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تدريس علم  يفاستخدام بعض اسرتاتيجيات احلمل املعريف املتقدمة 
وادارة املعرفة األكادميية  املستقبليالنفس لتنمية مهارات التفكري 

 الناجحة لدى طالب املرحلة الثانوية 
 أمحد د/ شعبان عبدالعظيم

 المساعد مناهج وطرق تدريس علم النفس أستاذ
 جامعة أسيوط –كلية التربية 

 :مستخلص
هدفت الدراسة الى التعرف على أثر استخدام بعض استراتيجيات الحمل المعرفي         

وادارة المعرفة  المستقبليتدريس علم النفس لتنمية بعض مهارات التفكير  فيالمتقدمة 
مواد وأدوات الدراسة  بإعدادوقام الباحث االكاديمية الناجحة لدى طالب المرحلة الثانوية ، 

دليل المعلم القائم على بعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة ،  فيتمثلت  التي
ية وادارة المعرفة االكاديم المستقبليواختبارًا ومقياسا لقياس بعض مهارات التفكير 

وقام الباحث بضبط أدوات الدراسة الناجحة لدى طالب المرحلة الثانوية على الترتيب، 
وحساب مدى كفاءتها من خالل استخدام االساليب االحصائية المختلفة حيث قام بحساب 

وتحليل التباين ، كما تم حساب الثبات  المنطقيالصدق والثبات من خالل استخدام الصدق 
( طالب وطالبة 30باستخدام معامل الفا كرونباخ ، ولقد تم تطبيق أدوات الدراسة على )

ذو المجموعة الواحدة ،  التجريبي، واستخدم الباحث التصميم من طالب المرحلة الثانوية 
 فيلمعرفي المتقدمة مدى فاعلية بعض استراتيجيات الحمل اوتوصلت نتائج الدراسة الى 
، وكذلك تنمية ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة  المستقبليتنمية بعض مهارات التفكير 

لدى طالب المرحلة الثانوية ، حيث وجدت فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
نتائج كل من اختبار التفكير  في البعديلصالح التطبيق  والبعدي القبليدرجات التطبيقين 

ومقياس ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة ، كما اتضح أن الستراتيجيات الحمل  لمستقبليا
وادارة المعرفة  المستقبليتنمية المتغيرات التابعة المتمثلة فى التفكير  فيأثر كبير  المعرفي

 االكاديمية الناجحة .

إدارة المعرفة  –ي التفكير المستقبل –الحمل المعرفي  تاستراتيجيا الكلمات المفتاحية :
 األكاديمية
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Abstract 

The researcher prepared materials and tools for his study , he 
prepared guide for teachers to guide them how they teach with 
some cognitive load strategies and developed a lot of dependent 
variables and behavior in various domain such as cognitive and 
affective and psychomotor domain , researcher prepared too two 
tools to measure two dependent variables , he prepare test in 
skills of futuristic thinking , and also prepare questionnaire to 
measure successful cognitive academic administration , he used 
secondary student , the sample of study contained 30 student. 
The researcher had controlled the tools of his study he used 
various statistical methods , he used co efficient for measure 
validity and used alpha crookback to measure stability of tools of 
its study , study used one sample experimental design , study due 
to that there effective of using of some cognitive load strategies in 
teaching psychology for developing skills of futuristic thinking and 
successful cognitive academic administration to secondary stage 
students, and study due to that there was different between pre 
and post application for post one in developing skills of futuristic 
thinking and successful cognitive academic administration . 
Keys words: cognitive load , futuristic thinking , academic 

cognitive administration 
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 :مقدمة
يعد التفكير المستقبلي أحد أهم أنواع التفكير الالزمة للطالب في مواجهة ومجاراة 

يف مع الواقع حيث يسهم فى مساعدة الطالب على التكالواقع ومستجداته المختلفة ، 
فمن ومواجهة المشكالت الحياتية الراهنة وما تتطلبه من تحديات للتماشى مع ما هو كائن 

 خالله يتمكن الطالب من التصور واالستنتاج وتقييم االدلة واصدار القرارات .
الى مجموعة من العمليات العقلية ومهارات التفكير القائمة  ويشير التفكير المستقبلى

إدراك المشكالت  ركيب إلى غير ذلك والتي تهدف إلىعلى الفهم والتفسير والتحليل والت
وصياغة فرضيات جديدة  Futuristic Trasferencesوالتحوالت المستقبلية 

من المهارات العقلية العديد ويتضمن  ،ح الحلولوالبحث عن حلول غير مألوفة واقترا
  Predictionوالتنبؤ Imaginationوالتصور  Inductionالمتطورة كاالستنتاج 

 محمد )عماد حسينواصدار االحكام  Assessmentوالتوقع وحل المشكالت والتقييم
,2015 ,39  .) 

تنمية قدرة الطالب على التعامل مع ومن خالل ممارسة التفكير المستقبلي يتم 
اكتشاف المشكالت المحتملة والقدرة على التكيف معه ، و  واالستعداد للمستقبل,الحاضر, 

المشكالت المستقبلية يعمل على رسم صورة بعيدة المدى واحتواء  قبل وقوعها ألنه
بناء رؤى مستقبلية ذات بعد شمولى لكونه اط الحلول الممكنة لهذه المشكالت ، و واستنب

التعامل معها شاف المشكالت قبل وقوعها, ومن ثم اكتبالفرضيات ، و  تفكيرًا موجهاً 
، وقد أشارت العديد من الدرسات إلى أهمية ( 302, 2017,عبد هللا)مصلح ومواجهتها 

تنمية مهارات التفكير المستقبلى وممارسة مهاراته من خالل المناهج الدراسية ومن هذه 
و  ، وايمان عبد الحكيم (2008) بن سعيد ميل، وج (2017)وديع ليزا الدراسات دراسة 

 أحمد، و  (2011محمد عبد الحميد )، و  (2015) محمدسلوى  ، و (2013)زيزى حسن
ودراسة   (2016)الهادىشيماء عبد ودراسة (, 2016) حسينمروى ، و  (2011)سيد

 Chiu,Fa-Chung(2012)  Atance ,(2005) ،  (2012)حامدشيماء 

&Meltzoff ، وأهمية تضمينه فى المناهج المستقبلي  على الرغم من أهمية التفكيرو
هتمت االتى  من الدراسات الكثيرنتائج   وتزايد الدعوة لذلك إال أن والمقررات الدراسية

وجود قصور في مدى تمكن الطالب من مهارات  المستقبلي تشير الى بدراسة التفكير
,   (2014) سيد ودراسة ماجدة,  Botha(2016)دراسة  ومنها المستقبلي  التفكير
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 (2012)حسينعماد و  ،( 2013)على حسنرمضان ، و  Hughe (2014) ودراسة
 .وغيرها

إدارة المعرفة احد التطورات الفكرية المعاصرة، حيث تعاظم دورها في تحقيق  وتعد
وقد تبلور ذلك في ،  في مجال منظمات األعمال  Competation Miertالميزة التنافسية

 ،خاصة الكبرى منها اكل التنظيمية لبعض هذه المنظماتالهيوظائف جديدة في  ظهور
ويتميز مجتمع المعرفة بان المورد الرئيس  وتعكس هذه الوظائف مسؤوليات إدارة المعرفة

وتعرف ادارة ،  فيه هو المعرفة وليس راس المال أو الخامات وغيرها من عناصر اإلنتاج
دارة قاعدة المعرفة، وتسهيل عملية تجميع وابتكار ا بانها الناجحة المعرفة لمعرفة بكفاءة وا 

،  2005) حسناء محجوب ،  أجل تطبيقها بفاعلية في المنظمة المشاركة فيها، من
تنمية مهارات المتعلم على التحكم  فى ( ، وتسهم ادارة المعرفة الناجحة 45-46

والسيطرة على معارفه ، فتمكنه من التخطيط لمعارفه ومعالجتها معالجة جيدة كما انها 
تسهم فى تنمية مهاراته على التقويم المعرفى والتغيير فى االفكار والتعديل المعرفى 

cognitive Modification تساب الصحيح ، كما تجعله اكثر قدرة وتحكم فى االك
والمعالجة والتخزين واالسترجاع المعرفى ، وكل ذلك ينعكس بدوره على التمكن االكاديمى 

تبنى ( ، كما تسهم فى 2005،83،صالح الدين الكبيسيوتنمية قدرته على التفكيرالمتشعب )
المعرفة أداة لتحفيز  فإدارة فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية.

 ،الوهابعبد محمد سمير) ى تشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشريةالمنظمات عل
2001،165-188                           . ) 

ثبت فعاليتها فى تنمية العديد من المهارات  والتياالتجاهات الفعالة فى التدريس من و 
 الحمل استراتيجياتوتتضمن المتقدمة ، المعرفي  المختلفة االتجاه استراتيجيات الحمل

المثال المعالج وتركيز االنتباه والشكلية كالعديد من االستراتيجيات المتقدمة المعرفى 
  Littel Orientationواالنجاز والهدف الحر والحزم المعرفية والتجميع والتوجيه الخافت

&    Enactiveالتنشيط المعرفى والتمثيل محدود الجهد، كما تتضمن استراتيجيات 
Assimilation Cognitiveحلمي ) ، وتحديد الهدف الرئيسى وتقديم االمثلة المنقوصة

استراتيجيات الحمل المعرفى  من خالل( ، و 211، 2015،  محمد عبد العزيز الفيل
) محمد يتم تنمية العديد من المتغيرات التابعة المعرفية والوجدانية والمهارية  المتقدمة

وقد أشارت الى ذلك العديد من الدراسات مثل ( ، 218-189،  2017يوسف الزغبى ، 
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،  Hollender, et al (2010) ،Artion (2008)  ،Chinnappan (2010)  دراسات
Chong (2005)  ،Hanem. & Michael (2015).   ،Kalyuga (2011)  ،

Schnotz, W; Kurschner (2007).  ،WongA & Leahy W Marcus N & 
Sweler J (2012)    ، (2014علي طالب محمد)و ،  (2013سهاد عبداألمير )و ،

وهناك عالقة  بين استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة  .(2016عبد الواحد محمود )و 
والتفكيرالمستقبلى وادارة المعرفة االكاديمية الناجحة، حيث تتضمن استراتيجيات الحمل 

مختلفة مثل التصور واالستنتاج  المعرفى المتقدمة فى ثناياها ممارسة مهارات واجراءات
والتنبؤ وحل المشكالت والتقييم واصدار االحكام ، كما ان معالجة المعرفة االكاديمية جزء 
من مهارات استراتيجيات الحمل المعرفى ، كما ان التخطيط للمعرفة والتقويم الواعى لها 

بين المتغيرات  من مهارات استراتيجيات الحمل المعرفى وبالتالى هناك عالقة وثيقة
 المستقلة والتابعة ، وبالتالى فهناك عالقة بين كل من المتغيرات المستقلة والتابعة .

 مشكلة البحث : 

بالنظر للمجال التربوى نجد أن هناك ضعفًا وندرة فى البرامج التى تزود الطالب بأدوات    
ستراتيجيات , وناقدة تمكنهم من ممارسة التفكير المستقبلي بعقلية مستنيرة واعية وا 

وتكسبهم القدرة على التغلب على المشكالت والصعوبات التى قد تواجههم مستقباًل, حيث 
إن النسبة الكبيرة من مناهجنا الحالية تركز على موروثات الماضى وبعض مما استجد فى 

ال إشارات ال ترقى للمستوى المطلوب )جيهان الحاضر, أما المستقبل فال نرى له إ
 (.184-182,  2014أحمد,
وقد الحظ الباحث قصور فى اهتمام كل من المناهج الدراسية والمعلمين فى     

مماراساتهم لتدريب الطالب على التفكير فى المستقبل رغم اهمية إعداد الطالب للمستقبل 
التغير واإلستعداد له, وأشارت كثير من وكيفية مواجهته والتعامل مع معطياته سريعة 

أوصت بضرورة الدراسات الى وجود قصور فى مهارات التفكير المستقبلي لدى الطالب و 
ودراسة شيماء محمد  (,2016حسين )ى , ومنها دراسة مرو يهملد هذه المهاراتتنمية 

 (, ودراسة جيهان أحمد2015) محمد, ودراسة ماهر Botha(2016)(, ودراسة 2016)
رمضان  (, 2014, ودراسة  منى غازى ) Prensky (2013)ودراسة (,2014)

 (, و دراسة 2010دراسة لينا على ) (,2012و دراسة عماد حسين ) (2013)محمد

David & Kara.(2010) , من خالل الدراسة االستطالعية التى  المشكلة الباحث وحدد



استخدام بعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة في تدريس علم النفس لتنمية مهارات التفكير 
 شعبان عبدالعظيم أحمد        المستقبلي وادارة المعرفة األكاديمية الناجحة لدى طالب المرحلة الثانوية 

 

- 402 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد                      جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس 
 

مهارات من الطالب مدى تمكن  فى والموجهين قام بها حيث تم استقاء آراء المعلمين
التفكير المستقبلى وادارة المعرفة االكايمية الناجحة حيث اكدوا على وجود ضعف لدى 
الطالب فى مهارات التفكير المستقبلى والقدرة على ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة، حيث 

ارة المعرفة تم تطبيق اختبار يقيس بعض مهارات التفكير المستقبلى ومقياسا لقياس اد
االستنتاج ات مهار  ضعف فىاالكايمية الناجحة لدى الطالب واسفرت النتائج عن وجود 

صدار احكام, وابداء الرأى ,والتنبؤ واالقتراح ، ومعالجتها وتقييمها والتخطيط للمعرفة  وا 
استخدام بعض  أثر ما الرئيسى التالى: السؤال في البحث مشكلة تحديد ويمكن

تنمية مهارات التفكير على تدريس علم النفس لاستراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة 
 ؟ لدى طالب المرحلة الثانويةوادارة المعرفة االكايمية الناجحة المستقبلى 

 أسئلة البحث: 
فااي المتقدمااة لتاادريس علاام الاانفس علااى اسااتخدام بعااض اسااتراتيجيات الحماال المعر  أثاار مااا -أ

 ؟ تنمية مهارات التفكير المستقبلى لدى طالب المرحلة الثانوية
علاى  تادريس علام الانفسيجيات الحمال المعرفاي المتقدماة لاساتخدام بعاض اساتراتأثار ما   -ب

 ؟ لدى طالب المرحلة الثانوية ادارة المعرفة االكاديمية الناجحةتنمية 
 أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى ما يلي :       
على تدريس علم النفس يجيات الحمل المعرفي المتقدمة لبعض استرات استخدامأثر تعرف  -1

 .مهارات التفكير المستقبلى لدى طالب المرحلة الثانوية تنمية
تدريس علم يجيات الحمل المعرفي المتقدمة لبعض استراتاستخدام  أثر استخدامتعرف  -2

 .ب المرحلة الثانويةلدى طال ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة على تنميةالنفس 
 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث فيما يلى :       
اكسااب مهاارات التفكيار فاى  اودورهاستراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة تأكيد أهمية  -ا 

ذات المساتويات المرتفعاة كاالتفكير المساتقبلى واستشاارافه ومهاارات السايطرة علاى المعرفااة 
 وادارتها.

