الخارجي .وذلؾ عف طريؽ تدريس الهحتوى التعميهي عمى وفؽ ىظرية هها
يعزز عهمية التعمـ.
لذا ارتأت الباحثة القياـ بعهؿ خطوات لطريقة تدريسية هالئهة لتدريس هحتوى الهادة الدراسية الخاصة بطالبات

الصؼ األوؿ الهتوسط عمها إف الباحثة لـ تتهكف هف الحصوؿ عمى الخطوات الرئيسية الخاصة بٍذي اإلستراتيجية فقد
قاهت الباحثة بتحميمٍا وفؽ ها ٌو هذكور في الجزء الىظري هف ٌذي اإلستراتيجية عمى وفؽ ىظرية العبء الهعرفي ,ولكي
تكتسب الهادة العمهية البد هف إجراء خطوات تتهثؿ في تحميؿ الهادة العمهية وتىظيهٍا والقياـ بحذؼ الهعموهة الهكرر بيف
الىص والشكؿ وتزويد الطالبات باستكشاؼ الهسألة بدؿ هف إعادة األشياء الهتفؽ عميٍا وكذلؾ عرض التأثيرات الهسهوعة

وأعداد أفالـ هتحركة فضالً عف الهىاقشات الهىظهة والحرة التي تجرى بيف الهدرسة والطالبة وكذلؾ توفير الهواد واألدوات
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الالزهة لتدريس الهادة التعميهية ,وهٍها تبايىت وجٍات ىظر الهصههيف التعميهييف في ترتيب خطوات تدريس الهادة فأف

سبب االختالؼ يعود إلى تبايف األسس الىفسية التي يستىد عميٍا الهصهـ التعميهي عىد بىائً لمىهوذج ،وكذلؾ الدراسات
التجريبية التي تعطيً دالالت أفضؿ لتعميـ الهادة.
التفكير العممي

إف االٌتهاـ بالتفكير وتعمهً أصبح هف الهواضيع ذات األولوية في الدراسة والبحث،إذ أشار الزيات إلى أف"  :التفكير

يشكؿ أولوية في االٌتهاـ لدى عمـ الىفس الهعرفي ،واف كاف حتى اﻵف ال يوجد تعريؼ هحدد لهاٌيتً ،إال أىً يتىاوؿ هدى
واسعاً هف الوقائع والعهميات واألبىية الهعرفية في إطار ديىاهكي ،في حيف أف عمهاء الهدرسة الجشتالتية اٌتهوا بدراسة

هفٍوـ التفكير هف خالؿ اإلدراؾ ،ولذلؾ تهثؿ تعريفٍـ لمتفكير في إعادة تشكيؿ العالقات الحاصمة بيف عىاصر الهشكمة
بطريقة جديدة (الزيات,1995،ص )211كها أشار ديبوىو إلى أىً ال يوجد تعريؼ واحد هرض لمتفكير ،ألف هعظـ
التعريفات هرضية عىد أحد هستويات التفكير ،فقد يقوؿ قائؿ إف التفكير ىشاط عقمي ،ويقوؿ آخر إىً الهىطؽ وتحكيـ العقؿ
وكؿ ٌذا صحيح عىد هستوى هعيف (ديبوىو.)2001،41،
وهع تعدد وجٍات الىظر الهتصمة بهفٍوـ التفكير بيف الباحثيف إال أىً يتصؼ باالتي  :أىً هوجً لحؿ هشكمة،

وهصاحب لحدوث هثير(هوقؼ هشكؿ) ,وهشتهؿ عمى هجهوعة هٍارات يهكف تعمهٍا وتىهيتٍا ،وهختمؼ هف فرد إلى آخر،
وهختمؼ عىد الفرد الواحد هف وقت ﻵخر .ولذلؾ ،فإف دراسة التفكير تشير إلى أىٍا دراسة لمعهميات العقمية هثؿ اإلدراؾ
والتذكر وتكويف الهعموهات والمغة والتركيز واالستدالؿ ،وٌذي العهميات تهكف الفرد هف التعمـ وحؿ الهشكالت التي تواجًٍ
(عصر,1999 ،ص.)12

إف االٌتهاـ بالتفكير العمهي أصبح واضحاً بسبب اتصالً الوثيؽ بالتطور العمهي والتقىي ،واىعكس ذلؾ عمى التربية العهمية
التي اٌتهت بتىهية هٍارات االستقصاء والبحث العمهي لدى ،الهتعمهيف وتوظيفٍا في هختمؼ ىواحي
الحياة( (yager,2000: p100- 327
لذا بات هف الضروري استخداـ طرائؽ حديثة في زيادة التفكير وتىهيتً وٌذا ال يهكف إحداثٍا داخؿ وحدات دراسية في

ظؿ هىاٌج وبراهج تعميهية تىفذ بطرائؽ وأساليب تقميدية ،إذ إىٍا تجعؿ هف الهدرس وعاء" لىقؿ الهعموهات والهٍارات،
وتطمب هف الطالب تذكر واسترجاع تمؾ الهعموهات واسترجاعٍا دوف االٌتهاـ بتىهية القدرات العقمية والسيها التفكير.
الدراسات السابقة

 -1دراسة الشمسي()2010

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة العبء الهعرفي لدى طمبة الهرحمة اإلعدادية في العراؽ ,تكوىت عيىة البحث هف ()120

طالباً وطالبة هف الصؼ الخاهس إعدادي بفرعيً العمهي واألدبي،اعد الباحث هقياس وفقا لىظرية العبء الهعرفي ،توصمت
الدراسة إلى أف أفراد البحث الحالي يتصفوف باهتالكٍـ عبء هعرفي واطئ ,أي إف الطمبة ال يهتمكوف القدرة عمى تحميؿ

العىاصر وربطٍا هع عىاصر أخرى وبالىتيجة فاف التفاعؿ الداخمي ال يكوف عالي ،كها أظٍرت الىتائج إف العبء الهعرفي
ال يتأثربهتغير الجىس كوىٍا ظاٌرة هعرفية تتأثر بالتعقيدات والتفاصيؿ في الهىٍج سواء كاف عهمي أو أىساىي حد سواء،

وبالطريقة التي يتبعٍا الهدرس وبالبىاء الهعرفي لمفرد سواء كاف ذلؾ ذك اًر أـ أىثى (الشهسي )2010 ,لـ تجد الباحثة دراسة
تتعمؽ بإستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي وال في الىظرية بشكمٍا العاـ أال ٌذي الدراسة الوصفية.

