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فبعلُة منط اإلحببر التكُفً إخفبء الرواثط فً ثُئبت التعلم اإللكرتونً
علً خفط العتء املعرفً لذي طالة شعجة اللغة اإلجنلُزَة
م.م /أميرة محمود خليفة()
املستخلص:

يىدؼ البحث الحالى إلى التعرؼ عمى فاعميػة ا ػتخداـ نمػط اإلبحػار التكيفػى إخفػاء
الػروابط فػى بي ػة الػتعمـ اإللكترونػػى و ىلػؾ عمػى خفػض العػػبء المعرفػى لػدى طػالب كميػػة
التربية شعبة المغة االنجميزية.
وقػد تطمػب البحػث بنػػاء بي ػة تعمػـ إلكترونػػى قا مػة عمػى نمػػط اإلبحػار التكيفػى إخفػػاء
الػػروابط بىػػدؼ خفػػض العػػبء المعرفػػى ٬حيػػث اقت ػرت عينػػة البحػػث عمػػى  )06طالػػب
وطالبة فػى الفرقػة النانيػة ب ػـ المغػة اإلنجميزيػة بكميػة التربيػة ٬تػـ ت ػيمىـ إلػى مجمػوعتيف
مت اويتيف مجموعة تجريبية ومجموعة افتراضية.
وقػد أظىػرت نتػا البحػث وجػود فػرؽ ىو داللػة إح ػا ية عنػد م ػتوى≤  6060بػيف
متو طى درجات طالب المجموعػة التجريبيػة الت تػتعمـ عػف طريػؽ نمػط اإلبحػار التكيفػى
إخفػػاء الػػروابط) والمجموعػػة االفت ارضػػية الت ت ػػتخدـ الدرجػػة المحايػػدة الو ػػطية لمم يػػاس)
فى م ياس العبء المعرفى وىلؾ ل ػال المجموعػة التجريبيػة.كما توجػد فاعميػة لممجموعػة
التجريبيػػة الت ػ تػػتعمـ عػػف طريػػؽ نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط فػػى م يػػاس العػػبء
المعرفى.
إف الػػتعمـ التكيفػػى وػػو نػػوع مػػف الػػتعمـ يىػػدؼ إلػػى إيجػػاد بي ػػة تعميميػػة متمي ػزة تواكػػب
احتياجات كؿ طالػب عمػى حػدة بحيػث يػتـ تحديػدوا بعػد الخضػوع واإلجابػة عمػى مجموعػة
مػػف ال ػ مة والمىػػاـ يحػػدد مػػف خاللىػػا م ػػتواا فػػى كػػؿ ق ػػـ مػػف أق ػػاـ المعرفػػة ٬وتحػػدد
جوانب ال وة والضعؼ لديه ٬ومف نـ يتـ بناء بي ة تعميمية تواكػب إحتياجاتػه وف ػا إلخػتالؼ
أنماط التعمـ لديه.
ويعرف بروسيلىفسكى)(Brusilovsky, 2004أساليب اإلبحار التكيفى بأنها مجمىعة مة
األساليب التقني التى تهدف إلى مساعدة المسةتددمي فةى الىلةى لممعمومػات ىات ال ػمة فػى

ػػياؽ الػػنص التشػػعبى والو ػػا ط الفا ػػة وىلػػؾ مػػف خ ػػالؿ التكيػػؼ م ػ أوػػدافىـ التعميميػػة
وم تواوـ المعرفى وأ بحت ىات أومية متزايدة فى العديد مف تطبي ات الويب التكيفى

 أستاذ علم النفس التربىي المساعد  -كلي التربي  -جامع أسيىط .
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وفى ضوء ما بؽ يتض اف الىدؼ الر ي ػى مػف أ ػاليب اإلبحػار التكيفػى وػو الحػد
مػػف عػػدد الع ػػد التػػى ت ػزار دوف الت ميػػؿ مػػف عمميػػة الػػتعمـ ٬ويتح ػػؽ ىلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدة
أ ػػاليب منى ػػاج التوجي ػػه المباش ػػر ٬ترتي ػػب ال ػػروابط ٬إخف ػػاء ال ػػروابط ٬ش ػػرح ال ػػروابط ٬إنش ػػاء
الروابط ٬الخريطة التكيفية.
وفيم ػ ػػا يم ػ ػػى عرض ػ ػػا لى ػ ػػىا ال ػ ػػاليبج

;2005

Brusilovsky,

&(Eklund

)Brusilovsky, 2007

التوجيو المباشر:م ػػف أب ػػط أ ػػاليب اإلبح ػػار التكيف ػػى ٬م ػػف خ ػػالؿ و ػػىا ال ػػموب ي ػػتـ توجي ػػه الم ػػتعمـ
لم ػفحات ىات ال ػمة بالمىمػة التعميميػة وىلػؾ فػى ضػوء أوػداؼ المػتعمـ ومعرفتػه و يروػػا
مف المعمومات المخزنة فى قاعدة بيانات نموىج الم تخدـ.
ترتيب الروابط:يتـ تكيػؼ الػروابط وف ػا لممعمومػات المخزنػة فػى نمػوىج الم ػتخدـ وترتػب الػروابط فػى
كؿ فحة وف ا لمىدؼ المحدد مف االكنرأومية بالن بة لممتعمـ إلى القؿ أومية .
إخفاء الروابط:حيػػث يػػتـ إخفػػاء الػػروابط التػػى ال تػػؤدى إلػػى ػػفحات ىات ػػمة أى ال عالقػػة لىػػا
بالىدؼ الحالى لمم تخدـ ٬والىدؼ مف وىا اال موب وػو ت ميػؿ م ػاحة اإلبحػار فواخفػاء أو
إ ازلػػة او تعطيػػؿ روابػػط ل ػػفحات يػػر مال مػػة وىلػػؾ فػػى ضػػوء بيانػػات نمػػوىج الم ػػتخدـ
واإلخفاء يحمى المتعمـ مف تع يد اإلبحاروي مؿ مف العبء المعرفى ال از د.
شرح الروابط:مػف اال ػػاليب الكنػر ا ػػتخداما حيػث يمكػػف ت ػػديـ شػرح الػرابط فػى شػػكؿ ن ػػوص أو
تمميحػػات ب ػرية وىلػػؾ مػػف أجػػؿ م ػػاعدة المػػتعمـ عمػػى معرفػػة المزيػػد عػػف الحالػػة الراونػػة
لمروابط فى ضوء معارفه ال اب ة وأودافه .
إنشاء الروابط:وتعنػػى ت ػػديـ تو ػػية بػػروابط مفيػػدة فػػى ال ػػياؽ الحػػالى لممػػتعمـ وف ػػا لودافػػه ومعرفتػػه
ال اب ة ونموىج تعممه الىى تنش ه المنظومة.
الخريطة التكيفية:المجمد الخامس والعشرون
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وػػى تمنيػػؿ ب ػػرى لممحتػػوى فػػى بنيػػة مترابطػػة ت ػػاعد المػػتعمـ فػػى معرفػػة مكانػػه أننػػاء
إبحارا داخؿ المنظومة وتتكيؼ خريطة المحتوى وف ا ل اليب اإلبحار الم تخدمة.
وفى وىا اإلطار يوجد عديد مف البحػوث والد ار ػات التػى أشػارت نتا جىػا إلػى التػ نير
الفعػػاؿ ل ػػاليب اإلبح ػػار التكيفػػى فػ ػى تح ي ػػؽ ن ػوات ال ػػتعمـ المختمف ػػة حيػػث وػػدفت د ار ػػة
إيرلمػػاز) (Eryilmaz, 2011إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة العػػرض التكيفػػى وكػػىلؾ أ ػػاليب
اإلبح ػػارالتكيفى عم ػػى خف ػػض الع ػػبء المعرف ػػى ورض ػػا المتعمم ػػيف ع ػػف منظوم ػػة ال ػػتعمـ م ػػف
خ ػػالؿ تط ػػوير نالن ػػة نظ ػػـ تعميمي ػػة مختمف ػػة عب ػػر الوي ػػب ٬المنظوم ػػة الول ػػى ب ػػدوف تكي ػػؼ٬
والمنظومػػة النانيػػة وظػػؼ فيىػػا العػػرض التكيفػػى أمػػا المنظومػػة النالنػػة وظػػؼ فيىػػا بعػػض
أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفيػػة ٬وقػػد تو ػػمت إلػػى نتػػا الد ار ػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ىات داللػػة
إح ا ية ل ال المنظومة النانية والنالنة ولكف المنظومػة النالنػة التػى وظػؼ فيىػا أ ػاليب
اإلبحػػار التكيفيػػة كانػػت أكنػػر فاعميػػة فػػى خفػػض العػػبء المعرفػػى ٬وزيػػادة رضػػا المتعممػػيف
عف المنظومة التعميمية.
كػػىلؾ أشػػارت د ار ػػة ػػوميريؾ ويػػاليف )( Somyurek& Yalin,2014إلػػى فاعميػػة
توظي ػػؼ أ ػػموب ش ػػرح الػ ػرابط ف ػػى خف ػػض التش ػػتت أنن ػػاء اإلبح ػػار داخ ػػؿ رواب ػػط المحت ػػوى
وبالت ػػالى ي ػػرت عممي ػػة البح ػػث ل ػػدى المتعمم ػػيف ٬حي ػػث تو ػػمت نت ػػا إل ػػى فاعمي ػػة و ػػىا
ال موب فى ت ميػؿ التشػتت وف ػداف االتجػاا ٬كمػا أو ػت الد ار ػة بضػرورة إجػراء مزيػد مػف
البح ػػوث التجريبي ػػة ح ػػوؿ توظي ػػؼ أ ػػاليب اإلبح ػػار التكيفي ػػة المختمف ػػة ومعرف ػػة أنروػػا عم ػػى
تي ير عممية اإلبحار لدى المتعمميف.

كػػىلؾ أشػػارت د ار ػػة زوػػو) (Zhu, 1999التػػى قارنػػت بػػيف م ػػدار الع ػػبء
المعرفػػى أننػػاء تعمػػـ ال ػراءة مػػف نػػص تشػػعبى يتكػػوف مػػف  7 -3روابػػط لكػػؿ ع ػػدة٬
ونص أخر يتكوف مػف  11-8اربػط لكػؿ ع ػدة ٬وقػد تو ػمت النتػا إلػى أف الػتعمـ
كػػاف أفضػػؿ وأقػػؿ فػػى العػػبء المعرفػػى فػػى حالػػة الػػنص التشػػعبى الػػىى يحتػػوى عمػػى
روابط أقؿ.
كمػا تو ػمت عديػد مػف الد ار ػات منػؿ د ار ػة بػاروش) (Parush, et al,2005إلػى أف
البحػػث الب ػػرى فػػى ػػفحات الويػػب التػػى تحتػػوى عمػػى روابػػط كني ػرة يكػػوف أبط ػ م ارنػػة
بالبحث الب رى فى فحات تحتوى عمى روابط أقؿ.
وونػا ظىػػرت الحاجػة لضػػرورة اإلوتمػاـ ب نمػػاط اإلبحػارالتكيفى التػػى تىػدؼ إلػػى توجيػػه
الم ػػتخدـ أننػػاء عمميػػة اإلبحػػار إلػػى الػػروابط الكنرأوميػػة حيػػث نػػت عػػف النمػػو ال ػري فػػى
حجػػـ ال ػ مة التفاعميػػة المتاحػػة لممتعممػػيف عبػػر الويػػب مشػػكمة تشػػتت م ػ يػػاب التوجيػػه
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ال ػػميـ ولكػػف توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفػػى يزيػػد مػػف فاعميػػة الػػتعمـ وي مػػؿ مػػف
التن ؿ ويجعؿ اإلبحار أكنر توجىا وبالتالى ي ؿ وقت التعمـ .