 .المستقبلى التفكير مهارات لقياس اختبار  تقديم -ب
 .ادارة المعرفة االكاديميةتقديم مقياس  -ج
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 موضوعات مختلفة مصاغة وفقا لبعض استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة .تقديم  -ه
 :البحث مصطلحات 

 Advanced Cognitive Load : اسااااتراتيجيات الحماااال المعرفااااى المتقدمااااة

Strategies   

تعاااارف بانهااااا مجموعااااة االجااااراءات الذهنيااااة أثناااااء النشاااااط العقلااااى التااااى تااااتم فااااى    
الاااذاكرة العاملاااة خاااالل فتااارة زمنياااة مناسااابة ، وهاااى ممارساااات عقلياااة متقدماااة المساااتوى 

واجرائيااااًا تعاااارف بأنهااااا مجموعااااة ماااان ، ( 560،  2013المعااااالج ) يوسااااف قطااااامى ، 
التاااااى يساااااتخدمها الطاااااالب بالصاااااف  المهاااااارات واالجاااااراءات العقلياااااة متقدماااااة المعالجاااااة

 الثالث الثانوى بهدف تنمية التفكير المستقبلى وادارة المعرفة االكاديمية الناجحة.
  Meditative Thinkingالمستقبلى التفكير 

( بأنااااهم مجموعااااة ماااان العمليااااات العقليااااة ومهااااارات 74, 2014تعرفااااه ماجاااادة ساااايد )  
التفكيااار القائماااة علاااى الفهااام والتفساااير والتحليااال والتركياااب إلاااى غيااار ذلاااك والتاااي تهااادف 
إلااااى  إدراك المشااااكالت والتحااااوالت المسااااتقبلية وصااااياغة فرضاااايات جدياااادة والبحااااث عاااان 

قااادرة طاااالب ، ولغاارض البحاااث يعااارف باناااه  حلااول غيااار مألوفاااة واقتاااراح أفكاااار مساااتقبلية
صاااادار احكااااام, وابااااداء الاااارأي, ,   والتصااااورالصااااف الثالااااث الثااااانوي علااااى االسااااتنتاج وا 

 .ويشير الى الدرجة التى يحصل عليها الطالب على اختبار التفكير المستقبلى
 Cognitive Acadimic Adminstrationادارة المعرفة االكاديمية الناجحة 

دارة قاعدة المعرفة، وتسهيل تعرف     بانهاعملية تجميع وابتكار المعرفة بكفاءة وا 
،  2005) حسناء محجوب ،  أجل تطبيقها بفاعلية في المنظمة المشاركة فيها، من

( ، وتعرف ادارة المعرفة االكاديمية اجرائيا بانها قدرة المتعلم على التفاعل مع  45-46
ه على اكتسابها وتخزينها واسترجاعها والتحكم فيها المعرفة االكاديمية وقدرته ومهارت

 وتطبيقها وتقييمها وتعديلها ما أمكن.
 :البحثمنهج  -
حيث تام اساتخدامه فاي إعاداد اإلطاار النظاري وأدوات  الوصفي استخدم الباحث المنهج    

لماانهج شاابه التجريبااى حيااث تاام اسااتخدامه فااى وا،  الدراسااة وتفسااير النتااائج ومناقشااتها
اسااتخدام بعااض اسااتراتيجيات الحماال المعرفااي المتقدمااة فااى تاادريس علاام أثاار ف علااى التعار 
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مهارات التفكير المستقبلى وادارة المعرفة االكايمياة الناجحاة لادى طاالب  على تنميةالنفس 
 .المرحلة الثانوية

 :البحث حدود  -
 تتمثل حدود البحث في التالي :       

 الثانوى م. الثالثالمرحلة الثانوية م الصف طالب مجموعة من  -1
 .المتقدمة بعض استراتيجيات الحمل المعرفى -2
 م بمقرر علم النفس بالثانوية العامة . الذكاء والتعلم م ةوحد -3
 . مهارات التفكير المستقبلى -4
 . ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة -5 
 :مواد البحث  -
 م إعداد الباحثم    .الحمل المعرفى المتقدمة  الستراتيجيات المعلم مصاغًا وفقام دليل -1
 م إعداد الباحثمالحمل المعرفى المتقدمة.   كراسة االنشطة مصاغة وفقًا الستراتيجيات -2
 أدوات البحث : -
 م إعداد الباحثم                                     .     المستقبلىاختبار التفكير  -1 
 م إعداد الباحثم                 .            ادارة المعرفة االكاديمية الناجحةمقياس  -2

 خطوات البحث :
 تمثلت خطوات البحث الحالي فيما يلي :       

دراسة وتحليل األدب التربوي والبحوث والدراساات ذات الصالة لتأصايل البحاث وبنااء أدواتاه  -
 يمكن من خاللها اإلجابة عن مجموعة األسئلة اإلجرائية للبحث . التى

م المقارر بالمرحلااة  الثانويااة وتحديااد  جوانااب الااتعلم  الااذكاء والااتعلمم ةتحليال محتااوى  وحااد -
عادة صياغتها فى ضاوء  بعاض اساتراتيجيات الحمال المعرفاى المتقدماة المتضمنة فيها ، وا 

 الطالب الستخدامها أثناء تعليم الوحدة . من خالل إعداد دليل للمعلم وأوراق عمل
 للمرحلة الثانوية .الذكاء والتعلمم م ةوحدالمستقبلى فى إعداد اختبار التفكير  - 
 الثانوية . لطالب المرحلة ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة إعداد مقياس  -  
 التحكيم والتجريب االستطالعي ألدوات الدراسة . -  
 يار مجموعة البحث .تحديد واخت -  
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مقيااس ادارة  – المساتقبلىالتطبيق القبلي ألدوات القياس في البحث ) اختبار التفكير  -  
 ( .المعرفة االكاديمية الناجحة 

اسااتراتيجيات الحماال   بعااض مموضااوع البحااث باسااتخدامالااذكاء والتعلمم ةتاادريس وحااد -  
 المعرفى المتقدمة .

 راسة .التطبيق البعدى ألدوات الد -  
بعااض اسااتراتيجيات رصاد النتااائج ومعالجتهاا إحصااائيا لمعرفااة أثار المتغياار المساتقل م  -  

 – المسااتقبلىعلااى متغياارات البحااث التابعااة )  اختبااار التفكياار الحماال المعرفااى المتقدمااة 
( ، وتفسااير النتااائج  لةجابااة عاان أساائلة البحااث ادارة المعرفااة االكاديميااة الناجحااةمقياااس 
 اإلحصائية والتحقق من فروضه .التجريبية 

 تقديم بعض المقترحات والتوصيات فى ضوء نتائج البحث . -  
 اإلطار النظري للدراسة : 

اسااتراتيجيات الحماال المعرفااى محاااور أساسااية وهااى ثالثااة إلطااار النظاارى فااى ا يتمثاال      
وفيمااا يلااي المحااااور  المساااتقبلى وادارة المعرفااة االكاديميااة الناجحاااة ،فكياار توال المتقدمااة
 بالتفصيل . الثالثة
 Cognitive Load استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة  : األول المحور

Strategies  
فكرة االحمال المعرفية واستراتيجياتها من االتجاهات التدريسية الحديثة يعد استخدام       

فتقديم محتوى بسيط يتضمن  ،والتى سبق مدى فاعليتها مع الكثير من المواد العلمية 
القليل من العناصر المتفاعلة يجعل المتعلم قادرا على االستيعاب ، ومن الضرورى االبتعاد 

من التفاعل ، الن  Hight Levelsعن الزيادة المعرفية فى المعلومات والمستويات العالية 
كرة ومدى ذلك يؤدى الى التعلم غير الفعال وتسبب زيادة الحمل المعرفى على الذا

 (. 71،  2005استيعابها ) يوسف العتوم واخرون ، 
( بانها م مجموعة من المهارات العقلية التى تمكن  2016ويعرفها رمضان على )   

البسيطة االمنة والتى تمكنه من Mental Operatingالمتعلم من المعالجة العقلية 
ذاكرة العاملة نشطة االستيعاب المعرفى الكبير دون جهد عقلى مضن وتوسع من ال

( ، كما تعرف بانها قدرة المتعلمين على 534-493،  2016المعالجة ) رمضان على ، 
  Orientationاالستيعاب المعرفى باقل جهد عقلى من خالل استخدام التوجيه
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واستراتيجيات الترميز والمعالجة واالكتساب والتخزين واالنتباه المركز والمخططات الفكرية 
Mental schemas (4، 2014علي محمد، وغيرها) . 

     :متغيرات وركائز استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة 
تفاعاال العناصاار ، وهااى درجااة كااون علااى  المتقدمااةتركااز اسااتراتيجيات الحماال المعرفااى    

المعلومة قابلاة أو غيار قابلاة للفهام بمعازل عان غيرهاا ، وان تفاعال العناصار يعتماد علاى 
لتنشاااااااايط المعرفااااااااى السااااااااابقة ) سااااااااكيما ( وتنظاااااااايم المااااااااادة العلميااااااااة ، و المعرفااااااااة 
،  ( 71، 2015حلماي محماد عباد العزياز ، ):محدود الجهاد  Assimilationوالتمثيل

وتقااديم امثلااة تحتاااج الااى تجاااوز المعلومااات المعطاااة  كمااا تركااز علااى االمثلااة المنقوصااة
الشاطب ، مان خاالل اساتبعاد  ىللتوصل لنقاط جديدة ذات عالقات اخرى ، وتركاز كاذلك علا

وضاع المعلوماات االفكار المكررة واالفكار التى تحمل نفس المعنى والتجمياع المعرفاى وهاو 
، Fear Orientationلتوجياه الخافات ذات الخصائص المشتركة مع بعضها البعض ، وا

مفيادا  ان يتلقاوا تقييماا ً حيث لكى يستطيع المتعلم التفكير النقدى فى االداء الساابق يجاب 
مناااذ بداياااة البرناااامج التعليماااى ، وتتطلاااب هاااذه المهاااام تقيااايم الجاااودة بماااا يتماشاااى ماااع 

المتفق عليها لصياغة حاجات تعليمية جديدة أو تعاديلها ، ومسااعدة  Cretiriasالمعايير
 (. 87،  2008) محسن على عطية ،  المتعلم على اختيار المهام المناسبة

المعرفى على ما يعرف  باالتمتة ، وهى عملياة المعالجاة بحاد وتركز استراتيجيات الحمل   
ادنى من االنتباه ، وحمل معرفى اقل ، وان المعالجة واكتساب المهارات تتم بشكل ساريع ، 
اضااافة الاااى عاادم تاااداخلها مااع النشااااطات االخااارى التااى قاااد تحااول دون اكتسااااب معاااارف 

المعرفاي علاي مجموعاة  الحمل اتاستراتيجي ترتكز، كما  . (Cluck & Hess, 2003)اخرى 
ومنهاا: أناه يمكان زياادة كفااءة  ، من االفتراضات التي تختص بطبيعة حدوث عملية الاتعلم

بااداًل ماان اسااتخدام كاال قنااااة الااذاكرة العاملااة باسااتخدام القناااتين البصاارية والساامعية مًعااا 
عناصار ، كماا أن تصانيف  (Chang C& Yang F , 2010, 673-679 )بمفردهاا
 الحمالخفاض و يسااعد فاي بنااء المخططاات المعرفياة  ة من المعلومات كعنصر واحادمتعدد

بسابب  حاذف األنشاطة التعليمياة التاي ال تارتبط مباشارة بعملياة الاتعلمالمعرفي، مع مراعاة 
مااان خاااالل البحااااث معرفتاااه  محدودياااة الاااذاكرة العاملاااة، والعمااال علاااي أن يبنااااي الماااتعلم

 (Chinnappan,2010,8 )واالستقصاء والتعلم الذاتى 
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تفاعال العناصار ، تركز على  المتقدمة استراتيجيات الحمل المعرفى ومما سبق يتبين ان   
وهااى درجااة كااون المعلومااة قابلااة أو غياار قابلااة للفهاام بمعاازل عاان غيرهااا ، وان تفاعاال 

المعرفاى لتنشيط العناصر يعتمد على المعرفة السابقة ) سكيما ( وتنظيم المادة العلمية ، وا
وتقااديم امثلااة معااززة ، وتركااز  والتمثياال محاادود الجهااد ، كمااا تركااز علااى االمثلااة المنقوصااة

علااى المخططااات الذهنيااة والحااذف المعرفااى بهاادف تقلياال االحمااال علااى الااذاكرة وبالتااالى 
 التخزين السليم للمعلومات .  

 Advanced Cognitive Loadالمتقدمة  المعرفي الحمل ومهارات استراتيجيات
Strategies  

 الحمل المعرفى وتتمثل هذه االستراتيجيات فى التالى :تتنوع استراتيجيات  
المحتوى العلمى حيث  عرضالتنوع فى  ، وتعنى المتنوعة متقدمة المعالجة لشكليةا - 

األخرى يتم عرضها سمعًيا, مما يعزز من عملية  جزء منها بصرًيا, والمعلومات يكون 
ويعمل على توفير بيئة متعددة الحواس وتقليل الحمل الذائد على الذاكرة وبالتالى  مالتعل

  Otaola,2003,6)  القدرة على التخزين )
وفيها المتقدم المعالجة،  Attention Concentration Strategyتركيز االنتباه  -  
ويقوم الطالب  بنفسه، إكمال باقي الحل من المتعلم طلبيو،  منقوصة ولالحلقدم ت

 . ) (Yu,2002,3باالستنتاج واالكتشاف كمهارات عقلية عليا 
وتشير الى مدى  ، Schema Strategy المتقدمة المعالجة السكيمااستراتيجية  -

الخبرات والثقافة المسبقة التى يتمتع بها المتعلم والتى تمكنه من الفهم والتى تسهم فى 
؛ ألن ذاكرته العاملة تحتاج الى القليل من العناصر المعرفية تعزيز التعلم واثراء الذاكرة

والسيطرة الفكرية يسيطر على المعرفة ويتمكن من التحكم المعرفى حتى يستطيع أن 
 (.617، 2013)سهاد عبود،

وهى  ، Achievement Strategyالمتقدمة ممتدة الفعالية اإلنجاز  استراتيجية -
علم والبيئة الخاصة بتفعيل حواس المتعلم المختلفة ، اشكال التاستراتيجية تؤكد على 
وبالتالى يؤثر ذلك  للحد من الحمل المعرفى واختزالهبقدر االمكان، واستغالل هذه االمكانات

 .( Stachel, 2011 , 76 ) على عملية التعلم واالكتساب
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االستراتيجية  وهذه ، متقدمة المعالجة  Completing Strategyاستراتيجية التكملة -
نما تقدم له جزء وتطلب منه إكمال باقي الحل بنفسه،  ال تقدم الحل كاماًل للمتعلم، وا 

 .(Sweller,2008,3) وبالتالى فهو يستخدم مهارات عقلية عليا كاالستنتاج واالكتشاف
  وتتمثل فى ،  Free Aim Strategyذات المعالجة الفعالة استراتيجية الهدف الحر -

تعليم الطالب بكيفية تحديد نقطة البداية وما يجب انجازه من تطلعات واهداف ، وتحديد ما 
-Park, Jan, B. & Brunken,,2014, 125) هى المعارف التى تسهم فى التمكن منه

127 ). 