 -2دراسة عدي ()2011

ٌدفت الدراسة إلى هعرفة اثر دهج هٍارات التفكير ضهف الهحتوى الهعرفي في تحصيؿ هادة الكيهياء والتفكير العمهي لدى

طالب االوؿ الهتوسط ،تكوىت عيىة البحث هف ( )61طالباً هف طالب االوؿ الهتوسط تـ تقسيهٍـ الى هجهوعة تجريبية

وهجهوعة ضابطة,اعد الباحث اختبار تحصيمي هكوف هف ( )40فقرة هقسهً الى فقرات هقاليً وهوضوعية وتـ التأكد هف

626

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد11/

آذار0213/م

صدؽ وثبات االختبار ,كها اعد الباحث اختبا اًر لمتفكير العمهي هكوف هف ( )26هوقفاً هف صيغة االختيار هف هتعدد

وحققت فيً هؤشرات الصدؽ والثبات.

توصمت ىتائج الدراسة الى رفض الفرضية الصفرية اذ وجدت فروقا دالة احصائيا ولصالح الهجهوعة التجريبية في
التحصيؿ واختبار التفكير العمهي (عدي .)2011
إجراءات البحث

اعتهدت الباحثة التصهيـ التجريبي ذا الضبط الجزئي بهجهوعتيف (ضابطة وتجريبية) ذواتي االختبار ألبعدي لقياس

التحصيؿ والتفكير العمهي ,وكها هبيف في الهخطط األتي:
مخطط ( )1التصميم التجريبي

التجريبية

التكافــؤ

المجموعة
الضابطة

المتغير التابع

المتغير المستقل
اإلستراتيجية الشكمية
الطريقة العتيادية

التحصيل

التفكير العمهي

نوع الختبار
بعدي

ثانياً :مجتمع البحث وعينتوResearch population and its Sample :
 -1مجتمع البحثResearch population :

يتكوف هجتهع البحث هف الهدارس اإلعدادية الىٍارية (لطالبات الصؼ االوؿ الهتوسط).

 -2عينة البحث Research Sample

 تـ اختيار هتوسطة الجواديف لمبىات ،التابعة لمهديرية العاهة لتربية بغداد الكرخ الثالثة اختيا اًر قصدياًلتطبيؽ تجربػة البحػث وذلؾ إلبداء إدارة الهدرسة التعاوف هع الباحثة ،فضالً عف وجود هدرسة جيدة

لتدريس هجهوعتي البحث ،وابداءٌا االستعداد لمتدريب عمى كيفية التدريس وفؽ اإلستراتيجية الشكمية
الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي..
ثالثاً :إجراءات الضبط Control Procedures

السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي Internals Validity of Experimental Design

يٍدؼ التحقؽ هف السالهة الداخمية لمتصهيـ التجريبي ,اذ تـ أجراء تكافؤ الهجهوعتيف في الهتغيرات التي قد تؤثر في

هصداقية الىتائج وعمى الىحو اﻵتي (العهر الزهىي لمطالبات والتحصيؿ السابؽ لهادة الكيهياء في ىصؼ السىة (-2010

 )2011والهعموهات الكيهيائية السابقة والتفكير العمهي والتحصيؿ الدراسي لألبويف) .فضالً عف ضبط الهتغيرات الدخيمة
وكاىت الىتائج تشير إلى تكافؤٌها.

رابعاً :مستمزمات البحثResearch Procedures :
من مستمزمات البحث الحالي القيام بما يأتي:
 -تحديد المحتوى الدراسي وتنظيمو :ـ

تـ تحديد الهحتوى الدراسي والذي يتضهف الفصوؿ الرابع والخاهس والسادس وٌي(الطاقة وأىواع الوقود ,بعض
الصىاعات الكيهيائية العراقية ,الكيهياء في حياتىا اليوهية) هف كتاب الكيهياء الهقرر لمصؼ األوؿ الهتوسط لسىة

 ،2010ط.2

 -صياغة اإلغراض السموكية :

تـ صياغة عدد هف اإلغراض السموكية القابمة لمهالحظة والقياس بمغ عددٌا ()150غرضا سموكيا ههثمة لهستويات بموـ

الثالثة في الهجاؿ الهعرفي.
 اختيار استراتيجيات التدريس621
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ا عتهدت الباحثة اإلستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي بشكمٍا العاـ والتي تقوـ عمى تخفيﻑ ﺍلعﺏﺀ
ﺍلهعﺭفي عمى ﺍلػﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍلعاهمة هها يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺯياﺩﺓ فاعمية عهمية ﺍلتعمن َﺍلتعمين.واثارة الهعموهات في ذٌف الهتعمـ وتطوير
الخبرات الهخزوىة والهحفوظة في الذاكرة كطريقة تدريس بٍدؼ زيادة قدرة الطالبات عمى توسيع حدود الذاكرة العاهمة
واستيعاب الهعموهات وخزىٍا في الذاكرة طويمة الهدى ودهجٍا هع البىاء الهعرفي لٍف ,وبذلؾ يهكف إف يطور إحساس

الطالبات بزيادة قدراتٍف الذٌىية عمى احتفاظ الهعموهات وزيادة التفكير العمهي لديٍف.
-تصميم (إعداد) الخطط التدريسية

في ضوء الهحتوى التعميهي لمفصوؿ الرابع والخاهس والسادس هف الكيهياء لمصؼ األوؿ الهتوسط واألغراض السموكية

الهستىبطة تـ إعداد ( )14خطة تدريسية لمهجهوعة التجريبية التي درست وفؽ اإلستراتيجية الشكمية و( )14خطة تدريسية
لمهجهوعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية في التدريس.
اختيار األنشطة والوسائل واألفالم المتحركة والرسوم الثرائية
-

اختمفت أىشطة التعمـ الواجب إتباعٍا في التدريس فقد تـ أعداد هخططات لمرسوـ الخاصة بالهادة وكذلؾ أعداد

الصور وأفالـ هتحركة تعرض لمطالبات أها عف طريؽ أوفرٌيد او الحاسوب فضالً عف الهىاقشات الهىظهة والحرة
التي تجرى بيف الهدرسة والطالبة وكذلؾ توفير الهواد واألدوات الالزهة لتدريس

 تطبيؽ برىاهج البوربويىت ) : (Power Pointاختير أحد الدروس وطبؽ برىاهج البوربويىت عميً هف أجؿ وضعصيغة عرض واختيار أىواع الخطوط لً بالحاسوب..
خامساً :أدوات البحثInstrumentation :

تـ أعداد االختبار ألتحصيمي وذلؾ لمتعرؼ عمى هدى تحقيؽ ٌدؼ البحث وفرضياتً ،وفيها يمي إلية بىاءي عمى الىحو

األتي-:
 -1الختبار ألتحصيمي  -:هف هتطمبات ٌذا البحث إعداد اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات الىٍائي في هادة
الكيهياء لذا اتبعت الباحثة اإلجراءات اﻵتية:

 -1-1تحديد المحتوى التعميمي :وتهثؿ بالهادة التعميهية الهراد تدريسٍا وقد سبؽ تحديدٌا.
 -2-1صياغة األغراض السموكية :تـ صياغة ( )150غرضاً سموكياً هعرفياً هوزعة عمى ثالث هستويات بموـ الهعرفية
(التذكر واالستيعاب والتطبيؽ).