ػػعوبة

وفى وىا اإلطػار تعػد نظريػة العػبء المعرفػى مػف أكنػر نظريػات الػتعمـ ارتباطػاً الػتعمـ
التكيفػػى ٬حيػػث ت ػػوـ وػػىا النظريػػة عمػػى أ ػػاس أف الػػىاكرة العاممػػة ىات إمكانيػػات محػػدودة
فػػى كػػـ المعمومػػات وعػػدد العنا ػػر التػػى ت ػػت بمىا وتتواجػػد بىػػا فػػى نفػػس الوقػػت ووػػىا مػػا
تراعيػػه نظػػـ الػػتعمـ التكيفيػػة عبػػر الويػػب مػػف خػػالؿ توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفيػػة فػػى
محاولػػة لت ميػػؿ كػػـ المعمومػػات وعػػدد الع ػػد التػػى يزوروػػا المػػتعمـ أننػػاء تعممػػه (Sweller,
).Kalyuga&Ayres, 2011p.45
كما تتفؽ معىا نظرية أوزبؿ؛ حيث تعد معرفػة المػتعمـ وخب ارتػه ال ػاب ة مػف المكونػات
ال ا ػػية فػػى نمػػوىج الم ػػتخدـ فػػى نظػػـ الػػتعمـ التكيفيػػة ووػػىا يتفػػؽ م ػ رؤيػػة أوزبػػؿ عػػف
الػػتعمـ ب نػػه عمميػػة إحػػداث عالقػػات وارتباطػػات بػػيف المعمومػػات الموجػػودة بالفعػػؿ فػػى البنػػاء
المعرفى لممتعمـ وما ي دـ له مػف معمومػات جديػدة ولػىلؾ تػؤدى البنيػة المعرفيػة لممػتعمـ بمػا
تش ػػممىا م ػػف معرف ػػة أو معموم ػػات أو أفك ػػارأو مب ػػادىء أو عالق ػػات دو ار ر ي ػػيا فػػى عممي ػػة
التعمـ؛ حيث تعد وىا المعمومات والمعارؼ بمنابة ال س التى نعتمد عميىا فى إضػافة مػا
نري ػ ػ ػػد ت ديمػ ػ ػ ػػه لمم ػ ػ ػػتعمـ .أمػ ػ ػ ػػاؿ ػ ػ ػ ػػادؽ وفػ ػ ػ ػؤاد أبػ ػ ػ ػػو حط ػ ػ ػػب1990 ٬؛ أنػ ػ ػ ػػور محمػػ ػ ػػد
الشرقاوى ٬1998٬ص.)06
كما تتفؽ م نظرية روبرت جانييه؛ حيث ينظـ المحتوى فى نمػوىج المجػاؿ فػى نظػـ
الػػتعمـ التكيفيػػة عبػػر الويػػب فػػى شػػكؿ ورمػػى ٬وم ارعػػاة المتطمػػب ال ػػابؽ لػػتعمـ كػػؿ مىػػارة٬
وو ػػىا يتف ػػؽ مػ ػ رؤي ػػة جانيي ػػه ح ػػوؿ تن ػػيؽ المحت ػػوى؛ حي ػػث ي ػػرى جانيي ػػه ان ػػه ي ػػتـ تن ػػيؽ
المحتػػوى فػػى ن ػػؽ ورمػػى بػػدءا مػػف الم ػػتوى الب ػػيط فػػى قاعػػدة الىػػرـ وانتىػػاءا بالم ػػتوى
الكن ػػر تع ي ػػدا ٬ويع ػػد ك ػػؿ م ػػتوى متطم ػػب قبم ػػى أو ش ػػرطى ل ػػتعمـ الجػ ػزاء الموج ػػودة ف ػػى
الم تويات العميػا لمبنيػة المعرفيػة الىرميػة لممحتػوى ٬ووػىا يتطمػب ال يػاـ بتحميػؿ المىػاـ عنػد
التخطيط لممحتوى .أن ى محمد أحمد ٬1998 ٬ص ص.)06٬01
ولم ػػا ك ػػاف ا ل ػػتعمـ يج ػػد عممي ػػة نف ػػية يرمر ي ػػة تح ػػدث نتيج ػػة تغيػ ػرات ف ػػى البن ػػاء
اإلدراكى لممتعمميف فإننا نعمد فػى كنيػر مػف االحيػاف لمتعػرؼ عمػى وجػودا بوا ػطة الداء٬
فاالداء وو الوجه المح وس له ٬حيث يعد المادة المباشرة التى نتعامؿ بىػا خػالؿ عمميػات
الت يػػيـ المتنوعػػة لتحديػػد كفايػػة وػػىا الػػتعمـ أو قيمػػة لػػدى المتعممػػيف .وليػػد يو ػػؼ محمػػد٬
 ٬0612ص .)3
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وونػػا يعػػد العػػبء المعرفػػى أحػػد المشػػاكؿ التػػى يعػػانى منىػػا الطػػالب وأعضػػاء وي ػػة
التػػدريس حيػػث اف معظػػـ الطمبػػة بػػالر ـ مػػف تركيػػزوـ العػػالى وانتبػػاوىـ اننػػاء الػػدروس اال
انىـ يفشموف فى التعمـ واكت ػاب المىػارات الالزمػة.فالمالم التػى تتميػز بىػا االلفيػة النالنػة
وتع ػػد انمػػاط الحيػػاة وتبػػدؿ طبيعػػة الحيػػاة بشػػكؿ جػػىرى وت مػػص الوظػػا ؼ بشػػكؿ مت ػػارع
والت ازيػػد الم ػػتمر فػػى تطػػور و ػػا ؿ االت ػػاؿ قػػد فرضػػت عمػػى ع ػػوؿ البشػػر عب ػػا معرفيػػا
ممنال فى الكمية الىا مة مف العنا ر المعرفية التى تتحدى الدماغ ممػا يرو ػه وقػد ي ػاب
باالنغالؽ فى بعض الحياف مما يتطمب تعميـ الفػرد ا ػتراتيجيات ت مػيص وػىا الكػـ الىا ػؿ
مف الوحدات المعرفية دوف أف يخ رمنىا شي ا)(Lee,2000,p.1-8
وقػػد أكػػدت عديػػد مػػف الد ار ػػات عمػػى ضػػرورة اإلوتمػػاـ بإيجػػاد حمػػوؿ لخفػػض العػػبء
المعرفػى الواقػ عمػى الطػالب ومنىػا د ار ػة و ػمر وأخػروف & Hasler & Kersten
 )Sweller , 2007والتػػى وػػدفت إلػػى قيػػاس أنػػر نالنػػة أ ػػاليب فػػى التعمػػيـ فػػى م ػػتوى
العبء المعرفى لدى تالميى المدارس اإلبتدا ية وقدد بمغت عينة البحث  70طالػب وطالبػة
تتراوح أعماروـ بيف  11-9عاـ وقد تػـ ت ػيـ عينػة البحػث إلػى نػالث مجموعػات تجريبيػة
وأخ ػػرى ض ػػابطة وق ػػد ا ػػتعمؿ الب ػػاحنوف ن ػػالث ا ػػاليب لتعم ػػيـ الط ػػالب ا ػػموب الر ػػوـ
المتحركة ال معية والب رية ٬ا موب الر وـ المتحركة ال اكنة وا موب ال ػرد ف ػط لعػرض
المػػادة التعميميػػة) وقػػد تػػـ إعػػداد اختبارل يػػاس العػػبء المعرفػػى وقػػد انبتػػت نتػػا الد ار ػػة اف
ا تخداـ الر وـ المتحركة فى التعميـ يؤدى الى خفض العبء المعرفى.
ود ار ة تري ى) (Tracy, 2004والتػى وػدفت الػى قيػاس العػبء المعرفػى لػدى عينػة
مف تالميى المرحمة االبتدا ية واختبار قػابميتىـ ال ػتعماؿ المواقػ با ػتخداـ الت ػميـ الفعػاؿ
الىى ي م لمم ػتخدـ بػالتركيز عمػى المعمومػات التػى تىمػه عمػى موقػ االنترنػت كمػا انىػا
فرض ػػت عم ػػى الم ػػتعمـ الع ػػبء المعرف ػػى الع ػػالى وق ػػد ت ػػـ ا ػػتخداـ م ي ػػاس ل ي ػػاس الع ػػبء
المعرفػػى وقػػد بمغػػت عينػػة البحػػث  166طالػػب وطالبػػة وتو ػػمت الد ار ػػة إلػػى أف تالميػػى
المرحمة االبتدا ية لديىـ عبء معرؼ عػالى وأشػارت النتػا إلػى تػ نير العديػد مػف العوامػؿ
الخارجي ػػة ومنى ػػا م ػػدار المػ ػواد المعرفي ػػة المتاح ػػة لمم ػػتعمـ واإلجى ػػاد وض ػػغط الوق ػػت وكنػ ػرة
المػ ػواد المعرفي ػػة أدت إل ػػى ح ػػدوث الع ػػبء المعرف ػػى ل ػػدى عين ػػة البح ػػث ووى ػػىا ي ػػؤنر عم ػػى
قابميتىـ فى التعامؿ م المواق .
وكىلؾ د ار ة ح ف مىدى  )0616والتى ودفت الى التعرؼ عمػى م ػتويات العػبء
المعرفػػى لػػدى طػػالب المرحمػػة االعداديػػة كمػػا وػػدفت الػػى التعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ فػػى
العبء المعرفى تبعا لمتغيرى الجنس والتخ ص عممى -أدبى) وقد تكونت عينػة البحػث
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مف  106طالب وطالبة وقد تػـ بنػاء م يػاس العػبء المعرفػى وقػد أظىػرت النتػا اف افػراد
العينػػة يت ػػفوف بػػامتالكىـ عب ػػا معرفيػػا لػػدى عينػػة البحػػث كمػػا انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة
اح ا يا فى العبء المعرفى ترج الختالؼ الجنس او التخ ص.
د ار ػػة خمي ػػؿ مني ػػر  )0662والت ػػى و ػػدفت ال ػػى التع ػػرؼ عم ػػى ان ػػر م ػػتويات الع ػػبء
المعرفػػى فػػى االنتبػػاا االنت ػػا ى المبكػػر و االنتبػػاا االنت ػػا ى المت ػ خر تبعػػا لمتغيػػرى الجػػنس
والتخ ػػص الكػػاديمى وقػػد بمغػػت عينػػة الد ار ػػة  106طالػػب وطالبػػة مػػف طػػالب الجامعػػة
وأجري ػػت الد ار ػػة عم ػػى ن ػػالث مجموع ػػات ق ػػمت وف ػػا لمج ػػنس والتخ ػػص االك ػػاديمى
رياضيات -جغرافيا -لغة انجميزيػة) وا ػتعمؿ الباحػث اختبػار ل يػاس العػبء المعرفػى وقػد
اظىػػرت ننتػػا الد ار ػػة انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة اح ػػا يا فػػى م ػػتوءات العػػبء المعرفػػى
المػػنخفض تبعػػا لمتغيػػرى الجػػنس والتخ ػػص بينمػػا تميػػزت مجموعػػة الػػىكور فػػى م ػػتويات
العػػبء االد اركػػى المرتف ػ وتميػػزت مجموعػػه الرياضػػيات فػػى دقػػة االنتبػػاا االنت ػػا ى م ارنػػة
بالمجموعتيف االخرتيف.
د ار ػػة  )2013 Zhangالتػػى تو ػػمت إلػػى أ ػػاليب لخف ػض العػػب المعرفػػى منػػؿ
تب ػػيط مى ػػاـ ال ػػتعمـ المع ػػدة إل ػػى مى ػػاـ أب ػػط وت ػػيـ المحت ػػوى ف ػػى وح ػػدات مرتبػػة ترتيب ػػا
منط يػػا ٬وبالتػػالى ال يبػػىؿ المػػتعمـ جىػػدا فػػى تعممىػػا .باإلضػػافة إلػػى تػػوفير أنشػػطة تعميميػػة
متنوع ػػة ىات ػػمة ب و ػػداؼ ال ػػتعمـ مػ ػ م ارع ػػاة الف ػػروؽ الفردي ػػة ب ػػيف الط ػػالب فيمػػا يتعم ػػؽ
بم تواوـ المعرفى وت ديـ التغىية الراجعة المنا بة لىا.
مشكلة الجحج