فقد تبين أن عرض حلول لمشكالت مماثلة  ،  Treatment Exampleالمثال المعالج -
يلعب دوًرا أساسًيا في بناء المخططات العقلية، وعليه فإن هذه االستراتيجية تساعد 

وضبط البنية المعرفية والتحكم في سعتها المتعلم علي توفير الوقت والجهد 
 ( Sorden,2005,15)االساسية

ات الحمل المعرفى ، فهناك ومما سبق يتضح ان هناك العديد من استراتيجي      
والتى تشير الى امتالك الفرد للخبرات الالزمة للتمكن من التعلم  السكيمااستراتيجية 

عرض حلول لمشكالت مماثلة يلعب دوًرا أساسًيا في الالحق ، واستراتيجية المثال حيث ان 
وهذه  النتباه تركيز اجية واستراتيالتى تقلل من الحمل المعرفى ،  بناء المخططات العقلية

نما تقدم له جزء و   تطلب منه إكمال باقي الحلاالستراتيجية ال تقدم الحل كاماًل للمتعلم، وا 
 مما يؤدى الى التعلم ذى المعنى القائم على االكتشاف وغيرها . بنفسه
 : المتقدمة المعرفى استراتيجيات الحملأهمية 
حيااث ان المااتعلم يسااتوعب كاام كبياار ماان المعرفااى  الحماالتخفيااف ماان الضاارورى        

المعلومات عندما يقل الحمل المعرفى على الذهن ، فكلما  ذاد الحمل المعرفى تعثر المتعلم 
ونظاًرا للادور فى عملية التعلم واثر ذلك على كمية المعلوماات القابلاة للتمثيال والمواءماة ، 

 الحماالالمعرفااي فااي التفكياار، فقااد تناولاات كثياار ماان الدراسااات مسااتوي  الحماالالااذي يلعبااه 
 Kalyuga (2011)  ،Chinnappanمثاال دراسااات  المعرفااي أثناااء عمليااة التفكياار

(2010) M. (2010) ، (Chong, T.(2005  ،( 2016وعبدالواحااد محماااود ،) حياااث
  .المعرفي لدي المتعلم الحملتؤدي زيادة كمية المعلومات إلي زيادة 

عبدالواحاد واشارت العديد من الدراسات الى ضرورة تقليل الحمل المعرفى مثل دراسات      
 ،Chong.(2005  ،Elliott;Kurz,A;Beddow;Frey (2009)) ( ،2016محمااود )
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Hanem  Michael( 2015) ،( 627- 613، 2013وأشاارت دراساة ساهاد عباود  )
المعرفي يؤدي إلي تنمياة قادرة الطاالب علاي التفكيار الساليم، والاذي  الحملإلي أن تخفيف 

 التطبيقاي فاي التأصايلو   Theoretical Creativityالنظاري  اإلباداع إلاى الطرياق يعتبر
ي كلماا زاد مساتوي المعرفا الحمالكلماا انخفاض ، و  والفان والمعرفاة العلام مجااالت شاتى

 Level ofالمعرفي تتدني لديه مستوي الدافعية  الحملالطالب الذي يعاني من ، و التفكير 
Motivation (.25, 2014،زينب بدوي ) ي أداء المهام التعليمية المختلفة ف 

تذكر الطالب للمادة موضوع التعلم تجعله أكثر دافعية للتعلم، ومن العوامل المؤثرة في و     
لااذلك البااد ماان ،  Educational Rienforcementذلااك اسااتخدام المعااززات التعليميااة

الااذاكرة العاملااة المرتبطااة بالبنيااة المعرفيااة   Limitsتصااميم الماانهج بمااا ال يتخطااي حاادود
للفرد، مما يزيد من دافيعة الطالب للتعلم ويجعلهم أكثر استعداًدا الستخدام مواردهم العقلية 

 2014محماد،) علي وتمكنهم من االنجاز المعرفى العالى فى مدة زمنية قليلة بكفاءة أكبر
،4.) 

ومما سبق يتضح انه يجب تقليل الحمل المعرفى لتحقيق التعلم المثمر ، وتقليال الحمال    
المعرفااى ياارتبط بالقاادرة علااى التفكياار المتقاادم فعناادما يسااتطيع المااتعلم تقلياال عاادد العناصاار 
 المعرفيااة واسااتبعاد بعيااد الصاالة فانااه يقلاال الحماال المعرفااى ويمااارس التفكياار مثاال مهااارات
االستنتاج واالكتشاف والتصور والتقييم ، وهناك العديد من ناواتج الاتعلم التاى ارتابط نموهاا 
بتقليل االحمال المعرفىية كالتفكير المساتقبلى والناقاد والتحصايل الدراساى واالحتفاات باالتعلم 
وانتقااال االثاار وماان الضاارورى صااياغة المحتااوى التعليمااى بمااا يتماشااى وتخفيااف الحماال 

اجل الاتمكن المعرفاى واالساتيعاب الساهل وتزوياد الجرعاة المكتسابة فاى زمان   المعرفى من
 قليل .

 Teaching: والتفكيار المساتقبلى المتقدماة  المعرفاى الحمال الستراتيجياتوفقًا  التدريس

according Cognitive Loaad   
اجاااراءات  المتقدماااة تتضااامن اجاااراءات التااادريس وفقاااا الساااتراتيجيات الحمااال المعرفاااى     

مختلفاااة تركاااز علاااى تقليااال االحماااال المعرفياااة علاااى الاااذاكرة وبالتاااالى ياااتمكن الماااتعلم مااان 
االكتساب المعرفى الكبير في فترة وجيزة والتخزين السليم للمعرفة وتتمثل هذه الخطوات في 

 التالى :
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نحاو عملياة تركيز البؤرة االنتباهية المتقدمة ، وفيها يتم شحذ االنتباه التلقائى والمركاز  -
 االستيعاب واالكتساب والتخزين واالستدعاء بهدف تقليل االحمال المعرفية على المتعلم .

تفعيل استراتيجيات معالجة المعرفة ، حيث ياتم اساتخدام اساتراتيجيات ترمياز المعلوماات  -
،   Imaginationاساتراتيجية التامال أو التصاورلتقليل الكم المعرفى ، مثال اساتراتيجيات 

هاااا ياااتم استحضاااار صاااورة متخيلاااة للخبااارات ، واساااتخدام صاااور ذهنياااة تخيلياااة لتمثااال وفي
أو الطريقاة الرابطاة ، وياتم فيهاا   Chain Strategyاساتراتيجية السلسالةو  ، المعلوماات

اسااتراتيجية التجميااع و  اتيااة ماان خااالل ، واسااتراتيجية الحاارف االول ،ربااط الفقاارات المعلوم
Gatheringياااع عااادد مااان االحااارف أو االرقاااام أو الرماااوز أو ، وتقاااوم علاااى أسااااس تجم

واستدعائه) صالح الادين  يسهل تذكره  تخزينه كما المعلومات فى وحدات صغيرة وباسلوب
 ( . 96،  2005عرفة محمود ، 

، ويتم ذلاك    Gathering of Cognitionتصميم المخططات والجشطلتات المعرفية  -
شابكة لتكون حزمة لها داللة ويتم تذكرها كوحدة من خالل تكوين معارف ذات العالقات المت

 . . ( Chong,T , 2005 , 106-117)واحدة 

، ماان خااالل   Little Orientationاالسااتبعاد المعرفااى الموجااه والتوجيااه الخافاات  -
تحمال نفاس المعناى ، كماا ان الماتعلم  ياتم توجيهاه  استبعاد االفكار المكاررة واالفكاار التاى

 ( .43-19،  2015من الناحية المعرفية لكن توجيها ليس كامال ) وسن ماهر جليل ، 
 Cognitiveتقليل الحمل المعرفى على الذاكرة ، من خالل تقليل عدد العناصر المعرفية -

Elements  اساتخدام االساتيعاب ، و  وتمثيل المعلومات وتنظيمها بحيث ال تاخذ جهاد فاى
كتكوين الحزم المعرفية والتوجياه والتجمياع واساتخدام  المتقدمة المعرفى الحملاستراتيجيات 

والشاطب وتركياز الباؤر االنتباهياة واساتراتيجيات المعالجاة المعرفياة )  استراتيجيات التذكر 
 .(  84،  2007حسين محمد أبورياش ، 

، وتركز على تقديم المعرفة المنقوصة بهدف االستنتاج االستنتاج المتقدم  استراتيجيات -
 واالكتشاف وتعزيز التعلم الذاتى والتنبؤ الفكرى .

الحمل المعرفى بالعديد من النواتج السلوكية التى ترتبط بالمواد الدراسية يرتبط و     
فنموه  المختلفة والتى من بينها علم النفس ، فهو يرتبط بالتحصيل الدراسى كمتغير معرفى

في التفكير  دوا كبيرا المعرفي للحملكما ان  يعتمد على تقليل الحمل المعرفى،
(Chinnappan,2010,8)  ، تؤدي زيادة كمية المعلومات إلي زيادة العبء المعرفي و
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الذي يمكن من   Reflective Thinkingالتاملىلدي المتعلم، وهنا يأتي دور التفكير 
المعلومات الدخيلة وتبقي المعلومات ذات الصلة بالموضوع ، بحيث تستبعد التقييمخالله 

وتتجمع في وحدات ذات معني وتشغل حيزًا أقل في الذاكرة العاملة، مما يؤدي إلي نتائج 
 . (Van, Sweller ,2005,147 )التعلم  أفضل في

بلى وهناك عالقة بين استراتيجيات الحمل المعرفى والتفكير المستقبلى فالتفكير المستق    
يتضمن فى ثناياه مهارات مختلفة تعززها استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة ، فالتفكير 
المستقبلى يتضمن مهارات التصور واالستنتاج والتقييم واصدار االحكام ، وبالتالى هناك 
عالقة بين المتغيرين فاستراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة تتضمن مهارات التفكير العليا 

المستقبلى ، واستراتيجيات الحمل المعرفى كاتجاه تدريسى ثبت فعاليته فى تدريس  منها
محمد الزعبي المواد العلمية المختلفة وهذا ما اكدته العديد من الدراسات مثل دراسات 

( ، وحسين محمد 2016)بد الواحد مكي ( ، وع2013، ومحمد سراج )  (2009)
(2007) Chong, T(2005 )  ، (Chinnappan(2010  وغيرها من الدراسات االخرى
. 

ولمعلم علم النفس دورا كبيرا فى ذلك حيث فى ضوء استراتيجيات الحمل المعرفى يقوم    
للمتعلم ، وتعليم الطالب كيف يقومون  بناء مستويات عالية من التعلم المترابطالمعلم ب

يه الخافت للمتعلم وتدريب باستراتيجية التلخيص والشطب للمعلومات المكررة والتوج
الطالب على مهارة تحديد االفكار واكتشاف االخطاء والتناقضات المعرفية وتقديم االمثلة 
المنقوصة واالمثلة المعالجة للمتعلمين ، ويقوم بممارسة االستنتاج والتصور والتقييم 

 فى الواعى . واصدار االحكام ومعالجة المعرفة والتخطيط الناجح للمعرفة والتقويم المعر 
ومما تقدم يتضح ان التدريس وفقا الستراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة تتضمن     

تركيز البؤرة االنتباهية المتقدمة ، وبناء العديد من االجراءات والمهارات وتتمثل في 
تفعيل و المخططات العقلية والتوجيه الخافت للمتعلم والشطب والتكملة واالنجاز 

 وغيرها من المهارات واالجراءات . معالجة المعرفةاستراتيجيات 
 Futuristic Thinkingلمحور الثاني :  التفكير المستقبلي ا

يعد التفكير المستقبلي أحد أهم أنواع التفكير الالزمة للطالب في مواجهة ومجاراة 
مساعدة الطالب على التكيف مع الواقع  حيث يسهم فىالواقع ومستجداته المختلفة ، 
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فمن ومواجهة المشكالت الحياتية الراهنة وما تتطلبه من تحديات للتماشى مع ما هو كائن 
 خالله يتمكن الطالب من التصور واالستنتاج وتقييم االدلة واصدار القرارات .

 

 :المستقبلي ومهاراته التفكير مفهوم
( بأنهم مجموعة من العمليات العقلية ومهارات 74, 2014) سيدتعرفه ماجدة  

 إلى  إلى غير ذلك والتي تهدف التفكير القائمة على الفهم والتفسير والتحليل والتركيب
المشكالت والتحوالت المستقبلية وصياغة فرضيات جديدة والبحث عن حلول غير  إدراك

الماضى والحاضر  إدراكلطالب على مألوفة واقتراح أفكار مستقبلية ويتطلب ذلك قدرة ا
بأنه مهو   Dixon( (2007,5، ويعرفه   معرفة المستقبلم إلى  واختيار البدائل للتوصل

العملية التى تقوم على إدراك تطور األحداث في امتداد زمنى مستقبلي, لمعرفة اتجاه 
تحليلها وطبيعة التغير الحادث اعتمادًا على استخدام معلومات متنوعة عن الحاضر و 

، ولغرض هذا البحث يعرف بانه عبارة  واالستفادة منها لرسم الصورة المستقبلية  المرجوةم
صدار احكام, وابداء الرأي, ,  عن قدرة طالب الصف الثالث الثانوي على االستنتاج وا 

 والتنبؤ واالقتراح .
فرد عن قصد يرتبط التفكير المستقبلي بالكثير من المهارات العقلية التى يمارسها الو 

أثناء معالجة المعلومات من أجل استشراف المستقبل وكشف غموضه, وقد اختلف 
الباحثون في تحديد هذه المهارات كل حسب وجهة نظره وتخصصه رغم اتفاق الكثير منهم 

( فحددت 2017حول ماهية التفكير المستقبلي وطبيعته , ومن ذلك دراسة هند أحمد )
 في أربعة مهارات هى التنبؤ, والتوقع, واالستنتاج, والتصور,مهارات التفكير المستقبلي 

( مهارات التفكير المستقبلي في أربعة 2016بينما حددت دراسة شيماء عبد الهادي )
مهارات رئيسة وهى التنبؤ, والتخيل, وحل المشكالت المستقبلية, والتصور المستقبلي, أما 

ارات التفكير المستقبلي هي ) التصور, ( فقد أشارت إلى أن مه2014دراسة جيهان أحمد)
( مهارات التفكير 2011والتوقع, وحل المشكالت المستقبلية( ، وحدد أحمد سيد )

صدار احكام, وابداء الرأي, والتخطيط,  المستقبلي في مهارة االستنتاج, واألصالة, وا 
ير جميل بن والتصور, والتنبؤ, والتوسع, والتوقع, والطالقة, والمرونة, واالقتراح, ويش

دراك العالقات 2008سعيد) ( الى ان مهارات التفكير المستقبلي تتمثل في )المقارنة, وا 
التخيل, والتنبؤ, واستشراق المستقبل, والمالحظ, وحل المشكالت, والكشف عن االحتماالت 
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المقترحات, والتنبؤ,  ( في2004والبدائل وعواقبها(, وحددتها دراسة أشرف عبدالرحمن)
 ار, والتخطيط, والتوقع , والتصور, وابداء الرأي .واالبتك
ساسية وتنقسم كل مجموعة متعددة من المهارات األ المستقبلي يتكون من التفكيرو 
 :وهذه المهارات تتمثل فيما يلى  ,ساسية لمجموعة من المهارات الفرعيةأمهارة 

خبراته  استخداموهى المهارة التي يقوم من خاللها الطالب ب Prediction:التنبؤ -1
حسين )عماد  ومعارفه ومعلوماته السابقة وتوظيفها من أجل وضع خطط دقيقة للمستقبل

,2015 ,39)  . 