 -3-1إعداد جدول المواصفات (الخارطة الختبارية) Table of Specifications

هف اإلجراءات الهٍهة في إعداد اختبارات تحصيمية تهتاز بالهوضوعية والشهولية ٌو إعداد جدوؿ لمهواصفات،

وٌو جدوؿ يربط األٌداؼ بالهحتوى ويبيف الوزف الىسبي لكؿ جزء هف األجزاء الهختمفة وهدى تحقيؽ اإلغراض السموكية
لمهادة عمى ىحو كبير (الفتالوي ،2004 ،ص ،)240زيادة عمى اىً هف هؤشرات صدؽ الهحتوى.ولبىاء جدوؿ الهواصفات

لهحتوى الفصوؿ الثالثة الهقرر تدريسٍا هف كتاب الكيهياء ولمهستويات الثالثة (التذكر واالستيعاب والتطبيؽ) ،وتحديد
العدد الكمي لفقرات االختبار ألتحصيمي اخذ باعتبار األغراض السموكية الهراد تحقيقٍا وأٌهية كؿ فصؿ وبذلؾ حددت بػ

( )40فقرة وٌكذا تـ حساب الىسب الهئوية لكؿ خمية في جدوؿ الهواصفات وفؽ الهعادالت وعمى الىحو األتي.
أ -حساب وزف األٌداؼ السموكية بحسب هستوياتٍا األربعة .وتـ بالطريقة اﻵتية
عدد األهداف السلوكية في المجال

وزف األٌداؼ =

× 100

مجموع األهداف السلوكية
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ب-حساب وزف الهحتوى بحسب عدد الصفحات في كؿ فصؿ وعمى الىحو االتي

وزف الهحتوى =

× 100

عدد الصفحات
مجموع الصفحات

ج -تـ حساب عدد األسئمة لكؿ فصؿ ولكؿ الهستويات عمى الىحو االتي
عدد األسئمة لكؿ خمية =الىسبة الهئوية لمٍدؼ × الىسبة الهئوية لمهحتوى × عدد الفقرات الكمية
جدول المواصفات لفقرات الختبار ألتحصيمي موزعة حسب األوزان النسبية لكل من المحتوى
الىمية

عنوان الفصل

الصفحات

الطاقة وأنواع الوقود

14

27

بعض الصناعات الكيميائية العراقية

24

46

7=7 .6

الكيمياء في حياتنا

14

27

4≈3 .8

6=6 .5

المجموع

52

%100

15

21

النسبية %

تذكر%36

تمييز%66

تطبيق%33

المجموع%100

4=3 .8

5=5 .6

1

10

10≈9 .8

2

19

1

11

4

40

 -4-1إعداد فقرات الختبار:

تـ بىاء اختبار تحصيمي هف ىوع االختبارات الهوضوعيػة ،اذ كاىػت األسئمة الهوضوعية هف ىوع االختيار هػف هتعدد ,وقد
وزعت األسئمة وفقراتٍا عمى وفؽ األغراض السموكية بهستوياتٍا الثالث.

 -5-1صـدق الختبـارTest Validity :

يقصد بصدؽ االختبار بأىً "قػدرة االختبار عمػى قيػاس السهة التي وضع هف اجمٍا" (همحـ ،2000 ،ص .)270وقد قاهت

الباحثة باستخراج ىوعيف هف الصدؽ لالختبار ألتحصيمي ٌها الصدؽ الظاٌري وصدؽ الهحتوى.
 -6-1التحميل اإلحصائي لفقرات الختبار

اف تحميؿ الفقرات يساعد هعد االختبار عمى التأكد هف اف فقرات االختبار تراعي الفروؽ الفردية بيف التالهيذ هف حيث

سٍولتٍا وصعوبتٍا وقدرتٍا عمى التهييز بيف التالهيذ ذوي القابميات العالية وذوي القابميات الضعيفػة (ابو زيىة،1992 ،
ص.)45
ولتىفيذ ٌذا اإلجراء قاهت الباحثة بتطبيؽ االختبار ألتحصيمي عمى عيىة استطالعية هف هجتهع البحث هف غير عيىة

البحث األساسية (ثاىوية اـ عهارة) والتي بمغ عػدد أفرادٌا ( )100طالبة وههف درسف هفردات الهحتوى التعميهي الذي تضهىً
االختبار ،وبعد تصحيح استجاباتٍف عمى فقرات االختبار ،رتبت درجات الطالبات تىازلياً هف أعمى درجة الى أدىاٌا أخذت

ىسبة  % 27العميا هف الدرجات الكمية لتهثؿ (الهجهوعة العميا) ثـ أخذت ىسبة  %27الدىيا هف الدرجات الكمية لتهثؿ
(الهجهوعة الدىيا) بعدٌا تـ حساب هعاهؿ صعوبة لكؿ فقرة هف فقرات األسئمة الهوضوعية باستخداـ الهعادلة الخاصة بٍػا
فوجػد اف قيهتٍا تتراوح بيف ( .)0.70-0.31وتعػد الفقرات جيػدة اذا تػراوح هعاهػؿ صعوبتٍػا بيػف (( )0.80-0.20الظاٌر

وآخروف 1999 ،ص .) 129وحسبت القوة التهييزية لكؿ فقرة هف فقرات األسئمة الهوضوعية باستخداـ الهعادلة الخاصة بٍا
فوجد اف قيهتٍا تتراوح بيف ( ،)0.63 -0.30وتكوف الفقرة هقبولة اذا كاىت درجة تهييزٌا تزيد عف (( )% 20الظاٌر
وآخروف ،1999 ،ص ،)130-129وبٍذا تعد فقرات االختبار هقبولة هف ىاحية الصعوبة والتهييز كها تـ حساب فعالية
البدائؿ الخاطئة فكاىت جهيع ىتائج الفقرات سالبة هها يدؿ عمى فعاليتٍا.
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 -7-1الثبــات The Reliability