وقػػد ا تشػػعرت الباحنػػة وجػػود مشػػكمة فػػى العػػبء المعرفػػى لػػدى طػػالب شػػعبة
المغة اإلنجميزية مف خالؿج
 -د ار ة الباحنة بىات الشعبة فواح ا ىا بالمشكمة أنناء فترة د ار تىا .

 الت ميـ والتنظػيـ يػر المنا ػب لممػادة التعميميػة الم دمػة التػى تتطمػب مػف المػتعمـجىدا إضافيا لفىمىا.
 وجود النشطة المعرفية ير المت مة بمىمة التعمـ؛والتى تعيؽ حدوث التعمـ. عػػدـ كفايػػة ال اعػػدة المعرفيػػة لممتعمـ خب ػرة المػػتعمـ)؛ ممػػا يػػدف المػػتعمـ إلػػى البحػػثالعش ػوا ى عػػف خط ػوات الحػػؿ وضػػياع وقػػت كبيػػر فػػى البحػػث عػػف المعمومػػات ٬حيػػث أف
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م دار المعمومػات ىات المعنػى التػى يمكػف أف يعالجىػا المػتعمـ فػى ىاكرتػه العاممػة دوف أف
تفرض عب اً معرفياً عميه يعتمد عمى م دار معرفته ال اب ة.

 ت ػػديـ ع ػػدد كبي ػػر ج ػػدا م ػػف العنا ػػر الجدي ػػدة إل ػػى ال ػػىاكرة العامم ػػة أو ت ػػديـ و ػػىاالعنا ر ب رعة كبيرة جدا إلدراجىا ضمف البنيات المعرفية فى الىاكرة طويمة الجؿ.
وفيما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث فى :
وج ػػود ع ػػبء معرف ػػى از ػػد ل ػػدى ط ػػالب ش ػػعبة المغ ػػة اإلنجميزي ػػة ف ػػى م ػػادة ال ػ ػراءة بالمغ ػػة
اإلنجميزيػة ٬ولػىلؾ ي ػع البحػث الحػال لت ػميـ بي ػة تعمػـ إلكترونيػة قا مػة عمػػى
نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط تتضػػمف طرقػاً فعالػػة لتخفػػيض العػػبء المعرفػػى
بنوعيػػه الجػػوورى والػػدخيؿ حيػػث يػػتـ ت ػػيـ وتجػػزىء أنشػػطة الػػتعمـ فػػى وحػػدات مىػػاـ
متعػػددة ومتتابعػػة باإلضػػافة إلػػى إمػػداد المتعممػػيف بالمعمومػػات الضػػرورية الالزمػػة ف ػػط
إلنجػػاز تعممىػػـ ٬وتن يػػة المعمومػػات يػػر الضػػرورية؛ لف ىلػػؾ ػػيؤدى لخفػػض الجىػػد
الع مػػى المبػػىوؿ فػػى البحػػث عػػف المعمومػػات ومعالجتىػػا ٬ومػػف نػػـ ػػينخفض العػػبء
المعرفػػى وأيضػػا إ ازلػػة عمميػػات البحػػث العش ػوا ى يػػر المبػػررة باإلضػػافة إلػػى تجنػػب
ا تخداـ الم ادر المعرفية فى أنشطة ال عالقػة لىػا بػالتعمـ وتػوفير إمكانيػة الو ػوؿ
المباشػػر لمبنيػػات المعرفيػػة وتجنػػب ا ػػتخداـ الم ػػادر المعرفيػػة فػػى أنشػػطة ال عالقػػة
لىػػا بػػالتعمـ والحفػػاظ عمػػى التغي ػرات فػػى البنيػػة المعرفيػػة طب ػاً لحػػدود الػػىاكرة العاممػػة٬
حيػػث يػػتـ كػػؿ ىلػػؾ عػػف طريػػؽ اإلفػػادة مػػف ممي ػزات بي ػػة الػػتعمـ التكيفػػى ال ا مػػة عمػػى
نمط إخفاء الروابط بما تتضمنه مف حماية الم تخدميف مف التع يػد الموجػود بالفضػاء
التشعبى الوا وت ميػؿ عػدد الػروابط التػى يزوروػا المػتعمـ وكػىلؾ تركيػز انتباوػه علةى
روابط المحتوى التى يكوف م تعد لد ار ػتىا والتػى تح ػؽ أوػداؼ تعممػه ممػا يكػوف لىػا
أنر إيجاب عمى خفض العبء المعرفى لدى المتعمميف.
أسئلة الجحج

ولمتو ػػؿ لح ػػؿ لمش ػػكمة البح ػػث ي ػػعى البح ػػث الح ػػالى إل ػػى اإلجاب ػػة ع ػػف ال ػ ػؤاؿ
الر يس التالىج ما فاعمية نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الػروابط فػى بي ػات الػتعمـ اإللكترونػ
عمى خفض العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية؟
أهذاف الجحج :

يىدؼ البحث الحالى الى التعرؼ عمى ج
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فاعمية نمط اإلبحار التكيفى إخفػاء الػروابط فػى بي ػات الػتعمـ اإللكترونػ عمػى خفػض
العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.
أهمُة الجحج :

قد يفيد وىا البحث ف ج
توجي ػػه نظ ػػر ال ػػا ميف عم ػػى ت ػػميـ بي ػػات ال ػػتعمـ اإللكتروني ػػة ال ا م ػػة عم ػػى أنم ػػاط
اإلبح ػػار التكيف ػػى ح ػػوؿ فاعمي ػػة نم ػػط اإلبح ػػار التكيف ػػى إخف ػػاء ال ػػروابط ف ػػى خف ػػض الع ػػبء
المعرفى لدى طالب المغة اإلنجميزية.
قد ت ػىـ نتػا وػىا البحػث فػ تزويػد م ػمم ومطػورى مواقػ الويػب بمجموعػة مػف
المبػػادئ وال ػػس العمميػػة عنػػد ت ػػميـ بي ػػات الػػتعمـ التكيفيػػة ٬وىلػػؾ فيمػػا يتعمػػؽ بخفػػض
العبء المعرفى لدى طالب كمية التربية شعبة المغة اإلنجميزية
التو ػػؿ إلػػى أح ػػف ال ػػبؿ لرف ػ كفػػاءة الطػػالب فػػى إ ػػتخداـ الويػػب لمن ػ التشػػتت
وضياع الوقت أنناء اإلبحار.
قد تفيد نتا وىا البحث فى تزويد أعضػاء وي ػة التػدريس ومعػاونيىـ بإرشػادات حػوؿ
إ ػػتخداـ نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط فػػى تح ػػيف أداء الطػػالب فػػى ن ػوات الػػتعمـ
المختمفة.
فروض الجحج

يسعى البحث الحالى إلى التحقق من صحة الفرض التاليى :
توجػػد فاعميػػة لممجموعػػة التجريبيػػة عنػػد م ػػتوى ≤  )100التػػى ت ػػتخدـ نمػػط اإلبحػػار
التكيفى إخفاء الروابط فى بي ات التعمـ اإللكترونى فى م ياس العبء المعرفى.
حذود الجحج

ألتزم البحث بالحدود التالية -:
-1حد بشرى :طالب الفرقة النانية شعبة المغة اإلنجميزية .
-2حد مكانى :كمية التربية – جامعة حمواف.
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-3حدددد موىدددو ىج بن ػػاء نم ػػط اإلبح ػػار التكيف ػػى إخف ػػاء ال ػػروابط داخ ػػؿ بي ػػة ال ػػتعمـ
اإللكترونية لم رر ال راءة لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.
-4حددد زمددانى :تػػـ تطبيػػؽ تجربػػة البحػػث فػػى الف ػػؿ الد ار ػػى الوؿ لمعػػاـ الد ار ػ
.0619-0618
منهج الجحج:

أوال  :منيج البحث ومتغيراتو :
ينتم ػ وػػىا البحػػث إلػػى ف ػػة البحػػوث الت ػ ت ػػتخدـ ت ػػميمات المػػنى الو ػػف ف ػ
مرحمػػة الد ار ػػة والتحميػػؿ والت ػػميـ ٬والمػػنى التجريبػ ػ عنػػد قيػػاس أنػػر المتغيػػر الم ػػت ؿ
لمبحث عمى المتغير التاب ف مرحمة الت ويـ ٬وتكونت متغيرات البحث مفج
المتغير المستقل:
نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.المتغير التابع وىو :
-العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.

ً
حبنُب :التصمُم التجرَجٍ للجحج :

عمى ضػوء المتغيػر الم ػت ؿ موضػ البحػث الحػال  ٬تػـ ا ػتخداـ الت ػميـ التجريبػ
ال بم ػ والبعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة الواحػػدة ٬ويوض ػ الجػػدوؿ التػػال الت ػػميـ التجريب ػ
لمبحثج

االفتراىية
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شكل ( )1التصميم التجريبي لمبحث

أوًال :أدوات القياس

-م ياس العبء المعرفى مف إعداد الباحنة).