القدرة على التوصل لتوقعات معينة ورسم خطط دقيقة للمستقبل  Expectation:التوقع -2
معياري ومن المهارات الفرعية المندرجة تحتها مهارة التوقع االستكشافي ومهارة التوقع ال

 ومهارة التوقع المحسوبة ومهارة التوقع الحدسي .
وهو القدرة على تكوين صورة Futuristic Imagination: التصور المستقبلي  -3

متكاملة لألحداث فى هذه الصورة لفترة مستقبلية, وتتأثر باالبتكار واإلبداع والخيال, ومن 
 مهاراتها الفرعية التخطيط التأملي والنقد التأملي .

وهى تزود الطالب بإطار عمل   Solving Problems:حل المشكالت المستقبلية -4
مهارة مواجهتها ومن مهاراتها الفرعية  منظم لتحليل تفكيره لحل المشكالت وتعويده على

المرتبطة بالقضية موضوع  الوصول للمعلومات: وتعنى القدرة على الوصول إلى المعلومة
علومات وهى قدرة الفرد على تسجيل المالحظات والممهارة تدوين المالحظات: النقاش و 

رد على وضع حدود وهى قدرة الف ،مهارة وضع المعاييرالمهمة بشكل مختصر ومكتوب و 
قرار بأن المعلومات المهمة مهارة تقييم الدليل: وتعنى قدرة الفرد على اإلمعينة للخيارات و 

األحكام العامة أو الحلول النهائية ى إصدار لمهارة إصدار األحكام: وتعنى قدرة الفرد عو 
ويتضمن التفكير المستقبلي  ، (417, 2017،هند أحمد  على المعلومات المتوفرة ) بناءً 

قدرة الفرد على صياغة األهداف,  موتشير الى ،التخطيط المستقبلي مهارة اخرى وهى 
إيمان ) ووضع خطط عمل, وتصورات للمخرجات, وتحديد النقص في المساراتم

 . (33, 2016،مدمح
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ان التفكر المستقبلي عبارة عن مجموعة من المهارات العقلية عالية ومما سبق يتضح   
الرتبة تتمثل فى القدرة على التنبؤ والتوقع وحل المشكالت والتصور واالستنتاج واصدار 
ي القرارات وتقييم االفكار، كما تتضمن مهارات التفكير المستقبلي مهارات التفكير اإلبداع

 غير المسبوق 
 مراحل وخطوات التفكير المستقبلي :

لألهداف  اً دقيق اً وتحديد مستقبليةً  ورؤيةً  ًا منطقياً التخطيط للمستقبل تفكير  يتطلب
، ويسير التفكير المستقبلي في خطوات تبدأ المرحلة متكاملة للبدائل  ودراسةً 

يتم في هذه المرحلة تحديد المتغيرات المحيطة و المؤثرة في  Pilot Stageيةاالستطالع
 Planning & looking  المشكلة وفهمها ومرحلة التطلع لألمام والتخطيط 

Ahead ، ويتم في هذه المرحلة توضيح المؤثرات التغييرية في تشكيل المستقبل وذلك
 استراتيجيوعمل تخطيط  تقبلية الممكنة والمهمة والمفضلة،من أجل وصف الصورة المس

ويتم في هذه المرحلة   Implementationمن أجل قيادة التغير والمرحلة التنفيذية
مع متابعة   Target Strategyتطبيق االستراتيجيات المستهدفة

الناتجة عنها وعمل محادثات  استراتيجية مستمرة من أجل   Indactorsالمؤشرات
 ( .72 -71, 2015د , تحقيق هذا المستقبل الممكن)ماهر محم

 ,الحسى للمتغيرات اإلدراكيسير فى مراحل أولى مستوياتها ير فى المستقبل التفكو 
عادة تنظيمها لمواجهةو  ,وتذكر واسترجاع أحداث الماضى وخبراته الحاضر والتفكير  ا 

الكلية  المعانى تسهم في تحقيق االهداف تتمثل في مختلفةدوات أ ويستخدم ,للمستقبل
 (:490, 2012, حسين)عماد  شاراتوالصور الذهنية والرموز واإل

 :المستقبلي وتنميته  أهمية التفكير
 توفير التفكير المستقبلي في المناهج والمقررات التعليمية حتى يتمدمج  من الضرورى 

للطالب لتطوير الكفاءات األساسية الالزمة لهم حتى يتمكنوا من المساهمة بشكل  فرصاً 
مهارة ذهنية يمكن تحسينها  فالتفكير المستقبلى حل المشكالت المستقبلية ,فعال فى 

والمران كما تيمكن تدريسها كاتجاه في تدريس التفكير  بالتدريب والممارسة والتعلم
  . (Alister,et.al ,2012,3-9)والعمليات المسئولة عن اكتساب المعرفة 

من خالل تهيئة الجو المستقبلي  تنمية التفكير المعلم الدور الرئيسى فى ويلعب
من التركيز على الحفظ  ه بدالً استراتيجياتالنفسي المناسب للتدريب على التفكير وتعلم 

 األفراد  إكسابوالتلقين, وذلك من خالل إعداد المواقف وتنظيم الخبرات المناسبة بحيث يتم 
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للبحث عن معلومات أخرى أبعد وأعمق  لومات التى تتفاعل مع ذاته وتقودهالمعارف والمع
تدريب الطالب  (, ذلك ألن22, 2009ن يوسف وآخرون, )عدنا منها معرفة جديدة مولداً 

والتكيف مع  المستقبلي تجعلهم أكثر قدرة على المواجهة على ممارسة مهارات التفكير
ر لن يحدث عداد الطالب للمستقبل والتكيف مع العالم سريع التغيا  العالم المحيط بهم, و 

عبد إبراهيم )لكن بممارسة التفكير ومهاراته المتباينة  تاكتساب المعارف والمعلومابمجرد 

     . (2, 2011,الرحمن
وقد أشارت العديد من الدرسات إلى أهمية تنمية مهارات التفكير المستقبلى ممارسة 

وديع ليزا ات دراسة مهارات التفكير المستقبلي من خالل المناهج الدراسية ومن هذه الدراس
 ، و (2013)و زيزى حسن ، وايمان عبد الحكيم (2008) بن سعيد ميل، وج (2017)

مروى ، و  (2011)سيد أحمد، و  (2011محمد عبد الحميد ) ، و (2015) محمدسلوى 
 ،  (2012)حامدشيماء ودراسة   (2016)الهادىشيماء عبد ودراسة (, 2016) حسين

(2005), Chiu,Fa-Chung(2012)  Atance &Meltzoff. 
خريطة واضحة المعالم لما ينبغى تحقيقه وكيف  فالتفكير المستقبلى يسهم في تكوين

أن يأتى  :هماعل مستقبلنا ال يخرج عن احتمالين كما أن غيابه يج ,يمكننا تحقيقه
, أو أن قل والتدبيرتحكمه عوامل الصدفة وليس العالمستقبل محصلة لعوامل عشوائية 

وفى الحالتين يصبح مستقبلنا مرهونا بعوامل أخرى  ,نيتشكل مستقبلنا بفعل اآلخري
خارجية ال دخل لنا فيها فيأتى المستقبل ونحن ننتظره فى دور المتفرج  دون أن يكون لنا 

 مكانيات, لذا تعد  عملية ممارسة التفكيربما يالئمنا من حيث الرغبات واإل دور في صنعه 
فى اتخاذ القرارات  من عالمات النضج العقلى والرشد ة ألى فرد عالمةبالنسبالمستقبلي 

 (.6 -4, 2000,عيسوى ال إبراهيم )
فى المناهج التعليمية يساعد فى خلق فرص التفكير المستقبلي مهارات وتضمين 

وجعل الطالب  اإلبداع،و على الخلق  يساعد أيضاً و ،مفضلةلبناء سيناريوهات مستقبلية 
 ،مستقبالً وير أفكارهم لتفسير الواقع المحيط بهم وتوقع ما سيحدث ن على تطقادري

كما يسهم فى تنمية مهارات مختلفة كمهارات  لديهم،هو مفضل  ومحاولة وضع ما
ووضع االقتراحات واالبداع  والتخيل،االستنتاج والتنبؤ والتقييم واصدار القرارات والتصور 

 (.24: 23, 2004زاهر,  الدين )ضياء
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تنمية قدرة الطالب على التعامل مع ومن خالل ممارسة التفكير المستقبلي يتم 
اكتشاف المشكالت المحتملة والقدرة على التكيف معه ، و  الحاضر, واالستعداد للمستقبل,

المشكالت المستقبلية يعمل على رسم صورة بعيدة المدى واحتواء  قبل وقوعها ألنه
بناء رؤى مستقبلية ذات بعد شمولى لكونه مشكالت ، و اط الحلول الممكنة لهذه الواستنب

التعامل معها اكتشاف المشكالت قبل وقوعها, ومن ثم بالفرضيات ، و  تفكيرًا موجهاً 
        . (302, 2017عبد هللا,)مصلح ومواجهتها 

 علم النفس: التفكير المستقبلى من خالل مادة تدريس
تنمية مهارات يتم من خاللها  التي الخصبة المقرراتتعد مادة علم النفس من   
الطبيعة ب التي تهتم العلمية مادةاليرجع ذلك بدرجة كبيرة لطبيعة المستقبلي, و  التفكير
التحليل لهذه السلوكيات والتعليل  المتعلمينوالتى تتطلب من  ,ودوافعها ,ورغباتها ,البشرية

دراكوالتفسير و  مبتكرة وغير لحلول والوصول  ,كنالعالقات والتوصل للنتائج والتنبؤ بما يم ا 
يتضمن في إن مقرر علم النفس المستقبلية, حيث و مألوفة للقضايا والمشكالت المعاصرة 

ثناياه أنواع من التفكير المجردة ذات العالقة الوثيقة بالتفكير المستقبلي كالربط والتحليل 
 والمقارنة والتصور واالستنتاج وحل المشكالت واالبداع .

لم تعد مهمة المعلم في أى مادة علمية قاصرة على نقل المعارف والمعلومات و 
أصبحت رسالته أن يعلم الطالب كيف يتعلمون , ولم تعد مهمته حل  للطالب , بل

مشكالت الطالب, بل أن يعلمهم كيفية حل هذه المشكالت حتى تكون محصلة أدائه لهذه 
-Chiu,Fa )رها ومستقبلهاالرسالة إعداد الطالب للحياة بشكل عام حاض

Chung,2012, 112-134)    ويقع على عاتق المعلم مجموعة من المسئوليات ،
واألدوار التى يمكن بها أن يؤدى رسالته, ومن أدوار المعلم فى تنمية التفكير المستقبلي 
إشراك خبرات التالميذ فى معالجة القضايا والمشكالت التى تواجههم فى الحياة الواقعية, 

دوث التركيز على فحص المستقبالت األكثر احتمااًل للحالمحتمل أن تعترضهم مستقباًل ،و و 
دراسة صورة المستقبل لديهم, ومساعدتهم على خالل مدى زمنى معين وتقييمها ،و 

قبل تؤثر على قراراتهم فى اإلفصاح عنها , باعتبار أن تصورات الناس  حول المست
ى صورة مستقبلية معينة, والترويج لها باعتبار أن تشجيع الطالب على تبنالحاضر ، و 

تخاذ خطوات فعلية نحو تلك هى الخطوة األولى لتحويل أى تصور مستقبلى إلى واقع, وا
على اقتراح عدد من األفكار عن األفعال والتصرفات التى يمكن بها الحيلولة هذا التصور ،و 
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( 300, 286, 2012اد حسين, فيها )عم دون الصور المستقبلية المحتملة وغير مرغوب
. 

 المحور الثالث : ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة
التطورات الفكرية المعاصرة، حيث تعاظم دورها في تحقيق الميزة  إدارة المعرفة احد تعد  

التنافسية في مجال منظمات األعمال. وقد تبلور ذلك في ظهور وظائف جديدة في الهياكل 
التنظيمية لبعض هذه المنظمات، خاصة الكبرى منها. وتعكس هذه الوظائف مسؤوليات 

بان المورد الرئيس  - ما بعد الرأسمالية مجتمع –ويتميز مجتمع المعرفة  إدارة المعرفة.
ولكن على  فيه هو المعرفة وليس راس المال أو الخامات وغيرها من عناصر اإلنتاج.