 -1-7-1ثبات الختبار ألتحصيمي

تـ حساب ثبات االختبار فقد اختيرت طريقة التجزئة الىصفية الستخراج هعاهؿ الثبات ،استخداـ هعاهؿ ارتباط ()Person
الستخراج االرتباط بيف الىصفيف ،وقد بمغ هعاهؿ االرتباط ( )0.839ثـ جرى تصحيحً بعد ذلؾ بهعادلة:

(  )Spearman_Brownفأصبح هعاهؿ الثبات يساوي (.)0.912
 -8-1اختبار التفكير العممي

هف هتطمبات البحث الحالي إعداد اختبار لمتفكير العمهي الستخداهً في تكافؤ هجهوعتي البحث وقياس قدرة الطالبات عمى

التفكير العمهي حيث قاهت الباحثة ببىاء اختبار لمتفكير العمهي وفؽ الخطوات االتية -:
-1- 8-1اختبار التفكير العممي :

بعد اطالع الباحثة عمى هجهوعة هف الهصادر والدراسات واالختبارات وهراجعة ههعىة لألدبيات والدراسات الهتعمؽ والتي

عىيت بهجاالت التفكير العمهي وٌي (تحديد الهشكمة ,اختبار الفروض ،اختبار صحة الفروض ,التفسير ,التعهيـ) ،فقد تـ
االعتهاد عميٍا في صياغة فقرات االختبار وباالستعاىة بخبرات بعض الهختصيف في هجاؿ التربية وعمـ الىفس وطرائؽ
التدريس توصمت الباحثة إلى صيغة فقرات االختبار وفؽ الهجاالت الهحددة أعالي حيث تـ صياغة عدد هف الهواقؼ في كؿ
هجاؿ هف هجاالت االختبار وقد تضهىت  7فقرات لكؿ هجاؿ هف الهجاالت الخهسة وبذلؾ تكوىت فقرات االختبار هف ()35

فقرة هوزعة في ( )5هجاالت.
أول  :صدق المقياس

 -1الصدق الظاىري :

ُعرض اختبار التفكير العمهي بصورتً األولية عمى هجهوعة هف الخبراء والهحكهيف بٍدؼ التحقؽ هف صالحيتً وتحري
صدقً كأداة لمبحث وإلبداء أرائٍـ بشاف فقراتً ،وفي ضوء ذلؾ اعتهدت ىسبة اتفاؽ أكثر هف ( )%85هف أ ارئٍـ فأصبح
الهقياس بصورتً الىٍائية هكوف هف ( )30فقرة هوزعً عمى الهجاالت الخهسة وٌي(تحديد الهشكمة هكوف هف 6

هواقؼ)(,اختبار الفروض هكوف هف  6هواقؼ)(,اختبار صحة الفروض هكوف هف  6هواقؼ)(,التفسير هكوف هف 6
هواقؼ)(,التعهيـ هكوف هف 6هواقؼ).

حيث تكوف االستجابات عمى ٌذا الهقياس هف ىوع االختيار هف هتعدد ،وصحح االختبار بإعطاء درجة واحدة لإلجابة

الصحيحة عف الفقرة ،والعالهة صفر لإلجابة الخطأ ،وبذلؾ تكوف أعمى درجة يهكف أف تحصؿ عميٍا الطالبة (،)30وأدىى
درجة ستكوف صفر ،وبهتوسط افتراضي ( )15درجة.
ثانياً -:التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس :
صدق وثبات الختبار

تـ التحقؽ هف صدؽ الهحتوى والبىاء لٍذا الهقياس ،حيث تبيف أف ىسبة صدؽ هحتوى الفقرات قد تراوحت ها بيف ()0.47

و( ،) 0.86أها صدؽ البىاء فقد تـ خالؿ هعاهالت االرتباط بيف الهقاييس الفرعية ،إذ تراوحت قيهتٍا ها بيف ()0.62
و( )0.73وٌي قيـ دالة إحصائياً أها ثبات الهقياس الكمي فقد كاف ( )0.79بطريقة االتساؽ الداخمي حيث تـ استخداـ
هعادلة إلفا كروىباغ وتعد ٌذي الطريقة أكثر الطرؽ اىتشار لتقدير هعاهؿ ثبات االختبار ,وبمغ قيهتً ( )0.83بطريقة اإلعادة
االختبار.

سادساً :إجراءات تطبيق التجربة :تم إتباع الخطوات اآلتية لتطبيق تجربة البحث ولكمتا المجموعتين:

 -1زارت الباحثة هدرسة هتوسطة الجواديف لمبىات والتقت بهديرة الهدرسة وهدرسة الكيهياء فيٍا ،وتـ إيضاح الٍدؼ هف البحث.
 -1زودت الباحثة ألهدرسً بالخطط التدريسية الخاصة بالهجهوعة التجريبية التي تدرس عمى وفؽ اإلستراتيجية الشكمية
الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي ،هع التأكيد عمى تدريس الهجهوعة الضابطة بالطريقة التقميدية.
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 -3زارت الباحثة ألهدرسً في الصؼ لالطالع عمى كيفية تطبيؽ التجربة وفؽ أالستراتيجيً الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء
الهعرفي.

 -4بدأت تدريس الهجهوعتيف يوـ الثالثاء  2011/3/1ولغاية  2012/4/27وبأربعة حصص أسبوعيا.
وحرصت الباحثة عمى إف يتـ تعميـ الهجهوعتيف كال عمى وفؽ ها تـ تحديدي لٍا ووفقا لمخطوات اﻵتية:
أول :المجموعة التجريبية األولى :درست الهجهوعة عمى وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي

تبعا لمخطوات اﻵتية:
-

ا -التحميل

إكساب اٌتهاـ الطالبات بهوضوع الدرس عف طريؽ استخداـ الهىبٍات واإلشارة إلى أٌـ الهعموهات الهتعمقة بالهادة.