ثانيا :مادة المعالجة
ً
بي ة تعمـ إلكترونية قا مة عمىج
نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.مصطلحبت الجحج

أنماط اإلبحار التكيفى:
تعرفىػػا الباحنػػة إج ار يػػا ب نىػػا مجموعػػة مػػف ال ػػاليب التػػى تىػػدؼ إلػػى توجيػػه المػػتعمـ
لمػروابط المنا ػػبة لػه ف ػػط ولودافػػه الحاليػة وبالتػػالى ت ميػؿ عػػدد الػػروابط والع ػد التػػى يزوروػػا
المتعمـ.
نمط إخفاء الروابط:تعرفىػػا الباحنػػة إج ار يػػا ب نىػػا نمػػط مػػف أنمػػاط اإلبحػػار التكيفػػى حيػػث يػػتـ فيػػه إخفػػاء
الػػروابط التػػى تػػؤدى إلػػى ػػفحات ال تتنا ػػب م ػ م ػػتوى الطالػػب المعرفػػى عػػف موضػػوع
الػػتعمـ ٬فواظىػػار الػػروابط المنا ػػبة لم ػػتواا المعرفػػى وتح ػػؽ أوػػداؼ تعممػػه ٬وبالتػػالى حمايػػة
المتعمـ مف ضياع الوقت والتشتت الىى قد يتعرض له ومف نـ خفض العبء المعرفى.
العبء المعرفىتعرفىػػا الباحنػػة إج ار يػػا ب نػػه الجىػػد الع مػػى الػػىى يبىلػػه الطالػػب أننػػاء إنجػػاا فػػى روابػػط
المحت ػػوءمف خ ػػالؿ بي ػػة تعم ػػـ إلكتروني ػػة لداء مى ػػاـ ال ػػتعمـ ٬ويعب ػػر عن ػػه بال ػػدرجات الت ػػى
يح ؿ عميىا الطالب فى الم ياس المعدد لىىا الغرض.
المجمو ة اإلفتراىية
وى المجموعة التى طبؽ عميىا الم ياس بعدياً وتـ أخػى الدرجػة المحايػدة الو ػطية لىػا
ويتـ م ارنتىا بالمجموعة التجريبية.
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اإلطبر النظرٌ والذراسبت املرتجطة:

ين ـ اإلطار النظري ف البحث الحال إل

بعة محاور أ ا ية و ج

ﹰًج أنماط اإلبحار التكيفى.
أوال
نانياج نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.
ً
نالنًاج العبء المعرفى وعالقته بالمتغير الم ت ؿ لمبحث.

ﹰ :نمط اإلبحار التكيفى Adaptive Navigation Style
أوال

يتنػػاوؿ وػػىا المحػػور نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى وأنػرا فػػى تنميػػة مىػػارات الفىػػـ ال ار ػػى لػػدى
طالب المغة اإلنجميزية ٬مف حيث مفىومه ٬وأوميته ٬وأنرا عمى نوات التعمـ المختمفة.
مفيوم أنماط اإلبحار التكيفى:
ويعرؼ برو يموف كى) (Brusilovsky, 2004أنمػاط اإلبحػار التكيفػى ب نىػا مجموعػة
مػػف ال ػػاليب الت نيػػة التػػى تىػػدؼ إلػػى م ػػاعدة الم ػػتخدميف فػػى الو ػػوؿ لممعمومػػات ىات
ال ػػمة فػػى ػػياؽ الػػنص التشػػعبى والو ػػا ط الفا ػػة وىلػػؾ مػػف خػػالؿ التكيػػؼ م ػ أوػػدافىـ
التعميمية وم ػتواوـ المعرفػى وأ ػبحت ىات أوميػة مت ازيػدة فػى العديػد مػف تطبي ػات الويػب
التكيفػػى ٬وتبػػرز أوميػػة اإلبحػػار التكيفػػى عنػػدما يضػػطر الم ػػتخدـ فػػى أوقػػات كنيػرة إليجػػاد
رابط بيف العديد مف الخيارات والبدا ؿ المطروحة فػى ظػؿ ػعوبة اختيػار الػرابط الن ػب٬
فاإلبحػػار التكيفػػى ي مػػؿ مػػف عػػدد مػػف الخيػػارات با ػػتخداـ مختمػػؼ أنمػػاط اإلبحػػار الكنػػر
شيوعا )(Brusilovsky, 2003, p.487
أىمية أنماط اإلبحار التكيفى وأثرىا مى نواتج التعمم المختمفة
وفػى ضػوء مػػا ػبؽ يتضػ اف الىػػدؼ الر ي ػى مػػف أنمػاط اإلبحػار التكيفػػى وػو الحػػد
مػػف عػػدد الع ػػد التػػى ت ػزار دوف الت ميػػؿ مػػف عمميػػة الػػتعمـ ٬ويتح ػػؽ ىلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدة
أ ػػاليب منى ػػاج التوجي ػػه المباش ػػر ٬ترتي ػػب ال ػػروابط ٬إخف ػػاء ال ػػروابط ٬ش ػػرح ال ػػروابط ٬إنش ػػاء
الروابط ٬الخريطة التكيفية.
وفى وىا اإلطار يوجد عديد مف البحػوث والد ار ػات التػى أشػارت نتا جىػا إلػى التػ نير
الفعػػاؿ ل ػػاليب اإلبح ػػار التكيفػػى ف ػػى تح ي ػػؽ ن ػوات ال ػػتعمـ المختمف ػػة حيػػث وػػدفت د ار ػػة
إيرلمػػاز) (Eryilmaz, 2011إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة العػػرض التكيفػػى وكػػىلؾ أ ػػاليب
اإلبح ػػارالتكيفى عم ػػى خف ػػض الع ػػبء المعرف ػػى ورض ػػا المتعمم ػػيف ع ػػف منظوم ػػة ال ػػتعمـ م ػػف
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خ ػػالؿ تط ػػوير نالن ػػة نظ ػػـ تعميمي ػػة مختمف ػػة عب ػػر الوي ػػب ٬المنظوم ػػة الول ػػى ب ػػدوف تكي ػػؼ٬
والمنظومػػة النانيػػة وظػػؼ فيىػػا العػػرض التكيفػػى أمػػا المنظومػػة النالنػػة وظػػؼ فيىػػا بعػػض
أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفيػػة ٬وقػػد تو ػػمت إلػػى نتػػا الد ار ػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ىات داللػػة
إح ا ية ل ال المنظومة النانية والنالنة ولكف المنظومػة النالنػة التػى وظػؼ فيىػا أ ػاليب
اإلبحػػار التكيفيػػة كانػػت أكنػػر فاعميػػة فػػى خفػػض العػػبء المعرفػػى ٬وزيػػادة رضػػا المتعممػػيف
عف المنظومة التعميمية.

كىلؾ أشارت د ار ػة ػوميريؾ ويػاليف )( Somyurek&Yalin,2014إلػى
فاعميػػة توظيػػؼ أ ػػموب شػػرح ال ػرابط فػػى خفػػض التشػػتت فػػى أننػػاء اإلبحػػار داخػػؿ
روابط المحتوى وبالتالى ي رت عممية البحػث لػدى المتعممػيف ٬حيػث تو ػمت نتػا
إلػػى فاعميػػة وػػىا ال ػػموب فػػى ت ميػػؿ التشػػتت وف ػػداف االتجػػاا ٬كمػػا أو ػػت الد ار ػػة
بضػرورة إجػراء مزيػػد مػػف البحػػوث التجريبيػػة حػػوؿ توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفيػػة
المختمفة ومعرفة أنروا عمى تي ير عممية اإلبحار لدى المتعمميف.

كػػىلؾ أشػػارت د ار ػػة زوػػو) (Zhu, 1999التػػى قارنػػت بػػيف م ػػدار الع ػػبء
المعرفػػى أننػػاء تعمػػـ ال ػراءة مػػف نػػص تشػػعبى يتكػػوف مػػف  7 -3روابػػط لكػػؿ ع ػػدة٬
ونص أخر يتكوف مػف  11-8اربػط لكػؿ ع ػدة ٬وقػد تو ػمت النتػا إلػى أف الػتعمـ
كػػاف أفضػػؿ وأقػػؿ فػػى العػػبء المعرفػػى فػػى حالػػة الػػنص التشػػعبى الػػىى يحتػػوى عمػػى
روابػػط أقػػؿ لف زيػػادة عػػدد الػػروابط فػػى الػػنص التشػػعبى تزيػػد مػػف العػػبء المعرفػػى
وتضعؼ التعمـ ٬وبىلؾ يمكف لنماط اإلبحار التكيفى أف ت مػؿ مػف العػبء المعرفػى
الواق عمى المتعمـ وتوجىه لمروابط المنا بة لودافه وبالتالى ت مؿ مف عدد الروابط
والع د التى يزوروا المتعمـ.

كم ػػا تو ػػمت عدي ػػد م ػػف الد ار ػػات من ػػؿ د ار ػػة ب ػػاروش (Parush, et
) al,2005إلػى أف البحػث الب ػػرى فػى ػػفحات الويػب التػى تحتػػوى عمػى روابػػط
كنيرة يكوف أبط م ارنة بالبحث الب رى فى فحات تحتوى عمى روابط أقؿ.
كػػىلؾ وػػدفت د ار ػػة ) Eryilmaz(2011إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة العػػرض التكيفػػى
وأنماط اإلبحار التكيفى عمى خفض العبء المعرفػى ورضػا المتعممػيف عػف منظومػة الػتعمـ
مػػف خػػالؿ نالنػػة نظػػـ تعميميػػة مختمفػػة عبػػر الويػػب ووػػى نػػالث مجموعػػات ؛ الولػػى نظػػاـ
تعميمػػى ت ميػػدى والنانيػػة تػػـ توظيػػؼ العػػرض التكيفػػى داخػػؿ النظػػاـ التعميمػػى والنالنػػة تػػـ
توظيؼ أنماط اإلبحار التكيفى ٬وتو ػمت النتػا إلػى وجػود فػروؽ ىات داللػة إح ػا ية
ل ػػال المنظومػػة النانيػػة والنالنػػة ٬ولكػػف المنظومػػة النالنػػة التػػى وظػػؼ فيىػػا أنمػاط اإلبحػػار
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التكيف ػػى كان ػػت أكن ػػر فاعمي ػػة ف ػػى خف ػػض الع ػػبء المعرف ػػى وزي ػػادة رض ػػا المتعمم ػػيف ع ػػف
المنظومة التعميمية.
وونػا ظىػػرت الحاجػة لضػػرورة اإلوتمػاـ ب نمػػاط اإلبحػارالتكيفى التػػى تىػدؼ إلػػى توجيػػه
الم ػػتخدـ أننػػاء عمميػػة اإلبحػػار إلػػى الػػروابط الكنرأوميػػة حيػػث نػػت عػػف النمػػو ال ػري فػػى
حجػػـ ال ػ مة التفاعميػػة المتاحػػة لممتعممػػيف عبػػر الويػػب مشػػكمة تشػػتت م ػ يػػاب التوجيػػه
ال ػػميـ ولكػػف توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفػػى يزيػػد مػػف فاعميػػة الػػتعمـ وي مػػؿ مػػف ػػعوبة
التن ؿ ويجعؿ اإلبحار أكنر توجىا وبالتالى ي ؿ وقت التعمـ.
مما بؽ ترى الباحنة أف أنماط اإلبحار التكيفى تراعى محدودية الػىاكرة العاممػة لػدى
الطالػب مػػف خػػالؿ توجيىػػه إلػػى المعمومػػات ىات ال ػػمة ب وػػداؼ تعممػػه وتجنبػػه المعمومػػات
التى ال مه لىا ب ودافػه وبالتػالى ت ػاعد وػىا النمػاط الطالػب فػى الو ػوؿ إلػى الم ػار
المنا ػػب لتح يػػؽ أودافػػه التعميميػػة عػػف طريػػؽ تكييػػؼ الػػروابط فػػى ضػػوء م ػػتواا المعرفػػى
عف المحتوى التعميمى وبالتالى خفض العبء المعرفى أنناء اإلبحار فى بنية المحتوى.
ثانيا :نمط اإلبحار التكيفى إخفاءالروابط Link Hiding
ً