الرغم من كثرة ما كتب حول إدارة المعرفة في األدبيات الغربية ووجود نماذج متعددة تنطلق 
ول جمهور الباحثين من منظورات مختلفة، إال انه ال يوجد حتى اآلن نموذج يحظى بقب

 يتضمن األبعاد المتعددة للمفهوم، خاصة في المنظمات العامة.
 مفهوم ادارة المعرفة :

دارة قاعدة المعرفة،  وتعرف ادارة المعرفة بانها   عملية تجميع وابتكار المعرفة بكفاءة وا 
) حسناء محجوب ،  أجل تطبيقها بفاعلية في المنظمة وتسهيل المشاركة فيها، من

( ، وتعرف ادارة المعرفة االكاديمية اجرائيا بانها قدرة المتعلم على  45-46،  2005
التفاعل مع المعرفة االكاديمية وقدرته ومهارته على اكتسابها وتخزينها واسترجاعها 

 والتحكم فيها وتطبيقها وتقييمها وتعديلها ما أمكن .
 أهمية ادارة المعرفة :

 تبنى فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية. تسهم ادارة المعرفة فى   
فإدارة المعرفة أداة لتحفيز المنظمات على تشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية، 
لخلق معرفة جيدة والكشف المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتهم ، 

تحقيق أهدافها ، وتعزيز قدرة المنظمة  اتجاهوتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في 
لالحتفات باألداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه ، وتحديد المعرفة المطلوبة 
وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة فيها وتطبيقها وتقييمها ، كما أنها أداة 

إلى المعرفة المتولدة عنها الستثمار رأس المال الفكري للمنظمة، من خالل جعل الوصول 
 محمد سمير)  محتاجين إليها عملية سهلة وممكنةبالنسبة لألشخاص اآلخرين ال

(                           ( ، وتسهم ادارة المعرفة فى 188-2001،165 ،الوهابعبد
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تنمية مهارات المتعلم على التحكم والسيطرة على معارفه ، فتمكنه من التخطيط لمعارفه 
عالجتها معالجة جيدة كما انها تسهم فى تنمية مهاراته على التقويم المعرفى والتغيير وم

فى االفكار والتعديل المعرفى الصحيح ، كما تجعله اكثر قدرة وتحكم فى االكتساب 
والمعالجة والتخزين واالسترجاع المعرفى ، وكل ذلك ينعكس بدوره على التمكن االكاديمى 

                                               ( . 2005،83،صالح الدين الكبيسيفكير)وتنمية قدرته على الت
 مهارات ادارة المعرفة:عناصر و 

تعكس مكوناتها االساسية وتتمثل فى تشخيص تتضمن ادارة المعرفة عدة عناصر    
االهداف ، المعرفة حيث يتم تحديد الفجوات المعرفية من خالل الخرائط المعرفية وتحديد 
 ,Robbinsوكيفية توليد المعرفة، وتخزينها وتوزيعها ، وامكانية تطبيقها وممارستها )

Stephen  , 2000 , 131 ).     
 وتنطوى ادارة المعرفى على العديد من المهارات والتى تتمثل فى المهارات التالية :

التخطيط الناجح للمعرفة: وفيها يقوم المتعلم بالتخطيط لمعارفه من خالل تحديد االهداف  -
والوسائل التى من خاللها تتحقق ، وتهيئة العوامل لنجاح االجراءات التى توصله الى 

 (.Gottshalk Peter, in Barnes, Stuart , 2002 , 84المرجوة )انجاز االهداف 
: وتشير الى مهارات المتعلم فى جمع المعلومات والتمييز  ميةاالكادي معالجة المعلومات -

 Bhatt, Genesh)  بينها واكتسابها وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة بطريقة جيدة وفعالة 

,2001 , 72-99 ) 
وفيها يمارس المتعلم اليات تقويم المعرفة والحكم عليها ، وبيان  التقويم الواعى للمعرفة : -

ما جاء بها من ضعف وقصور والتفكير فى التعامل معها وتكييفها والتعديل منها ما امكن 
 ( . 68،  2005، عالء أحمد )

ومما سبق يتضح أن ادارة المعرفة تشير الى قدرة المتعلم على التعامل مع المعرفة    
والسيطرة عليها من خالل التخطيط للمعرفة الناجحة وتحديد االهداف والوسائل والتحكم 

المالئمة ، والمعالجة المعرفية الفعالة من خالل االكتساب القوى السليم والتخزين القوى 
واالسترجاع السريع ، وكذلك القدرة على التقويم الواعى للمعرفة من خالل التقييم المعرفى 

 ة واصدار حكم فيها وتعديل نقائصها .ببيان انواع المعرف
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 إجراءات الدراسة :

عااداد أدواتهااا وتطبيقهااا والمعالجااات اإلحصااائية     وتتمثاال فااى اختيااار مجموعااة الدراسااة وا 
 المناسبة للنتائج .

 -مجموعة الدراسة: -1
طالباات المرحلاة الثانوياة بالصاف طاالب و  تتمثل مجموعة الدراسة فاي مجموعاة مان      
طالباااة طالاااب و ( 30بلغااات قوامهاااا )بمدرساااة منقبااااد الثانوياااة المشاااتركة  الثاااانوى  لاااثالثا

 .ة الواحدة واستخدم الباحث التصميم التجريبي ذات المجموع
 أدوات الدراسة: -2

 قام الباحث بإعداد األدوات التالية :
 إعداد دليل المعلم : -أوالً 

 وإلعداد دليل المعلم قام الباحث بما يلي :         
اسااتراتيجيات الحماال المعرفااى االطااالع علااى الدراسااات والبحااوث السااابقة التااى اسااتخدمت  -أ

تام  وم الاذكاء والاتعلم م الدراساة  ةدليال المعلام ، بوحاد فاي إعاداد لالستفادة منهاا المتقدمة
 أن يتضمن، و  ن خاللها أهدافه وكيفية استخدامهأن يتضمن الدليل مقدمة يتضح ممراعاة 

لساانوية لااوزارة ا الخطاة الدراساة فااي ضااوء ةمقترحااًا لتادريس موضااوعات وحاادتوزيعاًا زمنيااًا 
  ةتخطيطاااًا مقترحاااًا لتااادريس كااال موضاااوع مااان موضاااوعات الوحاااد وكاااذلكالتربياااة والتعلااايم 

 بعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة .باستخدام 
 هدف الدليل : -ب      
ذكاء م الاا ةقااة الصااحيحة لتاادريس وحااديهاادف دلياال المعلاام إلااى تبصااير المعلاام بالطري      

 لبعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة.وفقًا  والتعلم م لطالب المرحلة الثانوية
 إعداد عناصر الدليل: -ج      

الدراساة وفقاًا للخطاة الزمنياة لاوزارة التربياة والتعلايم تام  ةبعد توزيع موضوعات وحد       
لابعض اساتراتيجيات الحمال المعرفاى  وفقاً  ةإعداد خطة لتدريس كل درس من دروس الوحد

 :بحيث تضمنت ما يليالمتقدمة 
 تحديد األهداف :  -  

ماان دروس  حيااث قااام الباحااث بتحديااد األهااداف التعليميااة التااي يمكاان تحقيقهااا  بكاال درس
 ، وذلك في صورة سلوكية يمكن مالحظتها وقياسها . الوحدة
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 األنشطة والوسائل التعليمية: -
 ،حدد الباحث األنشطة والوسائل التعليمية التي تساعد على تعلم ما يتضمنه الدرس       

وقد تم مراعااة أن تكاون األدوات واألنشاطة فاي متنااول المدرساة والطاالب ، وبماا يتناساب 
، وبما يسهم فاى تنمياة المتغيارات التابعاة  تيجيات الحمل المعرفى المتقدمةبعض استرا مع

 موضع الدراسة.
 خطة السير في الدرس : -
فااي االجااراءات وممارسااة االسااتراتيجيات  المتقدمااة االحمااال المعرفيااةيسااير التاادريس وفااق  

النشط والتمثيالت والموائماة المعرفياة الساليمة وبنااء مساتويات  البؤري التالية مثل االنتباه 
عاليااة ماان الااتعلم العالئقااى والسااكيما والشااكلية المتقدمااة وتحديااد الهاادف الرئيسااى وتقلياال 
الحماال المعرفااى علااى الااذاكرة والاادمج المتاازامن للعناصاار الصااورية والنصااية ماان المحتااوى 

واسااتراتيجيات الترميااز والتااذكر االهااداف الحاارة وتقااديم االمثلااة المقطوعااة والتوجيااه الخافاات 
وتكوين الجشطلتات والكليات المتدفقة وتم انتقاء هذه االستراتيجيات بحيث تكون من النوع 

 المتقدم غير االساسى.
 التقويم : -

ة م حيث قام الباحث بصياغة عدد من األسائلة فاي نهاياة كال درس مان دروس الوحاد     
يمكاان أن يقاايس المعلاام ماان خاللهااا مااا أمكاان تحقيقااه ماان أهااداف بحيااث  الااذكاء والااتعلم م

تعكاس مهاارات التفكيار سلوكية تمت صياغتها وهاى أسائلة تضامنت قيااس مهاارات عقلياة 
 مع أهداف البحث . يتفقبما المستقبلى 

 الصورة النهائية لدليل المعلم : -    

 السااادة ى مجموعااة ماانبعااد إعااداد دلياال المعلاام فااي صااورته المبدئيااة تاام عرضااه علاا      
ومدى مطابقة  ، (2)ملحق المحكمين وذلك لمعرفة آرائهم حول مدى الدقة العلمية واللغوية

، وقااااد أوصااااى لاااابعض اسااااتراتيجيات الحماااال المعرفااااى المتقدمااااة صااااياغة دروس الاااادليل 
أهااداف بعااض الاادروس وتعااديل بعااض أساااليب التقااويم  واعااادة صااياغة المحكمااون بتعااديل
ماان قياااس ومالحظااة جميااع األهااداف المااراد تحقيقهااا . وقااد تاام اآلخااذ حتااي يااتم الااتمكن 

بالتعديالت التى أوصى بها الساادة المحكماون ، وباذلك أصابح الادليل فاي الصاورة النهائياة 
 . (1) ملحق وجاهز لتناوله من قبل المعلم والتدريس من خالله

 ثانيًا: إعداد كراسة أنشطة الطالب :    
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م إلرشااد وتوجياه المتعلماين   التعلم والاذكاء الدراسة م ةطة في وحدتم اعدد كراسة أنش    
،  ةإلى التفاعل مع األنشاطة المختلفاة التاى ياتم تكلايفهم بهاا بكال درس مان دروس الوحاد

تم اآلخذ فاي االعتباار األهاداف و وتتكون كراسة األنشطة من مجموعة من سجالت النشاط 
طاالب لالخصاائص المعرفياة واالنفعالياة ل،و  ةالسلوكية الخاصة بكل درس من دروس الوحاد

مكانيااااات المدرسااااة و المرحلااااة الثانويااااة  ب  لاااابعض مراحاااال السااااير فااااي الاااادرس وفقاااااً ، و ا 
وقد تم عارض كراساة األنشاطة علاى مجموعاة مان ،  المتقدمة المعرفىاستراتيجيات الحمل 

المحكمااين، وذلااك للتأكااد ماان ماادي صااالحيتها وفعاليتهااا ، وقااد قااام الباحااث بعماال السااادة 
التعديالت التي أشار وأقارر بهاا المحكماون ، وباذلك أصابحت كراساة األنشاطة فاي الصاورة 

 .(3)ملحقالنهائية لها 
 (4) ملحق:   المستقبلىاختبار التفكير  –ثالثًا 

م المتضامنة   الاتعلم والاذكاء والاتعلم م ةفاي وحاد المستقبلىتم إعداد اختبار التفكير        
، وذلاك تبعاا للخطاوات  م الصف الثالث الثاانوى م بمقرر علم النفس العام بالمرحلة الثانوية

 -اآلتية:
 :تحديد الهدف من االختبار -1

الاتمكن  علاى -الصاف الثالاث الثاانوى  يهدف االختبار إلى قيااس مادى قادرة طاالب       
 . المستقبلىمن مهارات التفكير 

 تحديد أبعاد االختبار: -2
 تتمثل أبعاد االختبار في األبعاد التالية :           

 جدول المواصفات :

تم إعداد جادول مواصافات لتحدياد أسائلة االختباار ومساتواها وعاددها ويتكاون مان بعادين  
 هما : 

 م .  الذكاء والتعلمم  ةوهى وحد ةالبعد الرأسي : ويتمثل في موضوعات الوحد -
 البعد األفقي : وتتمثل في مفردات االختبار أو أسئلة االختبار التى تتضمن مهارات -

 وفيما يلى جدول مواصفات يبين مفردات االختبار . ، المستقبلىالتفكير 
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 (1جدول )
 في الموضوعات المتضمنة بوحدة م  الذكاء والتعلم م المستقبلىم مواصفات اختبار التفكير 

مجموع  النواتج السلوكية المحتوى 
 األسئلة

النسبة 
 التقييم واصدار االحكام  التصور االستنتاج  المئوية

ي اللغو المنطقى و  الذكاء  1  -  2   2 12,5% 
 %12,5  2  - 15   14 الذكاء البصرى والموسيقى 

 %12,5  2  10  12  - والشخصىالذكاء االجتماعى 
ارمبادئ التعلم وأسس االستذك  9,3   4  6 4   25% 

ة وبالمحاول التعلم الكالسيكى  5 16 11 3 18,75% 
 %18,75 3 8,7 - 13 االستبصار ومعالجة المعلومات

4   6 المجموع   6  16  100%  
 

نااوع االختيااار ماان مفااردة اختباريااة ماان (  16 وممااا ساابق يتضااح أن االختبااار يتضاامن )  
، وكاال مهااارة تتضاامن أساائلة مختلفااة موزعااة علااى عناصاار الموضااوعات الخاصااة  متعاادد
بينما تضمن التصور اربعة  مفردات اختباريةستة  ، حيث تضمنت كل مهارة فرعية ةبالوحد
 . مفردات

 :صياغة أسئلة االختبار وتعليماته -4

 المساتقبلىفكيار تقام الباحث بالرجوع إلى العديد من االختبارات التي تقيس مهارات ال      
،  وذلاك إلعاداد  المستقبلىوالرجوع إلى الدراسات السابقة واإلطار النظري الخاص بالتفكير 

المرحلاة  تتناسب البنود االختبارية لالختبار مع مستوى طاالب أناالختبار ، وقد تم مراعاة 
، وان تكااون المفااردات مرتبطااة بالبعااد الااذي تمثلااه وان تاارتبط المفااردات بهاادف الثانويااة 

 االختبار، وترتبط بالبعد الخاص به.
 عرض الصورة االولية لالختبار على السادة المحكمين: -  5 

بعد االنتهاء من إعداد االختبار في صورته  األولية تام عارض االختباار علاى مجموعاة    
للحكم على مدى  (2) ملحقالمحكمين في المناهج وطرق التدريس وعلم النفسالسادة ن م

، وقااد أشااار السااادة المحكمااين  صااالحيته وسااالمته العلميااة وقدرتااه علااى تحقيااق أهدافااه
بتعديل بعض البنود االختبارية، وتم إجراء هذه التعديالت وأصبح االختبار فاي صاورة قابلاة 

 للتطبيق.
 