 -2تمييد

تقوـ الهدرسة بإعادة الهعموهات السابقة وربطٍا بالهوضوع الجديد بإعطاء هقدهة وهعموهات أساسية عف الهوضوع الجديد

إلثارة اٌتهاـ الطالبات ىحو الهادي.
 استخداـ عروض هفردة وهترابطة كي ال يوزع االىتباي بيف الشكؿ والىص عف طريؽ البوربويىت.. استخداـ صور واضحة الهعالـ كي ال تشتت اىتباي الطالبات عف األٌداؼ الهقررة. استخداـ األلواف في الصور فالهرئيات الهموىة أكثر جاذبية هف الغير هموىً.-

 -3حذف :حذف المعمومة المكررة بين النص والشكل.

ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة هف خالؿ األهثمة.

 -4تزويد -:تزويد باستكشاف لممسألة بدلً من إعادة أشياء متفق عمييا.

-

تزويد الطالبات باألفكار الرئيسية وتدويىٍا.

-

تعميهٍـ عمى استخداـ كمهات بديمة لتذكر الهادة.

-

توضيح الهادة باستخداـ الترهيز الثىائي الصوتي والبصري هف خالؿ األهثمة.

-

إشراؾ الطالبات بحؿ بعض األىشطة والتدريبات التي تخص هوضوع الدرس.

-

تدريب الطالبات عمى بىاء صور وتخيالت ذٌىية لمهادة التي يراد استذكارٌا.

-5التمخيص :آذ تقوـ الهدرسة بإجراء عرض سريع ألبرز الهفاٌيـ التي درست.

 -7التقويم :وتقوـ ألهدرسً بطرح األسئمة الهٍهة عمى الطالبات وهىاقشتٍف لهعرفة هدى اكتسابٍف ألٌـ الهفاٌيـ واإلغراض
السموكية الواجب تحققٍا هف الهادة العمهية..

 -8إعطاء الواجب ألبيتي وتعين موضوع الدرس الجديد

ثانيا -المجموعة الضابطة :درست ٌذي الهجهوعة باستخداـ الطريقة االعتيادية ووفؽ الخطوات اﻵتية:
 -تحديد الٍدؼ هف الدرس.

 تعطي الهدرسة هقدهة عف الهوضوع الجديد وربطً بالخبرات السابقة لمطالبات. شرح الهادة العمهية لمطالبات وهف ثـ توجيً األسئمة الخاصة بالهوضوع وهىاقشتٍـ في األجوبة الهطروحة. إشراؾ الطالبات بحؿ بعض األىشطة. -تمخص ألهدرسً هوضوع الدرس.

 التقويـ :وتقوـ ألهدرسً بطرح األسئمة عمى الطالبات. -تحديد الواجب ألبيتي هف الكتاب الهقرر.
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تطبيق الختبار

بعد االىتٍاء هف تدريس الهادة التعميهية وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة الى ىظرية العبء الهعرفي لمهادة الكيهياء

ووفؽ الخطط التدريسية الهعدة لكؿ هجهوعة وضهف الزهف الهحدد لتدريس هوضوعات التجربة لهجهوعتي البحث ،تـ تطبيؽ

االختبار ألتحصيمي يوـ االثىيف الهصادؼ  2012/1/9في هدرسة هتوسطة الجواديف لمبىات ،بعد إف تـ تبميغ أفراد عيىة
الهجهوعتيف بهوعد االختبار .وتـ تصحيح إجابات الطالبات عمى االختبار وفقاً لهفتاح اإلجابة .وتـ حساب درجاتٍف ,بعد
ذلؾ طبؽ اختبار التفكير العمهي عمى طالبات عيىة البحث لغرض هعالجتٍا إحصائياٴ وتحميؿ الىتائج وتفسيرٌا وصوالً إلى

ٌدفا البحث..

سابعاً  :الوسائل اإلحصائية :

استخدهت الباحثة ل هعالجة البياىات إحصائيا باستخداـ البرىاهج اإلحصائي الجاٌز لمعموـ االجتهاعية والذي يعرؼ (spss -

.)x

أوال  :عرض النتائج وتفسيرىا -:

-:1-1ىتائج االختبار ألتحصيمي لهادة الكيهياء.

لغرض التحقؽ هف الفرضية األولى تـ حساب الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات كؿ هف الهجهوعة
التجريبية والهجهوعة الضابطة وكها ٌو هوضح في الجدوؿ(.)1

جدوؿ()1

الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لمدرجات التي حصمت عميٍا طالبات الهجهوعتيف في االختبار ألتحصيمي

يالحظ هف الجدوؿ أعالي إف ٌىاؾ فروقاً دالة بيف هجهوعتي البحث ولهصمحة الهجهوعة التجريبية في االختبار التحصيمي
المتوسط

التحصيل

المجموعة

الختبار

التجريبية

30,66

الضابطة

20,62

التحصيمي

النحراف

القيمة التائية

التباين

الحسابي

المعياري
5,47

29,920

4,57

20,88

درجة

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الدللة

10,52

2.021

57

0.05

الدالة

الحصائية

دالة

وبٍذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.
 -:2-1نتائج اختبار التفكير العممي:

لغرض التحقؽ هف الفرضية الثاىية تـ حساب الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات كؿ هف الهجهوعة

التجريبية والهجهوعة الضابطة في اختبار التفكير العمهي وكها ٌو هوضح في الجدوؿ(.)2
جدوؿ()2

الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لمدرجات التي حصمت عميٍا طالبات الهجهوعتيف في اختبار التفكير العمهي
القيمة التائية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
5,128

26,296

4.688

21,977

التحصيل

المجموعة

الختبار

التجريبية

19,033

التحصيمي

الضابطة

21,137

التباين

درجة

مستوى

الدالة

المحسوبة

الجدولية

الحرية

الدللة

الحصائية

2,31

2.021

57

0.05

دالة

يالحظ هف الجدوؿ أعالي إف ٌىاؾ فروقاً دالة بيف هجهوعتي البحث ولهصمحة الهجهوعة التجريبية في اختبار التفكير
العمهي وبٍذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.
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ثانياً  -:تفسير النتائج :

 -: 1-2تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الولى :

أسفرت الىتائج الهتعمقة بٍدي الفرضية إلى إف الهجهوعة األولى التي درست عمى وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة الى

ىظرية العبء الهعرفي أفضؿ في التحصيؿ عف الهجهوعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية ،هها يدؿ عمى أف
ٌذي الطريقة ذو أثر ايجابي في التحصيؿ ويعزى ذلؾ لألسباب اﻵتية -:

-1اف التدريس وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي أكثر فاعمية هف الطريقة االعتيادية وذلؾ لكوف
طريقة التدريس بإستراتيجية الشكمية تتيح لمهدرسة شرح الهادة بصورة أكثر تفصيالً وربطٍا بالهعموهات السابقة دوف الحاجة