يتناوؿ وىا المحور نمػط اإلبحػار التكيفػى إخفػاء الػروابط فػى بي ػات الػتعمـ اإللكترونػى
مف حيث مفىومه ومميزاته وأوجه ال ور فيه والنظريات الداعمة له.
مفيوم نمط إخفاء الروابط Link Hiding

ي ػ ػػد بىػ ػػىا ال ػ ػػموب إخفػ ػػاء أو إ ازلػ ػػة أو تعطيػ ػػؿ الػ ػػروابط ال از ػ ػػدة التػ ػػى تػ ػػؤدى إلػ ػػى
ػػفحات ال عالقػػة لىػػا بىػػدؼ ال ػػتعمـ الحػػالى أو أف المعمومػػات الموجػػودة عمػػى ال ػػفحة
مت دمػة جػػدا ٬ومػػف نػػـ ي ػعب عمػػى المػػتعمـ فىمىػػا ود ار ػػتىا ٬ومػف نػػـ تظىػػر ف ػػط الػػروابط
الخا ػػة بالمفػػاويـ الجػػاوزة لمػػتعمـ فػػى منط ػػة اإلبحػػار لف المػػتعمـ نجػ فػػى اختبػػار الت يػػيـ
الخاص بالمتطمب ال ابؽ أو أف وىا المفاويـ ليس لىا متطمب ابؽ لد ار تىا.
إف الىػدؼ ال ا ػى مػف نمػط إخفػاء الػروابط وػو ت ميػؿ م ػاحة اإلبحاروتحديػدوا عػػف
طريػػؽ اإلخفػػاء ٬اإل ازلػػة ٬تعػػديؿ الػػروابط المؤديػػة إلػػى ػػفحات يػػر مرتبطػػة بالموضػػوع٬
وتعد ال فحة ير مرتبطة بالموضوع ل باب عدة منىاج
إىا كانت ال فحة يرمرتبطة بالىدؼ التعميمى لمم تخدـ.-إىا تـ ت ديـ مواد تعميمية لـ ي تعد المتعمـ لفىمىا.
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وق ػػد ت ػػـ تط ػػوير و ػػىا ال ػػنمط ت ػػدريجيا ٬فف ػػى بداي ػػة نظ ػػـ الو ػػا ط الفا ػػة التكيفي ػػة ي ػػتـ
ا ػػتخداـ الطري ػػة الب ػػيطة إلخف ػػاء ال ػػروابط وو ػػى إخف ػػاء الػ ػرابط مػ ػ الكمم ػػة النش ػػطة م ػػف
ال ػػفحة نػػـ تطػػورت الفك ػرة إلػػى إ ازلػػة ال ػرابط نف ػػه فواب ػػاء الكممػػه النشػػطة أو إزالتىػػا أيضػػا
وبالتالى يتـ ت ميؿ عدد الروابط وخا ة لممبتد يف.
ووناؾ بعض الخ ا ص المرتبطة بإخفاء الروابط ووىج
الكممة النشطة ( hot word/ anchorالتمميحات الب رية )(visible indication-الوظيفية )(functionality

فإخفػاء الػروابط  link hidingيػتـ فيىػا االحتفػاظ بالكممػة النشػطة ولكػف يػتـ إ ازلػة كػؿ
التمميحػػات الب ػرية التػػى تشػػير إلػػى أنىػػا روابػػط منػػؿ وجػػود المػػوف الزرؽ ووض ػ الخػػط
تحت الرابط) أو بشكؿ أخر وجود الروابط ولكنه يشػبه الػنص المحػيط بػه مػ الحفػاظ عمػى
ووظيفتػه أمػا تعطيػؿ الػرابط  link disablingفىػو إ ازلػة وظيفػة الػرابط منػؿ قػدرة الػرابط
عمػػى أخػػى الم ػػتخدـ إلػػى ال ػػفحة المطموبػػة ٬أمػػا إ ازلػػة ال ػرابط  link removalفىػػو إ ازلػػة
الرابط نف ه.
مميزات نمط إخفاء الروابط
يحمى الم تخدميف مف التع يد الموجود بالفضاء التشعبى الوا .ت ميؿ عدد الروابط وبالتال خفض العبء المعرفى عمى المتعمـ.يركز انتبػاا المػتعمـ عمػى روابػط المحتػوى التػى يكػوف المػتعمـ م ػتعد لد ار ػتىا والتػىتح ؽ أوداؼ تعممه.
أوجو القصور فى نمط إخفاء الروابط
تبدو وػىا الطري ػة مزعجػة و يػر فعالػة لممتعممػيف عنػدما ت ػب الػروابط يػر مر يػةبالن بة لىـ وخا ة م الطالب محبى اال تطالع.
النظريات الدا مة لنمط إخفاء الروابط
نظرية العبء المعرفى
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تعد نظرية العػبء المعرفػى مػف أكنػر نظريػات الػتعمـ ارتباطػاً بػالتعمـ التكيفػى وخا ػة
نمط إخفػاء الػروابط ٬حيػث ت ػوـ وػىا النظريػة عمػى أ ػاس أف الػىاكرة الشػغالة ىاكػرة المػد
ال ير) ىات إمكانيات محدودة فػى كػـ المعمومػات وعػدد العنا ػر التػى ت ػت بمىا وتتواجػد
بىػا فػػى نفػػس الوقػػت والعمميػػات التػػى تجريىػػا عمػػى وػػىا المعمومػػات ووػػىا مػػا يتفػػؽ مػ نمػػط
إخفػػاء الػػروابط فػػى محاولػػة لت ميػػؿ كػػـ المعمومػػات وعػػدد الع ػػد التػػى يزوروػػا المػػتعمـ أننػػاء
تعممػػه  (Sweller, Kalyuga&Ayres, 2011p.45فالبػػد مػػف تخفيػػؼ الحمػػؿ المعرفػػى
عمػػى الػػىاكرة الشػػغالة ؛ لت ػػىيؿ التغي ػرات التػػى تحػػدث فػػى شػػبكة المعمومػػات بػػىاكرة المػػد
الطويؿ ٬ووىا ما يتفؽ م نمط إخفاء الروابط حيث حيث يتـ إخفاء جمي الػروابط التػى ال
تػػؤدى إلػػى ػػفحات ىات ػػمة أو ال عالقػػة لىػػا بالىػػدؼ الحػػالى لمم ػػتخدـ بىػػدؼ ت ميػػؿ
م ػػاحة اإلبحػػار فواخفػػاء الػػروابط ل ػػفحات يػػر مال مػػة وىلػػؾ فػػى ضػػوء بيانػػات نمػػوىج
الم تخدـ وبالتالى ت ميؿ العبء المعرفى ال از د.
ثالثًا :العبء المعرفى Cognitive Load

يتنػػاوؿ وػػىا المحػػور الع ػػبء المعرفػػى وىلػػؾ مػػف حي ػػث المفىػػوـ ٬الن ػواع ٬ال ػػباب٬
أ اليب الخفض ٬ ٬الم تويات ٬طرؽ ال ياس  ٬أنواع م اييس العبء المعرفى.
مفيوم العبء المعرفى
يعرفه ويمر ) (Sweller, J, 1988ب نه العبء الع مػى الػىى يحػدث لممػتعمـ عنػد أداء
مىمػػة معينػػة ٬كمػػا أنػػه قػػدـ تعريفػػا أخػػر عػػاـ  0663ب نػػه م ػػدار الطاقػػة الع ميػػة ةالالزمػػة
لمعالجة م دار المعمومات الم دمة لممػتعمـ فػى وقػت مػا ٬ويشػير إلػى م ػدار النشػاط الع مػى
المفروض عمى الىاكرة العاممة فى وقت ما.
كمػػا يعرفػػه كػػوبر) (Cooper, G, 1998ب نػػه إجمػػالى النشػػاط الع مػػى الػػىى يػػؤدى
بوا ػػطة الػػىاكرة ال ػػىاكرة العاممػػة ف ػػى وقػػت ما.ويعرف ػػه بػػاس واي ػػرس وباشػػماف  0668ب نػػه
تركيب متعدد االبعاد يمنؿ العبء الىى يحدث فى النظاـ المعرفى لممػتعمـ عنػد أداء مىمػة
معينة.
ويعرفػه كاليوجػا ) (Kalyuga, S,2009ب نػه مػوارد الػىاكرة العاممػة الالزمػة لتح يػؽ
أوػداؼ النشػطة المعرفيػػة فػى أحػد المواقػػؼ المحػددة منػؿ مىػػاـ الػتعمـ أو حم اتػت الػػتعممـ
كم ػػا أن ػػه مفى ػػوـ نظ ػػرى يعك ػػس التف ػػاعالت ب ػػيف بني ػػات المعموم ػػات والخ ػػا ص المعرفي ػػة
لممػػتعمـ ٬وي ػػا وى م ػػدار الم ػوارد المعرفيػػة الم ػػتنمرة فػػى المىمػػة  ٬ويعتمػػد م ػػدار الم ػوارد
المعرفية الم تنمرة عمى م توى دافعية المتعمـ واتجاواته وخ ا ه الشخ ية.
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كما يعرفه ويمروأخروف عمى أنه ال عة المطموبة لمىاكرة العاممة لجؿ بناء المخطػط
المعرفػى وعممػه الوتومػاتيكى الػىى يحػدث تغييػرات فػى الػىاكرة طويمػة المػدى(Sweller .
) et al, 1998, p17كمػا يعرفػه كػوبر  Cooperب نػه الكميػة الكميػة مػف النشػاط الع مػى فػى
ال ػ ػ ػ ػ ػػىاكرة العامم ػ ػ ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ وق ػ ػ ػ ػ ػػت مع ػ ػ ػ ػ ػػيف وي ػ ػ ػ ػ ػػاس بع ػ ػ ػ ػ ػػدد الوح ػ ػ ػ ػ ػػدات أو العنا ػ ػ ػ ػ ػػر
المعرفيػػة) (Cooper,1998والعامػػؿ ال ػػر يس الػػىى يش ػػكؿ العػػبء المعرف ػػى عػػدد العنا ػػر
التى يتوجب اإلنتباا إليىا .أبو رياش)0667٬193٬
وقػ ػػد وض ػ ػ جػ ػػوف ػ ػػويمر الحجػ ػػر ال ا ػ ػػى لنظريػ ػػة العػ ػػبء المعرفػ ػػى ووػ ػػى إحػ ػػدى
النظريػات المعرفيػة مػف جىػػة ٬فواحػدى نظريػات التعمػػيـ والػتعمـ مػف جىػػة أخػرى ٬ف ػد انتمػػت
إل ػػى نظري ػػة معالج ػػة المعموم ػػات ٬فى ػػى تتن ػػاوؿ أو ػػـ م ػػا قدمت ػػه نظري ػػة معالج ػػة المعموم ػػات
وبشػػكؿ خػػاص مػػا يت ػػؿ بالػػىاكرة وأنواعىػػا ٬فالػػىاكرة العاممػػة التػػى تنتبػػه إلػػى المعمومػػات
وت ػػوـ بمعالجتىػػا إلػػى عنا ػػر ػػمعية وب ػرية ف ػػط كمػػا تت ػػؼ بمحدوديػػة الػػزمف التػػى
تح ػػتفظ ب ػػه المعموم ػػات .إف و ػػىا المحدودي ػػة ت ػػؼ وراء ض ػػعؼ التعم ػػيـ مم ػػا ي ػػتمزـ وج ػػود
ا ػػتراتيجيات لمواجىتىػػا ٬ووػػىا م ػا قػػاـ بػػه ػػويمر فػػى منت ػػؼ النمانينػػات ٬فالػػىاكرة طويمػػة
المػػدى وػػى التػػى تخػػزف المعمومػػات والمعػػارؼ التػػى عولجػػت والمىػػارات التػػى تعممىػػا الفػػرد٬
و عتىا ير محددة.
إف العػػبء المنا ػػب يتول ػد عػػف طريػػؽ تطػػور المخطػػط المعرفػػى الػػىى يتطمػػب ػػعة
إضػػافية فػػى الػػىاكرة العاممػػة ٬فػػإف الػػىاكرة الح ػػية تػػنظـ مػػرور المعمومػػات مػػف الح ػواس
والىاكرة ق يرة المدى حيث ت م بن ؿ حوالى أرب إلػى خمػس وحػدات معرفيػة فػى الوقػت
الواحػػد والوحػػدة المعرفيػػة قػػد تكػػوف كممػػة أو حػػرؼ او ػػورة أو جممػػة .ال ت ػػوـ وػػىا الػػىاكرة
بػ ػ ى معالجػ ػػة معرفيػ ػػة لممعمومػ ػػات بػ ػػؿ تبػ ػػدأ المعالج ػػة فػ ػػى الػ ػػىاكرة ق ػ ػػيرة المػػػدى . .أبػػػو
رياش.)179-0667٬177٬
أنواع العبء المعرفى
-1العبء المعرفى الدخيلExtraneous Cognitive Load