استخدام بعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة في تدريس علم النفس لتنمية مهارات التفكير 
 شعبان عبدالعظيم أحمد        المستقبلي وادارة المعرفة األكاديمية الناجحة لدى طالب المرحلة الثانوية 

 

- 423 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد                      جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس 
 

 
 -الستطالعية لالختبار:التجربة ا -6

                                        30بعااد التأكااد ماان صااالحية الصااورة األوليااة لالختبااار تاام تطبيااق االختبااار علااى )       
بهادف بمدرساة منقبااد الثانوياة المشاتركة  الثانوى  الثالث( طالب وطالبة من طالب الصف 

 -تحديد ما يلي:
 -زمن االختبار: –ا 

وتاااام تحديااااده ماااان خااااالل حساااااب الوقاااات ماااان بدايااااة اإلجابااااة علااااى االختبااااار حتااااى    
 . تقريباً  ( دقيقة46من الطالب عنه، وهذا الوقت بلغ ) %75انتهى 

 -صدق االختبار: –ب    

تم حساب صدق المحتوى من خالل عرض االختبار على المحكمين من أعضاء هيئاة      
للوقااوف علااى ماادى مناساابة مفرداتااه االختباريااة التاادريس بقساامى المناااهج وعلاام الاانفس 

لقياسه من عدمه ، ومادى مناسابة المفاردات للبعاد الاذى تنادرج المفردات لقياس ما أعدت 
تحته ودقة الصياغة العلمية واللغوية ، وقام الباحث بعمل ما تم التوصية باه مان تعاديالت 

فية المقارناة ، مان خاالل ومالحظات، كما تم حساب الصدق من خالل طريقة المقارنة الطر 
حسااااب الفاااروق باااين األقويااااء والضاااعفاء ، وتااام حسااااب متوساااط درجاااات أفاااراد المساااتوى 
الميزانااى الضااعيف ومتوسااط درجااات أفااراد المسااتوى الميزانااى القااوى ، واالنحااراف المعياااري 
لدرجات المستويين والخطأ المعياري للمتوسطين ، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق بين 

(  2,87حيث بلغت النسابة الحرجاة )    2,58مستويين، حيث ذادت النسبة الحرجة عن ال
 ضعفاء والجدول التالي يوضح ذلك. مما يشير إلى أن االختبار يميز بين األقوياء وال
 (2جدول )

 –درجات المستوى الميزانى )القوى  متوسط الدرجات واالنحراف المعياري والخطأ المعياري لمتوسط
 المستقبلىالختبار التفكير  والنسبة الحرجة الضعيف(

 البيان
 
 
 

 المجموعة 

  طالب المستوى الميزانى الضعيف طالب المستوى الميزانى القوى 
 النسبة
 الحرجة

 

 
 متوسط

 الدرجات
 1م

 

 االنحراف 

 المعياري 
 1ع

 

 الخطأ

 المعياري 
 1ع م

 

 متوسط

 الدرجات
 2م

 

 االنحراف 

 المعياري 
 2ع

 

 الخطأ

 المعياري 
 2ع م

 2,87 0,41 0,69 2,52 0,46 1,06 4,34 االستطالعية
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وتمييازه باين الطاالب  المساتقبلىومن الجدول الساابق يتضاح مادى صادق اختباار التفكيار  
 األقوياء والضعفاء ، وهذا ما يوضحه بيانات الجدول السابق .

مااان خاااالل المعادلاااة الخاصاااة بحسااااب الصااادق  لالختباااار الاااذاتىكماااا تااام حسااااب الصااادق 
الظاهرى وهو أن الصدق يساوى الجذر التربيعى لمعامل الثبات ، واتضح انه يتمتاع بدرجاة 

 مناسبة من الصدق، والجدول التالى يبين ذلك :
 (3جدول )

 معامالت الصدق الذاتى الختبار التفكير المستقبلى ومهاراته
 الصدق الذاتى الثبات االختبار

  0,87 0,76 االستنتاج  
 0,90  0,81 التصور 

  0,94 0,89  التقييم واصدار االحكام
  0,92 0,86 اختبار التفكير المستقبلى ككل

 

 معامل ثبات االختبار: -ج

للتجزئاة النصافية  Guttmanتم حساب معامال ثباات االختباار باساتخدام معادلاة جتماان  
حيث قام الباحث بحساب االنحراف المعيااري لكال مان األسائلة الفردياة واألسائلة الزوجياة ، 

(   0,73وكذلك التباين لكال منهماا ، وتبااين االختباار ككال، وبلاغ معامال ثباات االختباار ) 
 تقريبًا، وهو معامل ثبات مناسب ، والجدول التالي يوضح ذلك .

 (4جدول )
ومعامل الثبات  الختبار التفكير ة والزوجية وتباين االختبار ككل المعياري والتباين لألسئلة الفردياالنحراف 

 المستقبلى
 البيان       

 
 

 المجموعة

االنحااااااااراف 
المعيااااااااااارى 
لألساااااااااااائلة 
 1الفردية ع

تباااااااااااااين 
األساااااائلة 
 الفردية 

 
 1ع

االنحااااااااراف 
المعيااااااااااارى 
لألساااااااااااائلة 
الزوجياااااااااااة 

 2ع

تبااااااااااااااااااااين 
األسااااااااااااائلة 

 الزوجية
 
 2ع

االنحااااااااراف 
المعيااااااااااارى 
لالختباااااااااااار 

 ككل 
 ع

تبااااااااااااااااااااين 
االختباااااااااااار 

 ككل 
 
 ع

معامااااااااااااال 
 الثبات

 0,73 5,8  2,41 2,13  1,46 1,48  1,22 االستطالعية

( ، 1,22ويتضااح ماان الجاادول السااابق أن االنحااراف المعيااارى لألساائلة الفرديااة بلااغ )     
( لألساائلة الزوجيااة ، بينمااا بلااغ تباااين كاال ماان األساائلة الفرديااة والزوجيااة  1,46وبلااغ )
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(، وبلااغ 2,41( علااى الترتيااب ، وبلااغ االنحااراف المعيااارى لالختبااار ككاال )2,13(،) 1,48)
(  0,73 كما تبيناه بياناات الجادول ) المستقبلى( ، وبلغ ثبات اختبار التفكير 5,8التباين )

ما تم حساب الثبات أيضًا بمعادلة سبيرمان براون واستخدام ، ك، وهو معامل ثبات مناسب 
معامالت االرتبااط وتام التوصال الاى ان االختباار يتمتاع بدرجاة ثباات جيادة والجادول التاالى 

 يبين ذلك :
 (5جدول )

 وفق التجزئة النصفية لسبيرمان معامالت االرتباط والثبات الختبار التفكير المستقبلى ومهاراته
 الثبات رتباطاال  االختبار

 0,77 0,64 االستنتاج 
 0,82 0,71 التصور 

 0,81 0,70  التقييم واصدار االحكام
 0,72 0,64 اختبار التفكير المستقبلى ككل

 

 معامل السهولة والصعوبة لالختبار : -د
وقاد تراوحات ،  تم حساب معامل السهولة والصعوبة لكال ساؤال مان أسائلة االختباار       

 .(5) ملحق (  0,64 -0,22معامالت السهولة والصعوبة ما بين ) 
 معامل التمييز : -ه
ماا  التمييازلكل سؤال من أسئلة االختبار، وقد تراوحات معاامالت  التمييزتم حساب معامل  

 ( .0,82 – 0,34بين )
 وطريقة تصحيحه :  لالختبارالصورة النهائية  -و
تباااار مااان خاااالل حسااااب صااادقه وثباتاااه ، ومعاااامالت الساااهولة بعاااد تحدياااد كفااااءة االخ  

(  16والصعوبة والتميياز ،  تام الوقاوف علاى الصاورة النهائياة لالختباار ، حياث تضامن ) 
مفاااردة اختبارياااة ناااوع االختياااار مااان متعااادد ، وتااام تصاااحيحه حياااث بلغااات الدرجاااة الكلياااة 

 . (4درجة لكل مفردة اختبارية ) ملحق 2درجة بواقع  32لالختبار
 رابعاً : مقياس ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة :

 -قام الباحث باالتي :تقدير الذات إلعداد مقياس     
 تحديد الهدف من المقياس  -1

ماادى قاادرة طااالب الصااف الثالااث الثااانوى علااى ادارة المعرفااة يهاادف المقياااس إلااى قياااس   
 .  االكاديمية الناجحة
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 بالمقياس :صياغة المفردات المتضمنة  -2

باادارة المعرفاة االكاديمياة تم وضع مجموعاة مان العباارات تمثال السالوكيات الخاصاة       
، بحيااث يلااي كاال عبااارة  -الصااف الثالااث الثااانوى  –لاادى طااالب المرحلااة الثانويااة الناجحااة
( ، وقاد تضامن المقيااس )  ال تنطباق –تنطباق الاى حاد ماا  -تنطباقيارات هاي )تخاثالثة 

عااي فااي إعاادادها أن تتساام بالقابليااة للقياااس والمالحظااة ، وذلااك ماان خااالل ( عبااارة رو 30
 اإلجراءات التالية :

بااادارة المعرفااة االطااالع علااى األدبيااات واألطاار النظريااة والدراسااات السااابقة ذات الصاالة   -
 االكاديمية الناجحة .

 مختلفة. دراسية فى مراحلبادارة المعرفة تحليل المقاييس الخاصة  -  
 مالحظتها .في صورة سلوكيات يمكن قياسها و  المفرداتتم التوصل إلى مجموعة من  -  
 محاور وأبعاد المقياس : -3 
 رئيسية وهى كالتالي : أبعاد ثالثة المقياس تضمن   

 .مفردات ( 10وتتضمن )التخطيط الناجح للمعرفة األول:  البعد
 .مفردات ( 10وتتضمن) معالجة المعلومات االكاديمية:  الثاني البعد
 .مفردات( 10وتتضمن ) التقويم الواعى للمعرفة:  الثالث البعد
وكل محور يندرج تحته مجموعة من العبارات روعي فيها مدى انتماء كل عبارة  للمحور  

مدى وصف كل عبارة للسلوك ، و  مدى الصياغة الواضحة لكل عبارة، و  الذي تندرج تحته
 .الناجحة  بادارة المعرفة االكاديميةالخاص 

 وتم حساب الوزن النسبى لمحاور المقياس والجدول التالى يوضح ذلك :
 (6جدول )

 أبعاد ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة وأوزانها النسبية

 الوزن العدد أرقام المفردات البعد م

 النسبى

 %33,33 10 10:1 التخطيط الناجح للمعرفة 1

 

 %33,33 10 20:11 معالجة المعلومات االكاديمية 2

 

 %33,33 10 30:21 التقويم الواعى للمعرفة 3

 

 المجموع 

 

30 100% 
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 عرض المقياس على السادة المحكمين : -4

تااام عاااارض المقياااااس فااااى صااااورته األوليااااة علااااى مجموعااااة ماااان السااااادة المحكمااااين     
المناهج وطرق التدريس وعلم النفس، وذلك لتحدياد مادى ارتبااط عباارات  المتخصصين فى

ومادى ، المقياس بالهدف المراد قياسه ، ومدى ارتباط كل بعد بالعبارات التاي تنادرج تحتاه 
الساادة صحة صياغة العبارات من الناحيتين اللغوية والعلمية ، وقد تم عمل ماا أوصاى باه 

   .المحكمون من توصيات ومقترحات
 التجربة االستطالعية للمقياس: -5

 بعااد إعااداد المقياااس فااى صااورته األوليااة تاام تطبيقااه علااى العينااة االسااتطالعية بغاارض   
( طالاب 30حياث بلغات العيناة االساتطالعية )تحدياد صادقه وثباتاه تحديد كفاءة المقياس و 

 وطالبة من طالب المرحلة الثانوية .
 صدق المقياس : -أ

مان خاالل عرضاه علاى مجموعاة  ) الصادق المنطقاى ( صدق المقياستم التأكد من       
من السادة المحكمين فاى المنااهج وطارق التادريس وعلام الانفس ، حياث أبادى المحكماون 
أرائهاام فااي عبااارات المقياااس وصااياغتها ومناساابتها وماادى دقتهااا العلميااة ، وتاام عماال مااا 

دق االتسااق الاداخلي للتأكاد قام الباحث بحساب ص كما ،أوصوا به من مالحظات وتعديالت
، حيااث تاام حساااب معاماال االرتباااط بااين درجااة كاال عبااارة ماان للمقياااس ماان البناااء الااداخلي

 عبارات المقياس ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية .

 االتساق الداخلي لعبارات المقياس ومدى ارتباطها بالبعد الذي تنتمي إليه:  – 
قااام الباحااث بحساااب معااامالت االرتباااط بااين درجااات كاال عبااارة ماان عبااارات المقياااس     

 والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه والجدول التالي يوضح هذه النتائج .
 (7جدول )

 (30) االتساق الداخلي لعبارات المقياس ، ن =                      
 ارة والبعد التى تنتمى إليهمعامل االرتباط بين درجات كل عب      

التخطيط الناجح  م
 للمعرفة

 م
 
 

معالجة المعلومات 
 االكاديمية

 التقويم الواعى للمعرفة م

 معامل االرتباط معامل االرتباط

1 0,59* 1 0,50* 1 0,49* 

2 0,51* 2 0,49* 2 0,38** 
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3 0,49 * 3 0,38** 3 0,41** 

4 0,63* 4 0,39** 4 0,49 * 

5 0,49* 5 0,41** 5 0,63* 

6 0,38** 6 0,37** 6 0,62* 

7 0,41** 7 0,71* 7 0,59* 

8 0,39** 8 0,55* 8 0,37** 

9 0,41** 9 0,65* 9 0,71* 

10 0,46* 10 0,37** 10 0,54* 

 0,05**دال عند                 0,01* دال عند
( 0,01يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطيه دالاة إحصاائيا عناد مساتوى )     

ماع وجاود عالقاة ارتباطياه  ، بين درجات كل عبارة والدرجات الكلياة لكال بعاد تنتماي إلياه ،
( ، وهاااذا يااادل علاااى مااادى تناساااق وتماساااك عباااارات 0,05دالاااة إحصاااائيا عناااد مساااتوى )
 . األمر الذي يشير إلى ثبات المقياس المستخدم ، المقياس في كل بعد من أبعاده

 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس والمجموع الكلى للدرجات: –  
لحساب االتساق الداخلي ألبعاد المقياس والمجموع الكلى للدرجات تم حسااب معاامالت     

( بااين درجااات كاال بعااد ماان أبعاااد المقياااس والمجمااوع الكلااى  بيرسااون  االرتباااط بطريقااة )
للدرجات ، حيث قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجاات أبعااد المقيااس والدرجاة 

 -الكلية للمقياس، والجدول التالي يوضح هذه النتائج :
 (8جدول )

 االتساق الداخلي للمقياس بين الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية   

 الباعاد الدرجة الكلية

 التخطيط الناجح للمعرفة األول :   * 0,63
 معالجة المعلومات االكاديمية الثاني :  *0,61
 التقويم الواعى للمعرفة الثالث :   * 0,60
 المجموع 0,62



استخدام بعض استراتيجيات الحمل المعرفي المتقدمة في تدريس علم النفس لتنمية مهارات التفكير 
 شعبان عبدالعظيم أحمد        المستقبلي وادارة المعرفة األكاديمية الناجحة لدى طالب المرحلة الثانوية 

 

- 429 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36اجمللد                      جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس 
 

 

يتضح من الجدول السابق أن هناك تماسك بين أبعاد المقياس الداخلية حيث كانت    
( بين جميع أبعاد المقياس وبين 0,05( ومستوى )0,01العالقة دالة موجبة عند مستوى )

الدرجة الكلية للمقياس ، مما يدل على أن المقياس متناسق ومتماسك وعلى درجة عالية 
 .الصدق من 
 اس :ثبات المقي -ب 
طريقااة ألفااا كرونباااخ ، وبلغاات قيمااة معاماال ثبااات تاام حساااب ثبااات المقياااس باسااتخدام  

( 9، مما يشير إلى تمتعه بقدر عاٍل مان الثباات ، ويوضاح  الجادول ) 0,71المقياس ككل 
 معامالت الثبات ألبعاد المقياس بطريقة ألفا كرونباك.  