الى هستمزهات دراسية هكمفة وبها يحقؽ األٌداؼ العمهية والتربوية في تدريس هادة الكيهياء باالعتهاد عمى هفردات الهىٍج

الهقرر هف جٍة وهراعاة خصائص الىهو العقمية والىفسية لمطالبات هف جٍة أخرى .فاف تحقيؽ التوازف بيىٍها يساعد عمى

إىجاح العهمية التعميهية ،وقد تـ ذلؾ عف عرض الهادة التعميهية بصورة هتسمسمة وهترابطة ،هها يزيد هف كفاءة الهتعمـ
لمتعمـ ،وتحفيز قدراتٍف العقمية إلى البحث عف الهعموهات واكتشاؼ العالقات فيها بيىٍا وربطٍا بحاجاتٍف وهعرفتٍف
ثـ تشجيع الهتعمـ ع مى التفكير بها يتعمهً ,وقد ساعد ٌذا في تىظيـ الهادة العمهية وفؽ إجراءات وىشاطات
السابقة ،وهف ّ
هخططة وهىظهة هسبقاً.
 -2ﺇ ف استخداـ جٍاز العرض البوربويىت وتقديـ األىشطة والتدريبات واشتراؾ الطالبات بصورة ايجابية أدت إلى تعزيز
الهادة وتطبيقٍا واستخداهٍا في هواقؼ تعميهية جديدة الحقً ،وكذلؾ التعزيز الفوري وتوفير التغذية الراجعة واطالع
الطالبات عمى اإلجابة الصحيحة أسٍـ في زيادة فاعمية التعميـ ورفع كفاءتً لدى الطالبات الهجهوعة التجريبية.
 -:2-2تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية

أسفرت الىتائج الهتعمقة بٍدي الفرضية إلى إف الهجهوعة األولى التي درست عمى وفؽ إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى

ىظرية العبء الهعرفي أفضؿ في التفكير العمهي عف الهجهوعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية ،هها يدؿ
عمى أف ٌذي الطريقة ذو أثر ايجابي في التفكير العمهي ويعزى ذلؾ لألسباب اﻵتية -:
-1توفير بيئة غىية بالهثيرات تتيح ادهغً ذكية قادرة عمى استيعاب الهعموهات وتخزيىٍا في البىية الهعرفية لديٍـ هها يعزز
عهمية التعمـ ،فقد وفر الىظاـ التعميهي ٌذي البيئة هف خالؿ األفالـ والرسوـ االثرائية والهكوىات األخرى هها يقوي الخبرة

التعميهية والتفكير العمهي.

-2اعتهاد إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي جعؿ الدهاغ ٌو هركز التفكير وهىٍا التفكير العمهي هها
زاد هف هستوى التفكير العمهي لدى الطالبات.
ثالثاً :الستنتاجات

في ضوء الىتائج استىتج الباحثة ها يأتي-:

.)1

إهكاىية توظيؼ الهحتوى الدراسي وتىظيهً عمى وفؽ إستراتيجية الشكمية تكوف حاف اًز عمى استشارة تفكير

.)2

تسٍـ اإلستراتيجية في إعطاء الهدرس دو ار جديدا في إعادة تىظيـ الهحتوى بعيدا عف العشوائية وبها يتىاسب هع

الطالبات بتحديد الهشكمة وايجاد الحؿ الهىاسب لٍا.
ها يرغب في تحقيقً هف أٌداؼ.

.)3

أف التدريس وفؽ إستراتيجية الشكمية جعؿ الطالبات يفكرف في الهادة ليس كوحدات دراسية فقط بؿ كعهميات
عقمية لٍا ها يىاظرٌا في هخططاتٍف العقمية ,وزيادة القدرة عمى التفكير العمهي.
في نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي -:

 -1استعهاؿ إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي في تدريس هادة الكيهياء لها لٍا هف أٌهية كبيرة في
حفظ الهادة التعميهية واسترجاعٍا ولدورٌا الواضح في تحسيف التفكير لدى الطالبات.
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 -2تدريب هدرسي وهدرسات الكيهياء في الهرحمة الهتوسطة والثاىوية عمى كيفية استخداـ الىهاذج التعميهية الحديثة والسيها
إستراتيجية الشكمية الهستىدة الى ىظرية العبء الهعرفي هف خالؿ عقد دورات والىدوات التربوية.

-3عمى هعمهي العموـ االٌتهاـ بأىشطة ها بعد الدرس ،وأف يتركوا لٍا هساحة هف الوقت هثؿ( :كتابة التقارير ،توظيؼ
الهعموهات الهتعمهة في حؿ هشكالت حياتية ،التقويـ الهتىوع)..،
خامساً :البحوث المقترحة:

في ضوء الىتائج التي توصمت إليٍا تمؾ الدراسة تقترح ألباحثً عدد هف الدراسات التي يهكف أف تجرى هستقبالً هثؿ:

 -1إجراء دراسة لمتحقؽ هف إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي في تىهية القدرة عمى حؿ الهشكالت
في هواد دراسية أخرى هثؿ الفيزياء ،البيولوجي........،

 -2إجراء دراسة لمتحقؽ هف إستراتيجية الشكمية الهستىدة إلى ىظرية العبء الهعرفي في تىهية بعض هتغيرات التعمـ األخرى
وىواتجً هثؿ :الهيؿ ىحو الكيهياء ،بعض عهميات العمـ ،التفكير الىاقد ،االتجاي ىحو العمـ...............،
 -3تجريب استخداـ استراتيجيات هعرفية الخاصة بىظرية العبء الهعرفي لتىهية القدرة عمى حؿ الهشكالت الهتعمقة
بالكيهياء.
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ممحق ()1

تعميمات مقياس التفكير العممي

عزيزتي الطالبة أرجوهىؾ قراءة التعميهات اﻵتية-:

 - ١يتكوف ٌذا الهقياس هف خهسة أقساـ هستقمة ،تقيس قدرتؾ عمى التفكير العمهي الصحيح.
 - ٢ضعي إجابتؾ عف كؿ فقرة عمى ورقة اإلجابة الهىفصمة ،وال تضعي أي عالهة عمى ورقة األسئمة.

 - 3تذكري أف لكؿ طالبً قدراتٍا الخاصة في التفكير ،فال تحاولي هقارىة إجابتؾ باﻵخريف ،وتهٍمي وال تتسرعي في
اإلجابة.
 - 4ال تتركي أي فقرة دوف أف تجيبي عىٍا.
وتذكري أىؾ بذلؾ تسديف خدهة جميمة لمبحث العمهي بإجابتؾ عمى ٌذا الهقياس.