وو عبء معرفى يػر ضػرورى يحػدث ب ػبب الت ػميـ والتنظػيـ يػر المنا ػب التػى
تتطمب مف المتعمـ جىدا إضافيا ٬وترى نظرية العبء المعرفى أف العبء المعرفػى الػدخيؿ
يرتبط بطري ة ت ديـ المادة التعميمية وينت مفج
ارتف ػػاع درج ػػة التفاع ػػؿ ب ػػيف العنا ػػر ف ػػى ال ػػىاكرة العامم ػػة ب ػػبب الت ػػميـ التعميم ػػى
ال ىء.
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النشػػطة المعرفيػػة يػػر المبػػررة و يػػر المت ػػمة بمىمػػة الػػتعمـ ٬ويكػػوف النشػػاط
مت ؿ بمىمة التعمـ إف لـ ي إلى إك اب المتعمـ لممخططات المعرفية.

يػػر

ويجب خفض العبء المعرفى الدخيؿ إلى أقؿ حػد ممكػف عػف طريػؽ حػىؼ النشػطة
المعرفية ير المت مة بمىمة التعمـ؛ لنىا تعيؽ حدونه.
;(Schnotz, W; Kürschner, C, 2007)(Elliott, S; Kurz, A; Beddow, P
)Frey, J,2009

ومف المواقؼ واإلعدادات التى ت بب العبء االمعرفى الدخيؿج-
عػػدـ كفايػػة ال اعػػدة المعرفيػػة لممتعمـ خب ػرة المػػتعمـ)؛ وىلػػؾ الف اإلرشػػادات التعميميػػةلػػف تعوضػػىا ٬ووػػىا يػػدف المػػتعمـ إلػػى البحػػث العش ػوا ى عػػف خط ػوات الحػػؿ(Kalyuga, .
)S,2010

الف ػػؿ ف ػػى الزمػػاف والمك ػػاف بػػيف التمن ػػيالت المعرفيػػة الت ػػى تتطمػػب م ػػف المتعممػػيفعمميات بحث وا عة وعمميات مطاب ة.
كبر حجـ خطوة االنت اؿ بيف المعمومػات او المعػدؿ ال ػري لتغيػر المعمومػات حيػثيتـ ت ديـ عدد كبيػر جػدا مػف العنا ػر الجديػدة إلػى الػىاكرة العاممػة أو ت ػديـ وػىا العنا ػر
ب رعة كبيرة جدا إلدراجىا ضمف البنيات المعرفية فى الىاكرة طويمة الجؿ.
 ع ػػدـ كفاي ػػة التوجي ػػه الخ ػػارجى الم ػػدـ لمم ػػتعمـ؛ ف ػػال يع ػػوض و ػػىا التوجي ػػه محدودي ػػةالمعرفة المتاحة لممتعمـ ٬وبالتالى يتب المتعمموف إجراءات عشوا ية لمبحث عف حموؿ.
حػػدوث تػػداخمؿ بػػيف التوجيػػه الخػػارجى الم ػػدـ لممػػتعمـ م ػ مػػا وػػو موجػػود فػػى بنيتػػهالمعرفيػػة ممػػا يتطم ػػب مػػف المتعمم ػػيف الرجػػوع إل ػػى تمنػػيالت مختمف ػػة لػػنفس المعمومػػات.
)(Kalyuga, S,2009

ويطمؽ عمى وىا النوع عب اً معرفياً ير فعاؿ؛ لنه ينشػ نتيجػة المعمومػات والنشػطة
التػػى ال ت ػػىـ مباشػرة فػػى عمميػػات بنػػاء المخططػػات والتشػػغيؿ التم ػػا ى لىػػا(Paas, F; .
) Renkl, A& Sweller, J, 2004كمػػا يػػرى كػػوبر وتنػػداؿ فػػورد و ػػويمر Cooper,
) Tindall-Ford, Chandler&Sweller, 2001انػه عػبء معرفػى يػر منػت و يػر بنػاء
وينت مف النشطة المعرفية التى ال عالقة لىا بالتعمـ التى يكوف ػببىا الت ػميـ التعميمػى
ال ىء وينت وىااالعبء مف الت ميـ التعميمى الىى قػد ي خػى أشػكاال مختمفػة ن و ػا-
توض ػػيحات عممي ػػة........إل ) ٬أو أنماطػ ػاً مختمف ػػة ن ػػياً ت ػػويرياً) ٬أو طرق ػػا مختمف ػػة
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ب ػ ػ ػرياً -ػ ػ ػػمعياً)  ٬أو يتطمػ ػ ػػب نشػ ػ ػػاطات مختمفػ ػ ػػة حػ ػ ػػال لممشػ ػ ػػكالت -د ار ػ ػ ػػة أمنمػ ػ ػػة
عمميػة......إل )  ٬أو يتضػمف تتابعػات مختمفػة ترتيبػات مختمفػة -مىػاـ كاممػة.....إل )
)(Kalyuga, S,2010

ولخفض العبء المعرفى الدخيؿ يجبج
توفير إمكانية الو وؿ المباشر لمبنيات المعرفية.إزالة عمميات البحث العشوا ى ير المبررة.تجنب ا تخداـ الم ادر المعرفية فى أنشطة ال عالقة لىا بالتعمـ.-الحفاظ عمى التغيرات فى البنية المعرفية طب اً لحدود الىاكرة العاممة.

وت ػوـ البنيػات المعرفيػة بالتن ػيؽ والػتحكـ فػى النشػطة المعرفيػة التػى تنفػى فػى المىػػاـ
المع دة ٬كما أنىا تحدد نوعية المعمومات التى يحتاجىا المتعمـ ٬ونوعيػة النشػطة المعرفيػة
التى يحتاجونىا(Kalyuga, S,2010 .
كمػا يمكػػف تخفػػيض العػػبء المعرفػػى الػػدخيؿ عػػف طريػػؽ إمػػداد المتعممػػيف بالمعمومػػات
الض ػػرورية الالزم ػػة ف ػػط إلنج ػػاز تعممى ػػـ ٬وتن ي ػػة المعموم ػػات ي ػػر الض ػػرورية؛ لف ىل ػػؾ
ػػيؤدى لخفػػض الجىػػد الع مػػى المبػػىوؿ فػػى البحػػث عػػف المعمومػػات ومعالجتىػػا ٬ومػػف نػػـ
ينخفض العبء المعرفى الدخيؿ.
) (Lin, Y; Hsun, T; P; Hwang, G; Yeh, Y, 2009وفيمػا يخػتص بػالم ررات
اإللكترونية يمكف تخفيض العبء المعرفػى الػدخيؿ عػف طريػؽ تح ػيف الت ػميـ التعميمػى؛
بتجنػب تجػزىء االنتبػاا ٬والف ػؿ يػر المبػرر بػيف عنا ػر المػادة الم دمػة(Elliott, S; .
)Kurz, A; Beddow, P; Frey, J, 2009
 -1العبء المعرفى الجوىرىIntrinsic Cognitive Load

تعتبػػر بعػػض الم ػواد التعميميػػة ػػعبة فػػى حػػد ىاتىػػا عمػػى الفىػػـ والػػتعمـ بغػػض النظػػر
عف الطري ة التى تدرس بىا ٬فالعامؿ الحا ػـ فػى وػىا العػبء المعرفػى وػو م ػدار التفاعػؿ
بيف العنا ر؛ لنه يشير إلى عػدد العنا ػر لتػى يجػب معالجتىػا فػى أف واحػد فػى الػىاكرة
العاممة لفىمىا وتعممىا.
ويش ػػير و ػػىا الن ػػوع م ػػف الع ػػبء المعرف ػػى إل ػػى م ػػدار المعالج ػػة الالزم ػػة لفى ػػـ الم ػػادة٬
ويعتمػ ػػد عمػ ػػى م ػ ػػدار عنا ػ ػػر المػ ػػادة الم دمػ ػػة ٬ومػ ػػدى ت ػ ػرابط تمػ ػػؾ العنا ػ ػػر ٬وتفاعمىػ ػػا
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وتنا مى ػػا مػ ػ بعض ػػىا ال ػػبعض فعم ػػى ػػبيؿ المن ػػاؿ؛ يعتبػ ػر الفى ػػـ ال ار ػػى ل ػػدى ال ػػارىء
المبتػػدىء يتطم ػػب منػػه فى ػػـ ك ػػؿ كممػػة بمفردو ػػا ٬وعالقتىػػا بغيرو ػػا م ػػف الكممػػات؛ لػػىا فىػػو
يتضمف عب اً معرفياً جوورياً مرتفعاً(Sweller, J, 2010).
ومف العوامؿ التى يتوقؼ عميىا العبء المعرفى الجوورىج
خبرة المتعمـ وقدرته عمى ربط العنا ر.مدى تع د المحتوى الم دـ لممتعمـ.الطػرؽ التعميميػة الم ػتخدمة فػى بي ػة الػتعمـ(Elliott, S; Kurz, A; Beddow, . .)P; Frey, J, 2009