 (  9جدول   )
 كرونباك ألبعادالمقياسمعامالت الثبات بطريقة ألفا 

 الباعاد معامل ثبات الفا كرونباك

 التخطيط الناجح للمعرفة األول :   0,74
 معالجة المعلومات االكاديمية الثاني :  0,72
 التقويم الواعى للمعرفة الثالث :   0,72

 المجموع             0,74
 

 الصورة النهائية للمقياس وطريقة تصحيحه :  -ج
بعد إجراء التعديالت في ضوء أراء المحكماين ونتاائج التجرباة االساتطالعية ، أصابح       

المقياس فاي صاورته النهائياة ، وبالنسابة لطريقاة التصاحيح تام وضاع نظاام لتقادير األداء  
 ينطباقيحادد درجاة تاوافر السالوك  ، حياث أعطيات  لكال سالوك  ثالثاىيتكون من مقيااس 

المفردة تنطباق ، ودرجاة واحادة في حالة إذا كانت  درجتانتالي : رقمية على النحو ال ةقيم
، المفاااردة ال تنطباااق )ال( إذا كانااات  وصااافر،   اذا  كانااات االساااتجابة تنطباااق الاااى حاااد ماااا

 .(6) ملحق ( درجة 54وبالتالي تكون الدرجة الكلية من ) 
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 الدراسة:جتربة 

اختيار مجموعة الدراسة : -أ     
الصف الثالث الثانوى بمدرسة منقباد الثانوية من طالب  مجموعة الدراسةتم اختيار       

( سنة ، وانحراف 18,11طالب وطالبة ، بمتوسط )  (30وقد بلغ عددهم ) المشتركة، 
( ، وهم من بيئة ثقافية واجتماعية تكاد تكون واحدة ومتقاربون إلى حد 0,98معيارى ) 

 . كبير فى العمر الزمنى

لقبلي ألدوات الدراسة  :التطبيق ا -ب    

فى تطبيق األدوات المستخدمة  فى الدراسة وهى اختبار التفكير المستقبلى  وتتمثل     
وذلك بهدف تحديد خبرات الطالب السابقة عن ومقياس ادارة المعرفة االكاديمية الناجحة ، 

ايجابية لدى الطالب لةقبال على دراسة  اتجاهات ، وتكوين  المقياسموضوعات محتوى 
موضع الوحدة 
  .                                                                   الدراسة

تعليم موضوعات الوحدة : -ج  

موضوعات بعد إجراء التطبيق القبلي ألدوات القياس فى البحث تم البدء فى تعليم      
وذلك تحت إشراف الباحث لتذليل العقبات التى تواجه سير العملية التعليمية، الدليل 

عطاء بعض ال الموضوعات من أثناء تعليم  مالحظات البسيطة التى قد يحتاجها الطالبوا 
  .خالل بعض  استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة

ألدوات الدراسة : ىالبعدالتطبيق  -د  
ألدوات الدراسة ، وذلك  ىتمت عملية التطبيق البعد تدريسالبعد االنتهاء من عملية   

بعض استراتيجيات الحمل المعرفى  –ستقل وهو المتغير الم ى أثر استخداملمعرفة مد
ى مهارات التفكير المستقبلى وادارة المعرفة االكاديمية الناجحة لدفي تنمية  -المتقدمة

 نتائج البحث :طالب المؤحلة الثانوية .   
 : بالنسبة لمهارات التفكير المستقبلىأواًل 
استخدام  أثر مالةجابة عن السؤال البحثى التجريبى االحصائى األول ونصه م - 

لتدريس علم النفس على تنمية مهارات التفكير  المتقدمة المعرفى استراتيجيات الحمل
جموعة قد قام الباحث بحساب متوسط أداء م ؟ لدى طالب المرحلة الثانوية المستقبلى
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الدراسة قبل وبعد التدريس وحساب قيمة متم ، وكذلك حجم األثر ونوعه والجدول التالي 
 يوضح ذلك :

 
 (10)جدول                                                  

أداء مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدى وقيمة متم ومستوى الداللة الختبار التفكير 
 المستقبلى 

مستوى 
 الداللة
0,01 

 قيمةمتم 
 

 القياس البعدى م ف
 30ن= 

 القياس القبلى
 30ن= 

 التطبيق 
 
 

 االختبار
 م ع م ع

 االستنتاج  1,47 0,82 7,11  1,43  5,64  10,34  دال   
 التصور  1,02 0,72 6,63  1,21  5,61  11,02  دال   
التقييم واصدار  1,43 0,81 8,44  1,97  7,01  14,53  دال  

  االحكام 
 االختبار ككل 3,92  1,33  23,62 5,64  19,70  39,68  0,01دال 

 

ويتضح من الجدول وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين نتائج التطبيقين     
، حيث بلغت قيمة متم  لصالح التطبيق البعدى الختبار التفكير المستقبلىالقبلى والبعدى 

،  (0,01، وهى دالة إحصائيا عند مستوى ) م29عند درجة حرية م ( 39,68المحسوبة)
وذلك بالنسبة لالختبار ككل ، وبالنسبة للمهارات الفرعية فقد قام الباحث بحساب قيمة م 

التقييم  –التصور  –تم بين التطبيقين القبلى والبعدى للمهارات الفرعية ) االستنتاج 
( على 14,53( ، )11,02( ، ) 10,34م المحسوبة )( حيث بلغت مت واصدار االحكام 

، وهذا يشير الى مدى تفوق األداء لدى مجموعة الترتيب وهى اكبر من مت م الجدولية
، مما يعكس الحمل المعرفى المتقدمة  بعض استراتيجيات الدراسة بعد الدراسة من خالل

التفكير مهارات تنمية  قدرة بعض استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة علىمدى 
 . المستقبلى وما يتضمنه من عوامل 

فى  المتقدمة وقام الباحث بحساب حجم التاثير لبعض استراتيجيات الحمل المعرفى      
تنمية التفكير المستقبلى ، حيث قام الباحث بحساب مربع معامل ايتا ومنها حساب قيمة 

م عند dحجم مرتفع وبلغت قيمة م ( ، وهو7,4، وقد بلغ حجم التأثير الكلى لالختبار)مdم
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على  ( االستنتاج والتصور والتقييم واصدار االحكامالفرعية)  المستقبلىمهارات التفكير 
، كما تم حساب قوة ( ، وهى أحجام تأثير مرتفعة 1,12 (،)1,09 (،)1,07الترتيب )

التاثير من خالل مربع اوميجا الذى بلغ على الترتيب فى المهارات الفرعية 
( ، وهى نسب عالية 0,72( ، وبلغ فى االختبار ككل ) 0,54 -0,52 -0,46لسابقة)ا

المعرفى  الحملاستراتيجيات بعض تشير الى قوة ذات قوة تاثير عالية للمتغير المستقل ) 
( ، وتم حساب نسبة الكسب المعدل والتى بلغت  المستقبلى( على المتغير التابع ) التفكير 

المعرفى على تنمية  الحملاستراتيجيات  بعض ما يشير الى اثروهى نسبة جيدة ب 1,21
 ، والجدول التالى يوضح ذلك . المستقبلىالتفكير 

 (11جدول )
 قيمة متمم ومعامل ايتا وحجم األثر وقوته ونسبة الكسب لنتيجة 

 اختبار مهارات التفكير المستقبلى
 العملية 

 المعالجة
التقييم واصدار  التصور  االستنتاج 

 االحكام

 االختبار

 39,68  14,53 11,02   10,34 قيمة متم
 7,4  1,12 1,09  1,07  مdقيمة  م

 0,72 0,54 0,52 0,46  قيمة مربع أوميجا
 1,21 نسبة الكسب المعدل

 

وما سبق من نتائج يعكس مدى األثر الكبير الذي يحدثه استخدام بعض استراتيجيات     
ويرجع الباحث ذلك التفوق في أداء تنمية مهارات التفكير المستقبلى ،   الحمل المعرفى فى

، وهذا األثر المرتفع يرجع إلى أن المتعلم من خالل االنشطة  ىالطالب في  التطبيق البعد
بممارسة مهارات االستنتاج يقوم  المتقدمة المعرفى القائمة على بعض استراتيجيات الحمل

وتجاوز المعلومات المعطاة والتوصل لمعلومات مختلفة ، ومن خالل استراتيجيات الحمل 
المعرفى يتمكن المتعلم من التصور وتقييم المعلومات وبيان ما بها من نواحى قوة ومواطن 

التنشيط  المتقدمة يقوم المتعلم بممارسة ضعف ، ومن خالل استراتييجيات الحمل المعرفى
والتمثيل المعرفى المعرفى محدود الجهد ، حيث يتم تنشيط واثارة البنية المعرفية الموجودة 
فى الذهن لتتحرك وتنشط المعارف الموجودة لالستعداد لتلقى المعارف الالحقة ، ويتم ترك 
سعة عقلية للتعلم والنمو المعرفى ، فالمتعلم يستخدم اليات تقلل الحمل المعرفى عليه 
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من خالل وبالتالى يستوعب عدد كبير من العناصر فى فترة زمنية محدودة  ، كما انه 
استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة مثل استراتيجيات التكويد والترميز والمعالجة 

زيادة وعى واالكتساب والتخزين واالسترجاع والتوجيه الخافت والمخططات العقلية يتم 
ى البداية المراد انجازه ثم استدراج االهداف ، كما يقوم المعلم المتعلم بالهدف الرئيسى ف

بتقديم االمثلة المختلفة ، حيث يتم تقديم أمثلة للمعرفة لكن ليست كاملة ويقوم المتعلم 
باستنتاج المعلومات الناقصة ، ويتم تدعيم ذلك من خالل التزود بنموذج لتوجيه التعلم 

تناول االفكار ، ومنه يستطيع المتعلم المالحظة والتدقيق  والعمليات العقلية المتنوعة أثناء
، ويتمكن من التفسير وتجاوز المعلومات المعطاة واالستنتاج والتصور وتقييم المعلومات 
واصدار االحكام المناسبة ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسات 
Land, Schoten, Feldberg Hooff   , Huysman   , 2013 , 1054-

1064)  Hollender , et al (2010) ،Artion, (2008)  ،Chinnappan 
(2010)  ،Chong (2005)  ،Hanem, & Michael, (2015). Kalyuga, (2011) 

 ،Schnotz; Kurschner, (2007).  ،WongA & Leahy  Marcus & Sweler 
J (2012)    عبد الواحد ، و (2014طالب محمد)علي و ،  (2013سهاد عبد األمير )، و

، والتى اكدت على فاعلية بعض  (2009محمد يوسف الزعبي)و  ، (2016محمود )
 استراتيجيات الحمل المعرفى فى تنمية مختلف المهارات .

 ثانيًا: بالنسبة الدارة المعرفة االكاديمية الناجحة
أثر استخدام بعض ما ه م لةجابة عن السؤال البحثى التجريبى االحصائى الرابع ونص     

لدى  الناجحة فى تنمية ادارة المعرفة االكاديميةالمعرفى المتقدمة  الحملاستراتيجيات 

قام الباحث بحساب متوسط أداء مجموعة الدراسة قبل وبعد  ؟ طالب الصف الثالث الثانوى
 .ذلكوالجدول التالي يوضح التدريس للطالب وحساب قيمةمتم ، وكذلك حجم األثر ونوعه 
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 (12جدول )
 أداء مجموعة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدى وقيمة متم 

 الناجحةادارة المعرفة االكاديمية ومستوى الداللة لمقياس 
مستوى 
 الداللة
 0,01عند 

 قيمة 
 متم  
 

 القياس البعدى م ف
 30ن= 

 القياس القبلى
 30ن= 

 التطبيق 
 
 

 المهارات
 م ع م ع

 التخطيط الناجح  9,44 2,98 15,38 3,22 5,49 13,6 دال 

 معالجة المعلومات    8,65 2,82 14,56 3,02 5,91 14,76 دال 

 التقويم الواعى  9,01 2,37 16,43 3,52 7,58 17,12 دال

 المقياس ككل 27,4  5,65  52,43 7,12 25,03  46,21 دال 
 

وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين نتائج التطبيقين ( 12)ويتبين من الجدول    
لصالح التطبيق البعدى ، حيث  الناجحةالقبلى والبعدى لمقياس ادارة المعرفة االكاديمية 

( ، وهى أكبر من متم الجدولية عند  46,21بلغت قيمة متم المحسوبة للمقياس ككل)
، وبلغت قيم م ت م على الترتيب  ( 0,01( ودالة إحصائيا عند مستوى)29درجة حرية )

( بالنسبة لالبعاد )التخطيط الناجح ، معالجة المعلومات  17,12 - 14,76 -13,6)
وهذا يشير إلى مدى تفوق األداء لدى مجموعة االكاديمية ، التقويم الواعى للمعرفة( ، 

ا يعكس ، مم المتقدمة الدراسة بعد الدراسة من خالل بعض استراتيجيات الحمل المعرفى
لباحث بحساب حجم كما قام ا،  الناجحةمدى أثرها في تنمية ادارة المعرفة االكاديمية 
 فى تنمية ادارة المعرفة االكاديميةالمتقدمة التأثير لبعض استراتيجيات الحمل المعرفى 

، مd، حيث قام بحساب مربع معامل ايتا ، ومنها تم حساب حجم األثر أو قيمة م الناجحة
م فى االبعاد ) التخطيط الناجح للمعرفة ، معالجة dحجم مرتفع، حيث بلغت قيم م وتبين أنه

( على 1,92 –1,88 – 1,78المعلومات االكاديمية ، التقويم الواعى للمعرفة ( بلغت ) 
 فى المقياس ككل ، وهى نسب عالية ،كما تم حساب قوة التاثير 2,32الترتيب ، وبلغت 

( ، وبالنسبة للمقياس ككل بلغ  0,49 -0,47 -0,45حيث بلغت قيم مربع اوميجا ) 
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( ، وهى نسب مرتفعة مما يشير الى قوة التاثير فى المتغير التابع ) 0,68مربع اوميجا  )
ادارة المعرفة االكاديمية ( ، هذا باالضافة الى انه تم حساب معدل الكسب المعدل حيث 