هع تهىياتي لمجهيع بالتوفيؽ

هثاؿ توضيحي لمتعرؼ عمى كيفية اإلجابة-:
اختيار صحة الفروض

الفقرة
-1

التربة البركاىية هف أفضؿ أىواع التربة إىتاجا

أ -ىقوـ بتحميؿ عيىً هف التربة البركاىية.

لمهحاصيؿ الزراعية

ب -زراعة ىباتات هختمفة في التربة البركاىية وهالحظة ىهوٌا.
ج -زراعة ىباتات هختمفة في كال هف التربة البركاىية والغير بركاىية والهقارىة
بيىٍها.

اإلجابة -:

ج

مقياس التفكير العممي

الهجاؿ األوؿ -:تحديد الهشكمة
ت
-1

الهشكمة الخاصة بالفقرة

الفقرة
يستخدـ غاز الٍميوـ والٍيدروجيف في همئ الهىاطيد ويفضؿ

أ-هف أٌـ استعهاالت الهىاطيد.

األوؿ ألىً اخؼ هىً وال يشتعؿ واقؿ خطورة.

ب -لهاذا يفضؿ غاز الٍميوـ في همئ الهىاطيد.
ج -هف ٌو هكتشؼ الهىطاد ,وفي أي عاـ.

-2

-3

هف الهالحظ إف ىسبة غاز  CO2في الغالؼ الجوي لألرض

أ-كـ تبمغ ىسبة غاز  CO2في الجو.

ارتفعت قميال في السىوات األخيرة هقارىة ها كاىت عمية في

ب-ها اإلضرار الىاجهة هف زيادة ثاىي اوكسيد الكاربوف.

القروف الهاضية ,هها أدى إلى ارتفاع في درجة الح اررة.

ج-ها السبب ارتفاع درجة ح اررة الجو.

البمٍارزيا ىوع هف اإلهراض الىاتجة عف السباحة في الهياي

أ-كيؼ ىقي أىفسىا هف هرض البمٍارزيا..

األسىة.

ب-كيؼ ىقي أىفسىا هف اإلهراض الخبيثة.
ج -كيؼ ىقي أىفسىا هف اإلهراض الوراثية.

-4

-5

-6

استخداـ أىواع هف الطاقة هثؿ الطاقة الشهسية والىووية

أ-إلى هتى تظؿ دوؿ العاـ تعتهد عمى الىفط كهصدر لمطاقة.

والٍوائية تعدهف الوسائؿ الحديثة التي تستطيع بٍا الدوؿ

ب-كيؼ يهكف هواجٍة الىقص في الطاقة التقميدية

هواجٍة الىقص في الطاقة وٌي اقؿ في أسعارٌا هف أسعار

جٌ -ؿ تهكف العراؽ هف استخداـ الطاقات البديمة في ظؿ أالزهً

الطاقة التقميدية والسيها الىفط.

الحالية.

هف األسباب الهٍهة في تموث هياي األىٍار ٌي تخمص

أ -ها تأثير هخمفات الهعاهؿ عمى هياي األىٍار.

الهعاهؿ هف هخمفاتٍا فيً ,هها يشكؿ خطر عمى صحة

كيؼ ىقضي عمى ظاٌرة تموث هياي األىٍار.

الهواطىيف والىباتات والحيواىات.

ج -إلى إي هدى تساٌـ الهعاهؿ في هشكمة تموث الهياي.

تشير التقارير السىوية في بعض الهدارس إلى شيوع ظاٌرة

أ -لهاذا يخالؼ الطمبة التعميهات الهدرسية.

التسرب لدى بعض الطمبة ،وٌذي السموكيات تعرضٍـ لظاٌرة

ب -ها أسباب تعرض الطمبة لظاٌرة التسوؿ.

التسوؿٌ,ي:

ج -كيؼ ىساعد الطمبة عمى التخمص هف ظاٌرة التسرب.
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الهجاؿ الثاىي-:اختيار الفروض
ت

الفقرة

الفروض الهقترحة

-1

إضافة الهاء الدفيء والسكر إلى الخهيرة يؤدي إلى

أ -الخهيرة ىوع هف البكتريا.

ظٍور فقاعات واىتفاخ العجيف

ب -تحرر غاز ثاىي اوكسيد الكاربوف.
ج-اهتصاص الهاء هف العجيف.

-2

-3

هف التحديات التي تؤدي إلى اىتشار الحاسوب التعميهي

أ-يساعد اىتشار الثقافة الحاسوبية عمى استخداـ الهعمهيف لمحاسوب

في الهدارس ٌو ضعؼ هستوى الثقافة الحاسوبية لدى

التعميهي.

العاهميف في الهيداف التربوي ،وٌذا يشير إلى فرض

ب-هستوى الثقافة الحاسوبية هٍـ في الهيداف التربوي.

هفادي:

ج -يساعد اىتشار الحاسوب عمى تطوير العهؿ التربوي.

تكوف ذوباىية السكر في الهاء الساخف أكثر هف الهاء

أ -تزداد ذوباىية السكر كمها زاد الضغط الهسمط عميً.

البارد.

ب -تزداد ذوباىية السكر كمها ازدادت درجة الح اررة
ج .-تقؿ ذوباىية السكر كمها ازدادت درجة الح اررة.

-4

التربية األسرية لٍا دور هٍـ في ىجاح األبىاء في

أ -ال عالقة لمهدرسة بالهجتهع حولٍا.

الهدرسة واحتراهٍـ لمتعميهات واألىظهة الهدرسية.

ب-الهدرسة تعتهد عمى تربية األسرة ألبىائٍا.
جٌ -ىاؾ عالقة بيف التربية األسرية والىجاح في الهدرسة..
أ -ازدياد الطمب عمية.

-5

ارتفاع أسعار الىفط في العالـ.

-6

يٍاجر الىاس هف الريؼ إلى الهديىة وٌذا يشير إلى

أ -لمتخمص هف الحيواىات الهفترسة.

فرض هفادي:

ب-لتحسيف الهستوى ألهعاشي

ب -قمة عدد أبار الىفط.
ج -صعوبة استخراج الىفط.

ج -يسعى الىاس لمٍجرة لمترويح عف أىفسٍـ.