والعػ ػػبء ا لمعرفػ ػػى الجػ ػػوورى وػ ػػو الم ػ ػػدر الر ي ػ ػػى لمعػ ػػبء المعرفػ ػػى الػ ػػىى ي ػ ػرتبط
بالنش ػػطة لالزم ػػة إلح ػػداث ال ػػتعمـ وتك ػػويف وبنػ ػػاء البني ػػات المعرفي ػػة الجدي ػػدة ف ػػى الػػػىاكرة
العاممة ٬ويتحدد م دار العبء المعرفػى الجػوورى بم ػدار التفاعػؿ بػيف عنا ػر مػادة الػتعمـ
وم ػػتوى خبػ ػرة الم ػػتعمـ ف ػػى و ػػىا المج ػػاؿ ٬فبزي ػػادة خبػ ػرة الم ػػتعمـ يتعام ػػؿ مػ ػ العدي ػػد م ػػف
العنا ػػر عمػػى أنىػػا عن ػػر واحػػد عكػػس المػػتعمـ المبتػػدىء الػػىى يتعامػػؿ معىػػا كعنا ػػر
متعددة ٬فزيادة التفاعؿ بيف العنا ر يؤدى لعبء جوورى مرتف (Kalyuga, S,2010 .
ويعتم ػػد الع ػػبء المعرف ػػى الج ػػوورى عم ػػى تفاعمي ػػة العنا ػػر الت ػػى تح ػػدد م ػػف خ ػػالؿ
التفاعػػؿ بػػيف طبيعػػة المػػادة المتعممػػة وخب ػرات المتعممػػيف ٬وينػػت العػػبء المعرفػػى الجػػوورى
مف العمميات المعرفيػة المفيػدة منػؿ التجريػد والتو ػي المػىيف يػتـ تعزيزومػا بوا ػطة العػرض
التعميمى).

كمػػػا يرج ػ ػ وػ ػػىاالعبء إلػ ػػى الطبيعػ ػػة المع ػ ػػدة لممعمومػ ػػات التػ ػػى يجػ ػػب أف يػ ػػتـ
معالجتىػػا ويػػتـ تحديػػدوا بم ػػدار التفاعػػؿ بػػيف العنا ػػر أى عػػدد العنا ػػر المعرفيػػة
التى يجب أف تحمؿ فى وقت واحد فى الىاكرة العاممة  ٬كما أف ارتفاع التفاعؿ بيف
العنا ر ي بب عب اً معرفياً جوورياً مرتفعاً ٬وم دار التفاعؿ بيف العنا ر ال يمكػف
أف يػػتـ تحديػػدا ف ػػط مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المىمػػة أو تحميػػؿ المػػادة الد ار ػػية؛ لف العػػدد
الكبيػػر مػػف العنا ػػر المتفاعمػػة عنػػد مػػتعمـ مػػا اقػػد يكػػوف عن ػ اًر واحػػداً لػػدى مػػتعمـ
أكنر خبرة ٬وبالتالى يمكػف تحديػد العػبء المعرفػى الجػوورى ف ػط مػ اإلشػارة إلػى م ػتوى
خبرة المتعمـ فى نفس الوقت(Schnotz, W; Kürschner, C, 2007).

كمػػا يتحػػدد العػػبء المعرفػػى الجػػوورى بم ػػتوى ػػعوبة المػػادة الم دمػػة ٬ويعتمػػد عمػػى
م دار المعرفة ال اب ة لدى المتعمـ ٬ويتمنؿ دور المعرفػة ال ػاب ة فػى أف م ػدار المعمومػات
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ىات المعنى التى يمكف أف يعالجىا المتعمـ فى ىاكرته العاممة دوف أف تفرض عب ػاً معرفيػاً
عميىا يعتمد عمى م دار معرفته ال اب ة؛ لػىا فمىمػة الػتعمـ التػى قػد تكػوف مع ػدة لممتعممػيف
المبتد يف تكوف ب يطة لممتعممميف ىوى الخبرة(Chong, T, 2005).
ومف الطرؽ الفعالة لتخفيض العػبء المعرفػى الجػوورى ت ػيـ وتجػزىء أنشػطة الػتعمـ
فى وحدات مىاـ متعػددة ومتتابعػة(Lin, Y; Hsun, T; Hung, P; Hwang, G; Yeh, .
)Y, 2009
العبء المعرفى وثيق الصمة Germane Cognitive Load

يطمػػؽ عميػػه عب ػاً معرفي ػاً فعػػاالً؛ لنػػه ينش ػ نتيجػػة المعمومػػات والنشػػطة التػػى ت ػػىـ
مباشرة فى عمميات بناء المخططػات المعرفيػة والتشػغيؿ التم ػا ى لىػا(Paas, F; Renkl, .
)A&Sweller, J, 2004

ويشػػير العػػبء المعرفػػى ونيػػؽ ال ػػمة إلػػى المطالػػب التػػى تفرضػػىا النشػػطة التعميميػػة
التى لىػا عالقػة مباشػرة بعمميػة الػتعمـ عمػى الػىاكرة العاممػة .وي ػد بالتف ػير الػىاتى الجىػد
الىى يبىله المتعمـ لفىـ ال اس المنط ى لمادة التعمـ(Chong, T, 2005).
فعندما ينىمؾ المتعممػوف انىماكػا واعيػا فػى المعالجػة المعرفيػة الموجىػة لبنػاء وتكػويف
المخططات المعرفية يزداد العبء المعرفى ونيؽ ال ػمة ٬و ػمى ونيػؽ ال ػمة لنػه ي ػاعد
ف ػػى بن ػػاء المخطط ػػات المعرفي ػػة .وت ػػرى نظري ػػة الع ػػبء المعرف ػػى أن ػػه يج ػػب زي ػػادة الع ػػبء
المعرفى ونيؽ ال مة إلى أق ى حد ممكف(Schnotz, W; Kürschner, C, 2007).
وينش ػ و ػػىا الع ػػبء المعرفػػى عن ػػدما ينىم ػػؾ الم ػػتعمـ فػػى معالج ػػة المعموم ػػات معالجػػة
عمي ػػة بغيػػة إحػػداث تنظػػيـ وتكامػػؿ وربػػط بػػيف المعػػارؼ الم دمػػة وبعضػػىا الػػبعض .ووػػىا
النوع مف العبء المعرفى مىػـ جػدا ومر ػوب إحدانػه ٬ويمكػف تفعيمػه فوان ار ػه بتطبيػؽ المػادة
التعميميػػة فػػى ػػياقات مختمفػػة؛ لف ىلػػؾ ػػيحدث تعمػػيـ لمػػتعمـ ٬ومػػف نػػـ تكػػويف البنيػػات
المعرفية(Elliott, S; Kurz, A; Beddow, P; Frey, J, 2009). .

ويػرتبط وػػىا النػػوع مػػف العػػبء بالنشػػطة المعرفيػػة التػػى تىػػدؼ لبنػػاء واكت ػػاب
البنيات المعرفية منػؿ التف ػيرات الىاتيػة التػى ي ػوـ بىػا المػتعمـ أننػاء الػتعمـ ٬أو منػؿ
إجػ ػ ػ ػراءات التخي ػ ػ ػػؿ الت ػ ػ ػػى ي ػ ػ ػػوـ بى ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػػتعمـ ٬وو ػ ػ ػػىا الع ػ ػ ػػبء يح ػ ػ ػػؽ ال ػ ػ ػػتعمـ ىى

المعنػى(Cooper, Tindall-Ford, Chandler, Sweller, (2001), (Kallyuga, S, .
)(2010

أسباب العبء المعرفى:
المجمد الخامس والعشرون

134

العدد مايو 2019

فاعمية نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى إخفاء الروابط فى خفض العبء المعرفى لدى طالب شعبة
المغة اإلنجميزية

محدودية الىاكرة ق يرة المدى تعوؽ التعمـ أحيانا ب بب عدـ قػدرتىا عمػى االحتفػاظومعالجة معمومات كنيرة و عبة فى الوقت نف ه(evenson,2003,358).
يادة أنماط التعميـ الت ميدية واء فػى المػدارس او الجامعػات الػىى يتػولى فيىػا ال ػتاى دور
الػ ػػر يس فػ ػػى عمميػ ػػة الػ ػػتعمـ فىػ ػػو الػ ػػىى ي ػ ػ ؿ ووػ ػػو ال ػ ػػىى يحػ ػػدد اإلجابػ ػػة الت ػ ػػى عمػ ػػى الطالػ ػػب
ت ديمىا .مماف )0669٬0٬

ع ػػدـ إعط ػػاء فتػ ػرة زمني ػػة لمم ػػتعمـ ك ػػى ي ػػوـ ب ػػالتفكير وع ػػدـ إعط ػػاء فر ػػة لم ػػىاكرةالعاممة لكى ت وـ بوظا فىا(kalyuga, 2006,23) .
أساليب خفض العبء المعرفى:
بناء ت اميـ تعميمية ت تند إلى البناء المعرفى لمفرد.ت ميط الضوء عمى تطوير البناء المعرفى لمفرد.
الت كي ػػد عم ػػى أومي ػػة العالق ػػة ب ػػيف البن ػػاء المعرف ػػى لمف ػػرد والت ػػاميـ التعميمي ػػة إى يع ػػد
الجانب الكمى مف الجوانب المىمة التى تميز الفكر اإلن انى ويتمنؿ فػى حجػـ المعمومػات
فػػى الػػىاكرة طويمػػة المػػد التػػى ت ػػبب االختالفػػات الفكريػػة بػػيف البشػػر وبػػيف الكا نػػات الحيػػة
الخػػرى لػػىا يجػػب أف تبنػػى الت ػػاميـ التعميميػػة تبعػػا لمخػزيف المعرفػػى لمفػػرد و تح يػػؽ أكبػػر
قدر مف التعمـ(sweller, 2003, 215) .
مستويات العبء المعرفى
المستوى الكمى :ويتمنؿ فى كمية المنيرات المعروضة فػى زمػف المشػاودة ٬فكممػا زاد
عدد المنيرات ارتف العبء المعرفى(Beatty,2000,142).
المستوى المونى :يتػ نر العػبء المعرفػى فػى لػوف المنيػر إى يػنخفض العػبء المعرفػى
عن ػػدما يك ػػوف ل ػػوف المني ػػر مختم ػػؼ ع ػػف ب ػػاقى المنيػ ػرات المش ػػتتة ف ػػى ح ػػيف يرتفػ ػ الع ػػبء
المعرفى عندما تكوف المنيرات مشابىة للواف باقى المنيرات(Bannert,2002,12) .
الم ػػتوى الحجم ػػىج ي ػػزداد الع ػػبء المعرف ػػى بتن ػػاقص حج ػػـ المني ػػر المطم ػػوب وي ػػؿ الع ػػبء
المعرفى كمما ازداد حجـ المنير المطموب(Betrancourt, 2000, 43).