لبعض  ثر الكبيرمما يشير إلى مدى األ  و معامل مناسب ،تقريبا ، وه 1,14بلغ 
، والجدول التالي يوضح ادارة المعرفة االكاديمية في تنمية  المتقدمةالمعرفى  استراتيجيات

 .ذلك 
 (13جدول )

 قيمة متمم ومعامل ايتا وحجم األثر وقوته لنتيجة مقياس ادارة المعرفة االكاديمية

 

ونستنتج مما سبق مدى األثر الكبير الذي تحدثه بعض استراتيجيات الحمل المعرفى     
ويرجع الباحث ذلك التفوق فى أداء الطالب  ، فى تنمية ادارة المعرفة االكاديمية  المتقدمة

استخدام بعض استراتيجيات الحمل المعرفى فى التطبيق البعدى وهذا األثر المرتفع إلى أن 
كن المتعلم من تنمية قدرته على التخطيط الناجح للمعرفة فتمكنه من تحديد تم المتقدمة

االهداف واختيار المعرفة المرتبطة لتحقيق الهدف ، ومن خالل استراتيجيات الحمل 
يتمكن الطالب من الحفظ والتخزين الجيد للمعلومات واكتسابها  المتقدمةالمعرفى 

المتعلم من خالل تنمية قدرته على التذكر من واسترجاعها عند الحاجة بمرونة ، كما ان 
خالل استراتيجيات الترميز والحفظ يستطيع تطوير قدرته على التذكر مما ينعكس على 
فاعلية ذاته واحساسه بالسيطرة والقدرة وهذا يرفع بالضرورة مستوى قدرة المتعلم على 

لمرجوة ، ويتمكن من الحكم ادارة معرفته والسيطرة عليها والتحكم فيها بما يحقق االهداف ا
على المعرفة واصدار قرارات بشانها وتعديل ما جاء بها من اخطاء ، هذا باالضافة الى ان 
من خالل استراتيجيات الحمل المعرفى يتمكن المتعلم من تنمية قدرته على اقتراح الحلول 

ية لديه ، وتقييم ، والتحليل والتفكير المنظم مما يسهم فى تنمية ادارته للمعرفة االكاديم
المعرفة وتغيير نواحى القصور التى جاءت بها وتطويرها لمعارف اقوى، ومن خالل 

 نسبة الكسب مdقيمة  م اوميجامربع  قيمة متم المعالجة
  1,78 0,45 13,6 التخطيط الناجح للمعرفة

وهو 1,14
معامل 
 مناسب

 1,88 0,47 14,76 االكاديمية معالجة المعلومات
 1,92 0,49 17,12 للمعرفة التقويم الواعى

 2,32 0,68 46,21 المقياس ككل  
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استراتيجيات الترميز والتشفير واالكتساب والتخزين واالسترجاع يتم الضبط المعرفى 
ويمارس المتعلم المعالجة المعرفية السليمة من استدخال المعرفة وانتقائها ويقوم بممارسة 

يم والتعديل والتكييف المعرفى ووضع منطلقات لتعديل النقائص الفكرية ، وتتفق التقو
( ، وسمير محمد 2005حسناء محجوب )نتائج الدراسة مع نتائج دراسات كل من 

 Bhatt, Genesh(2001)   ،Gottshalk Peter, in( ، 2005( ، وعالء احمد )2001)

),Barnes(2002  ،McDermott & O’Dell(2001)  ،Robbins, Stephen 

)(2000 . 
 : اومقرتحاته توصيات الدراسة

ق تدريس المواد المختلفة استراتيجيات الحمل المعرفى المتقدمة فى مقرر طرتضمين  -
 .بالكلية

تدريب طالب التربية العملية بكليات التربية على التدريس من خالل استراتيجيات الحمل  -
وممارستها في فصول الدراسة بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية للفئات  المعرفى

 الخاصة والعاديين  .
إتاحة الفرصة للطالب أثناء التدريس لممارسة المهارات الخاصة باستراتيجيات الحمل  -

المعرفى المتقدمة والتفكير فيها لما لذلك من أثر كبير على تنمية العديد من السلوكيات 
 والوجدانية والمهارية المختلفة والتى تعنل على تطوير سلوك المتعلم .المعرفية 

إعادة تنظيم محتوى مناهج علم النفس بالمرحلة الثانوية بحيث يتم من خاللها إعطاء  -
فرصة كافية للطالب لممارسة مهارات التفكير العليا بصفة عامة ومهارات التفكير 

 المستقبلى بصفة خاصة .
المستقبلى عند المتعلمين لما لها من أهمية قصوى فى تنمية قدراته  االهتمام بالتفكير -

على استشراف المستقبل وتحىدى متطلباته وتنمية قدراته ومهاراته على التصور 
 واالستنتاج والتقييم واصدار االحكام .

تنمية مهارات الطالب على كيفية ادارة المعرفة االكاديمية النها تمكنه من االنجاز  -
 مى الفائق والتحكم والسيطرة المعرفية .االكادي
 وفى ضوء البحث يقترح الباحث البحوث التالية :      

لتدريس علم النفس لتنمية مهارات  المتقدمة المعرفى الحملأثر استخدام استراتيجيات  -
 اثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية. وانتقال التحليلىالتفكير 
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الحمال المعرفىة لتنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ومهارات برنامج مقترح قائم على ا -
 التفاوض لدى طالب المرحلة الثانوية التجارية بمقرر علم النفس التجارى .

فاعلية استخدام استراتيجيات الحمل المعرفى لتدريس علم النفس لتنمية مهارات العمل  -
   التعاونى وادارة الذات لدى طالب المرحلة الثانوية .
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 أواًل : المراجع العربية

(.أثر برنامج إثرائى عبر االنترنت فى تنمية 2011إبراهيم بن عبد الرحمن الصبحى)

مهارات حل المشكالت المستقبلية للتالميذ الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بالمدينة 

 التربية, السعودية., جامعة طيبة, كلية رسالة ماجستيرغير منشورةالمنورة, 
، منتدى العالم الثالث 2020ومشروع مصر ةالدراسات المستقبلي(.2000إبراهيم العيسوى)

 . ة،القاهر

(.فاعلية حقيبة تعليمية إلكترونية قائمة علي المدخل الوقائي 2011أحمد سيد محمد سيد )
في التدريس في تنمية التفكير المستقبلي والتحصيل وبقاء أثر التعلم في 
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 , جامعة القاهرة.البحوث التربوية
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اكتسابهم استراتيجيات التفكير المستقبلي وتنمية وعيهم نحو القضايا  التربية فى

 ، كلية التربية، جامعة المنيا.رسالة دكتوراه غير منشورةالمستقبلية، 

) والبيئة والمجتمع العلم والتكنولوجيا مدخل استخدام(.2016) الوارث عبد محمد إيمان
STSE  )بأبعاد والوعى المستقبلي رالتفكي مهارات لتنمية الجغرافيا تدريس في 

 التربية وعلم في عربية دراسات, الثانوية المرحلة طالب لدى المستقبل استشراق
 .58 -17 ص, 75 عدد, النفس

 مقترح تدريبي برنامج فاعلية(.2013) عمر حسن الصافوري وزيزي  الحكيم عبد إيمان

 االقتصاد مادة خالل من التخيل إستراتيجية باستخدام المستقبلي  التفكير لتنمية

,  23، مجلد  ،النفس وعلم التربية فى دراسات مجلة االبتدائية، للمرحلة المنزلي

 .72-43ص ، ص  4عدد 

على   ةبعض األنشطة اإلثرائية القائم استخدام ة(.فعالي2008)األسعدى  جميل بن سعيد

عمان  ةطنالتاريخ بالتعليم العام بسل ةأساليب  استشراق المستقبل فى تدريس ماد

معهد الدراسات والبحوث دكتوراه،  ة، رسالالمستقبليفى تنمية مهارات التفكير 

 .ةالقاهر ة، جامعةالتربوي

قائم على  ةمقرر مقترح فى العلوم البيئي ة(.فاعلي2014) الشافعىجيهان أحمد محمود 
التعلم المتمركز حول المشكالت فى تنمية مهارات التفكير المستقبلي والوعى 

وعلم  ةفى التربي ةدراسات عربي، نحلوا ة، جامعةالتربي ةلدى طالب كلي البيئي
 . 101-76ص  ص ،46، عدد1، مجلد ة، السعوديالنفس

 . دار الميسرة ،عمان  ، التعلم المعرفي .  (2007حسين محمد ابو رياش)
المركز الدولي قضايا ،  الطريق إلى مجتمع المعلومات ، . (2005) حسناء محجوب
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، السنة األولى ، مايو  ، ص ص  5، العدد  المستقبلية واالستراتيجية للدراسات
45 – 46 . 

 ،  الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفي. (2015حلمي محمد عبد العزيز الفيل)
 مكتبة األنجلو المصرية. ، القاهرة      

 وعالقته بالتفكير الناقد لدى طالب الجامعة   العبء المعرفى  .( 2016رمضان على حسن)
 .534 -494، ص ص  1، العدد 22، المجلد  دراسات تربوية واجتماعية،        

 .دار الكتاب الحديث ، القاهرة , مقياس العبء المعرفي . (2014زينب عبد العليم بدوي )
الوطن العربي والتحديان  إدارة الموارد البشرية في (.2001)سمير محمد عبد الوهاب

-165ها ، 1422ربيع األول  2001، يونيو106المعاصرة،شؤن عربية ،العدد 
188. 

فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الخدمي لتدريس  . (2015) سلوى محمد عمار
يات التربية في تنمية مهارات التفكير القضايا المعاصرة لطالب شعبة التاريخ بكل

, كلية التربية , رسالة دكتوراه غير منشورة,  المستقبلي والوعي بهذه القضايا
 جامعة الفيوم.
فاعلية إستراتيجية الشكلية المستندة إلى نظرية العبء  .  (2013سهاد عبد األمير عبود)

البات الصف األول المعرفي في تحصيل مادة الكيمياء والتفكير العلمي لدى ط
ص ص ،  مارس،   (11، ) جامعة باب ، مجلة كلية التربية األساسية , متوسط
613-633. 

قائم على المدونات فى  تفاعلي تعليميموقع  ة(.فاعلي2016) شيماء عبد الهادى عبد المنعم

والعشرين لدى  الحاديللقرن  البيئيةتنمية التفكير المستقبلي والوعى بالتحديات 

 ة، جامع التربية، كلية  رسالة دكتوراه غير منشورهول الثانوي ، طالب الصف األ

 عين شمس.

فاعلية مدخل قائم علي الخيال العلمي في تدريس العلوم  .(2012شيماء حامد عباس ندا )

 ,لتنمية مهارات التفكير المستقبلي واالستطالع العلمي لتالميذ المرحلة االعدادية

 كلية التربية .   -, جامعة حلوان  لة دكتوراهرسا

 ، القاهرة ، دار الفكر العربى. تعليم وتعلم مهارات التدريس( . 2005صالح الدين عرفة )
نظمة العربية للتنمية ، القاهرة ، الم إدارة المعرفة ( .2005) صالح الدين الكبيسي

 .اإلدارية
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–مفاهيم و أساليب  ،  ةالمستقبليفى الدراسات  ةمقدم (.2004) ضياء الدين زاهر
 . ة، مركز الكتاب للنشر، القاهر تطبيقات

 تعلمي قائم علي وفق نظرية العبء -تصميم تعليمي.  (2016) عبد الواحد محمود مكي
 المعرفي وفاعليته في تحصيل مادة الرياضيات والذكاء المكاني البصري لدي طالب   

(،  6)،مجلد  المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ،  العراق،  المرحلة المتوسطة       
 .55-25ص ص ،  سبتمبر،  (2)عدد  

 ، عمان ، دار  علم النفس التربوى : النظرية والتطبيق( . 2005عدنان يوسف العتوم ) 
 المسيرة للنشر والتوزيع .     

 وعالقتهما بالتحصيل  العبء المعرفي والتفكير المنظومي(.  2014علي طالب محمد)
رسالة ،  لطلبة كلية التربية الرياضية جامعة ميسان بجمهورية العرا الدراسي     

  ،  ماجستير
 التربية الرياضية للبنات. جامعة اإلسكندرية. كلية     

، القاهرة ، مجموعة  القيادة المتميزة : صياغة استراتيجيات للتغير ( .2005)عالء أحمد 
 .النيل العربية 

(, دار االستراتيجيات -المهارات -التفكير المستقبلي )المفهوم(. 2015) حافظعماد حسين 

 العلوم للنشر والتوزيع, القاهرة.

السيناريـو في تدريس الفلسفـة لتنميـة  ماستخدا . (2017) غـالي لـيزا وديـع بنت عبد هللا

رسالة ماجستير غير لمرحـلة الثانـوية, مهــارات التفكير المستقبـلي لدى طـالب ا

 جامعة عين شمس . كلية التربية .  - منشورة

 البنائيةفاعلية برنامج مقترح فى علم االجتماع قائم على  (.2014ماجده سيد حسانين )

لدى طالب  االجتماعيةعلى تنمية مهارات التفكير المستقبلي والمفاهيم  االجتماعية

 بنى سويف . ة، جامعةالتربي ة، كليدكتوراه ةرسال، العامةالمرحلة  الثانوية 

تحكم  –(.أثر االختالف بين نمطى التحكم متحكم المتعلم 2015)زنقور.ماهر محمد صالح 
 ةومهارات معالج ةنماط التعلم المفضلأعلى  ةالوسائط الفائق ةالبرنامج مببرمج

رياضيات لدى طالب المعلومات ومستويات تجهيزها والتفكير المستقبلي فى ال
ص  ، 5،عدد18، مصر ، مجلد تربويات الرياضياتة مجل، ةالمرحلة  المتوسط

 .154-6ص 
، القاهرة ، دار الفكر  استراتيجيات التدريس الحديثة( . 2008محسن على عطية )

 العربى.
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 قيميه توجهات ذوى منهج لتصميم مقترح نموذج فاعلية(.2011)عبده. الحميد عبد محمد

 ،كلية دكتوراه رسالة الثانوية، لطالب الحيوية والكيمياء الفيزياء فى مستقبلية

  . نجامعة حلوا التربية،
النفس بالمرحلة الثانوية  تصميم مواقف حياتية فى علم .( 2011محمود محمد ذكى )

،  رسالة ماجستيرفعاليتها لتنمية بعض عادات العقل واالتجاه نحوالمادة ،  وقياس
 كلية تربية ، جامعة حلوان .

أساليب تفكير الطالب ومعلميهم في عالقتها بالدافعية .(2011مريم بولس دانيال أيوب )
عة مجا ، كلية التربية،  رسالة ماجستير،  للتعلم علي ضوء نظرية ستيرنبرج

 سوهاج.
ة التعلم اإللكتروني في ضوء نظري ، (2013مصطفي سالمة عبد الباسط سراج الدين)

،  تمبربس ( ،2، العدد ) (12)، مجلد مجلة التعليم اإللكتروني،  المعرفي الحمل
 .9-1ص ص 
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