الهجاؿ الثالث -:اختبار صحة الفروض
ت

الفقرة

اختبار صحة الفروض

-1

يستخدـ الهختبر في ترسيخ وتطبيؽ تعميـ هادة الكيهياء.

أ -استطالع أراء أولياء األهور.

-2

يستخدـ الكمور في هساحيؽ التىظيؼ كقاصر وهعقـ.

-3

تعتهد حياة األسهاؾ عمى األوكسجيف الهوجود في الهاء والختبار

أ -هكاف جاؼ وىالحظً.

صحة الفرض توضع األسهاؾ في :

ب -حوض بً هاء خاؿ هف األوكسجيف.

ب -هقارىة درجات هجهوعة هف الطمبة قبؿ وبعد استخداـ
الهختبر.
ج -سؤاؿ الهدرسيف عف اثر الهختبر في تحصيؿ الطمبة.
أ -استطالع أراء ربات البيوت.
ب -االطالع عمى الىسب الهكوىة لهساحيؽ التىظيؼ الفعالة.
ج -هالحظة الفرؽ بيف الهالبس قبؿ وبعد استخداـ الكمور

ج -هكاف رطب وىالحظً.
-4

األشخاص العاهموف في الهفاعالت الىووية أكثر عرضة لإلصابة

أ-ىعالج العاهميف في تمؾ الهفاعؿ هف األهراض.

باإلهراض السرطاىية.

ب -ىقارف بيف صحة العاهميف في الهفاعؿ قبؿ ههارسة العهؿ
وبعد فترة زهىية هف العهؿ.
ج-ىرسؿ أشخاص هصابيف لمعهؿ في الهفاعالت الىووية.

-5

أ -ىقارف بيف درجات الطمبة الذيف يستخدهوف االىترىيت

يؤثر االىترىيت بشكؿ كبير عمى دراسة األبىاء في البيت.

ودرجات الطمبة الذيف ال يستخدهوف االىترىيت.
ب -ىسأؿ الهدرسيف عف اثر االىترىيت عمى الطمبة.
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ج -توزيع استفتاء عمى أولياء الطمبة لىرى رأيٍـ في تأثير
استخداـ االىترىيت عمى أبىائٍـ.
-6

تعتهد حياة الىباتات عمى غاز ثاىي اوكسيد الكاربوف الهوجود في

أ -ىضع ىبات تحت كأس زجاجي يحتوي عمى غاز ثاىي

الٍواء الجوي.

اوكسيد الكاربوف وىالحظ هاذا يحدث.
ب-ىضع ىب ات تحت كأس زجاجي وىضعً تحت الشهس
وىالحظ هاذا يحدث.
ج -ىضع ىبات تحت كأس زجاجي يحتوي عمى غاز ثاىي
اوكسيد الكاربوف ثـ ىضع ىبات تحت كأس زجاجي ال يحتوي
عمى غاز ثاىي اوكسيد الكاربوف ثـ ىالحظ هاذا يحدث.

الهجاؿ الرابع -:التفسير
ت

الىتيجة

الفقرة

أ -يدخؿ في عهمية البىاء الضوئي لمىبات.

-1

الهاء ضروري لإلىساف ألىً:

-2

يستعهؿ غاز الٍميوـ في همئ هىاطيد األىواء الجوية لكوىً:

-3

طفو الثمج فوؽ سطح الهاء:

-4

يقوؿ احد التربوييف  :إف بعض الطمبة يعاىوف هف قمؽ وتوتر

أ -ارتفاع ىسبة الرسوب في االهتحاىات

كمها اقترب هوعد االهتحاف ,وها يعقبٍا هف ىتائج تؤدي إلى

ب -اقتراب هوعد االهتحاىات.

رسوب بعضٍـ ,يهكف تفسير القمؽ الحاصؿ لبعض الطمبة بأحد

ج -الخوؼ هف الرسوب في االهتحاىات الهدرسية.

ب -يدخؿ في العديد هف الصىاعات هثؿ صىاعة السكر
والصابوف واالسهىت.
ج -لتخفيؼ ح اررة الجسـ هف خالؿ التعرؽ والتخمص هف
األهالح الزائدة واليوريا.
أ -اخؼ هف الٍواء
ب -هتوفر في الٍواء الجوي.
ج -رخيص الثهف.
أ -كثافة الثمج اقؿ هف كثافة الهاء.
ب -يصىع الثمج هف بخار الهاء.
ج -يستعهؿ الثمج بالتبريد.

األسباب اﻵتية:
-5

-6

غرقت إحدى ىاقالت الىفط في احد البحار وبعد فترة زهىية لوحظ

أ -زيادة هموحة هاء البحر.

هوت العديد هف األسهاؾ اختاري احد الهقترحات اﻵتية لتفسير

ب -االستخداـ الخاطئ في طرائؽ صيد األسهاؾ.

ذلؾ.

ج -اىدفاع الىفط إلى هياي البحر.

يستعهؿ غاز ثاىي اوكسيد الكاربوف في إطفاء الحرائؽ.

أ -غاز خفيؼ.
ب -غاز ثقيؿ يحيط بٍا ويعزلٍا عف غاز األوكسجيف.
ج -يستعهؿ في التبريد.

الهجاؿ الخاهس -:التعهيـ
اإلجابة

ت

العبارة

-1

األراضي الهالحة صالحة لمزراعة.

-2

رهوز العىاصر الكيهيائية هكوىً هف حرفيف.

-3

الهعادف صمبة.

-

-4

الفمزات توصؿ التيار الكٍربائي

-

-5

األسهاؾ تعيش خارج الهاء

-6

الهواد الصمبة كتمتٍا اكبر هف الهواد السائمة

ىعـ

بعض

كال
-

-

-
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مفتاح التصحيح لمقياس التفكير العممي
الهجاؿ األوؿ

الهجاؿ الثاىي

الهجاؿ الثالث

الهجاؿ الرابع

الهجاؿ

تحديد الهشكمة

اختيار الفروض

اختبار صحة الفروض

التفسير

التعهيـ

الخاهس

الفقرة

اإلجابة

الفقرة

اإلجابة

الفقرة

اإلجابة

الفقرة

اإلجابة

الفقرة

اإلجابة

1

ب

1

ب

1

ب

1

ج

1

كال

2

ج

2

ج

2

ج

2

أ

2

بعض

3

أ

3

ب

3

ب

3

أ

3

ىعـ

4

ب

4

ج

4

ب

4

ب

4

ىعـ

5

أ

5

أ

5

أ

5

ج

5

كال

6

ب

6

ب

6

ج

6

ب

6

بعض
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