طرق قياس العبء المعرفى:
-1مقاييس التغير change scale
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تشػػير إلػػى الجى ػزة التكنولوجيػػة التػػى ت ػػتخدـ ل يػػاس التغي ػرات الف ػػيولوجية المختمفػػة
التى تحدث لممتعمـ أنناء عممية التعمـ.
-2مقاييس مميات التعمم learning process scales

تشير إلى مالحظة ما ي وـ به المتعمـ مف أداءات أنناء أداء المىمػة ٬ومػا ي دمػه مػف
مخرجات لىىا الداء ٬ومنىا م اييس الداء.
)(Paas, F; Ayres, P& Pachman, M, 2008

أنواع مقاييس العبء المعرفى:
يمكػػف ت ػػنيؼ الطػػرؽ المختمفػػة ل يػػاس العػػبء المعرفػػى مػػف حيػػث موضػػوعيتىا إلػػى
بعػػديفج طػػرؽ موضػػوعية وطػػرؽ ىاتيػػة ٬مػػف حيػػث العالقػػة ال ػػببيةإلى طػػرؽ مباش ػرة و يػػر
مباشػررة ٬وتعنػػى العالقػة ال ػػببية العالقػػة بػيف الظػػاورة المالحظػػة بوا ػطة الم يػػاس وال ػػمة
BrünKen, R; Plass,
الفعميػػة موضػ االوتمػػاـ.
))J&Leuntner, D, 2003

جدول( )1يوىح طرق قياس العبء المعرفى
العالقة السببية
Casual
الموىو ية
طرق مباشرة
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طرق ذاتية

التقارير الذاتية لمستوى الىغط

Subjective methods

التقارير الذاتية لمستوى صعوبة

واإلجياد

التقارير الذاتية لمجيد العقمى
المبذول

المواد
طرق موىو ية
Objective methods

مقاييس نشاط المخ)(FMRI
مقاييس الميمة المزدوجة

المقاييس فسيولوجية
المقاييس سموكية

مقاييس نواتج التعمم

كمػا قػدـ بػرونكف و ػوفيرت وبػاس)) BrunKen, R; Seufert, T; Pass, F(2010
ت نيفا أكنر وضوحا لم اييس العبء المعرفى المختمفة كما يوض الجدوؿ التىج
جدوؿ  )0يوض طرؽ قياس العبء المعرفى
نوع مقياس العبء المعرفى

اسم المقياس

طبيعة المقياس

الذاتية

مقاييس الترتيب الذاتى

يتم من خالليا التقييم الذاتى لمطالب

الموىو ية

نواتج التعمم

الميمة
تركز مى العالقة بين التصميم التعميمى
واكتساب المعرفة
الزمن مى الميمة

تركز مى الوقت المنخفض فى ممية
التعمم

سموك اإلبحار وطمب

تركز مى المعمومات التى يحتاجيا

المسا دة

المتعمم وتستخدم ىذه المقاييس في

تعقد الميمة

تركز مى العالقة بين إمكانيات األداء

البيانات السموكية مثل

تركز مى ردود الفعل الفسيولوجية اثناء

معدل ىربات القمب واتساع
حدقة العين
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تحميل الميمة الثانوية

تركز مى العبء المعرفى الناجم من
الميمة االولية

تتبع حركة العين

تركز مى الجوانب السموكية لمعالجة
المعمومات و القتيا بنتائج االلتعمم

الجمعية

مقاييس الكفاءة

تركز مى حساب العالقة بين الجيد
المبذول فى التعمم ونتائج التعمم

أوال :الطرق الذاتية-:
-1الطرق الذاتية غير المباشرة-:
أ-التقارير الذاتية لمجيد العقمى المستثمر-:
بنيت وىا الم اييس عمى افتراض أف الفراد قادروف عمى تفحػص عمميػاتىـ المعرفيػة٬
وقدراتىىـ الع مية ٬وت دير م دار الجىد الع مى المبىوؿ منىـ فى أداء المىمة.
)(pass, F; Ayres, P;& Pachman, M, 2008
ومػػف أمنمػػة وػػىا النػػوع مػػف الم ػػاييس م يػػاس ترتيػػب الجىػػد الع مػػى Mental effort
rating scalesوال ػػىى أع ػػدا ب ػػاس ) 1990ل ي ػػاس الع ػػبء المعرف ػػى ويتك ػػوف م ػػف 9

م ػ ػػتويات لمجىػ ػػد الع مػ ػػى م ػ ػرتبيف تػ ػػدريجيا حيػ ػػث تمنػ ػػؿ ادنػ ػػى الم ػ ػػتويات جىػ ػػد ع م ػ ػى
منخفض جدا جدا وتمنؿ أعمى الم تويات جىد ع مى مرتف جدا جدا.
-1الطرق الذاتية غير المباشرة-:
يرى ايرس) Ayres, P(2006أف الم ػاييس الىاتيػة منا ػبة جػدا وأكنػر ح ا ػية ل يػاس
العبء المعرفػى ٬كمػا انىػا ت ػتطي الكشػؼ عػف مػدى تع ػد و ػعوبة المىمػة ٬ووػىا إىا مػا
قورنت بم اييس المىمة المزدوجة.
أ-التقارير الذاتية لمستوى صعوبة الميمة:

أدى نج ػػاح م ػػاييس الترتي ػػب ال ػػىاتى لمجى ػػد الع م ػػى الم ػػتنمر إل ػػى ا ػػتخداـ الم ػػؤلفيف
ػ ػػعوبة المىمػ ػػة حيػ ػػث طمب ػ ػوا مػ ػػف المتعممػ ػػيف ت ػ ػػدير ػ ػػعوبة أو ػ ػػىولة مىمػ ػػة الػ ػػتعمـ٬
وأوضػػحت م ػػمة تجػػارب م ػػاركوس وكػػوبر و ػػويمر ;Marcus, N; Cooper, M
)&Sweller, J (1996إلػػى أف م ػػاييس ترتيػػب ػػعوبة المىمػػة تختمػػؼ بداللػػة م ػػتوى
تفاعمية العنا ر ٬كما أشار أيػرس )Ayres, P(2006أف م ػاييس ػعوبة المىمػة ت ػتطي
المجمد الخامس والعشرون

138

العدد مايو 2019

فاعمية نمط اإلبحار اإللكترونى التكيفى إخفاء الروابط فى خفض العبء المعرفى لدى طالب شعبة
المغة اإلنجميزية

تحديػػد االختالفػػات فػػى تفاعميػػة العنا ػػر داخػػؿ المىمػػة &Sweller, J; Ayres, P
) Kalyuga, S, 2011ومف أمنمة وىا الم اييسج-

-1مقياس ترتيب صعوبة الميمة:
وقد أعد وىا الم ياس كاليوجا وتشػاندلر و ػويمر ويػرتبط وػىا الم يػاس مباشػرة بالعػبء
المعرفى الػىى تفرضػه المػادة المتعممػة ٬وقػد وجػه لػه بعػض العيػوب حيػث أف االختالفػات
ف ػػى درج ػػات المتعمم ػػيف عم ػػى و ػػىا الم ي ػػاس ق ػػد ترجػ ػ إل ػػى الف ػػروؽ الفردي ػػة بيػ ػنىـ ٬او إل ػػى
ظروؼ عممية التعمـ ٬ودرجة انتباا كؿ متعمـ.
-1مقياس باس وفان )Pass, Van Merrienboer(1994

-1ا تبياف نا ا ل ياس عبء المىمة NASA - TLXل ياس عبء المىمة
يتكػػوف وػػىا اال ػػتبياف مػػنـ  0م ػػاييس فرعيػػة ت ػػيس مختمػػؼ العوامػػؿ المرتبطػػة بإتمػػاـ
المىمة ووىا الم اييس وىج مطالػب ع ميػة  mental demandsوتعنػى كػـ النشػاط الع مػى
واإلدراؾ الح ػػى المطمػػوب) ومطالػػب بدنيػػة  physical demandsوتعنػػى م ػػدار النشػػاط
البػدنى المطمػوب) ومطالػػب زمنيػة  temporal demandsوتعنػى كػـ مػػف الوقػت ا ػػتمر
الضػػغط ) ومطالػػب االداء  performance demandsووػػى الػػى اى مػػدى نجحػػت فػػى
تح يػؽ المىمػة) والجىػد المطمػوب  effort demandsووػو م ػدار الجىػد المبػىوؿ لتح يػؽ
وىا الم توى مػف االداء) وم ػتوى اإلحبػاط  frustration levelووػو كػـ الشػعورباالحباط
والغضػب والتػوتر واال ػترخاء اننػاء اداء المىمػة) .ويػػتـ الجمػ بػيف درجػات المفحػوص فػػى
الم اييس الفرعية ال تة ال اب ة لمح وؿ عمى درجة كمية لمعػبء المعرفػى(Sweller, J; .
)Ayres, P& Kalyuga, S, 2011

أوال :الطرق الموىو ية-:
-1الطرق الموىو ية غير المباشرة
أ-المقاييس الفسيولوجية:
تفتػ ػػرض وػ ػػىا الم ػ ػػاييس أف التغي ػ ػرات فػ ػػى الوظػ ػػا ؼ المعرفيػ ػػة تػ ػػنعكس عمػ ػػى الحالػ ػػة
الف يولوجية لمفرد منؿ ج-
ا تجابة الجمد وات اع حدقة العيف والتبايف فى معدؿ نبض ال مب
أ-المقاييس السموكية:
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تعتمػػد وػػىا الم ػػاييس عمػػى تحميػػؿ النمػػاط ال ػػموكية لممتعممػػيف والظػػروؼ الف ػػيولوجية
أنناء التعمـ ومنىاج
-1م ياس الوقت المن ضػى فػى الػتعمـ ٬ويعػد الوقػت المن ضػى فػى الػتعمـ مؤشػ ار عمػى
العبء المعرفى.
مقياس تتبع حركة العينEye- Tracking

ػػموؾ اإلبحػػار وأخطػػاء اإلبحػػار وف ػػداف االتجػػاا ٬وت ػػتخدـ وػػىا الم ػػاييس فػػى ب ػرام
التعمـ بالو ا ط المتعددة .ومػف العيػوب التػى توجػه إلػى الم ػاييس ال ػموكية أف الفػروؽ بػيف
المتعمميف قػد تعػزى إلػى فػروؽ فػى دافعيػتىـ لمػتعمـ أو عمميػات االنتبػاا لػديىـBrunken,, .
)R; Plass, J&Leutner, D, 2003

ج – مقاييس نواتج التعمم:
-1تعد أكنر شيوعا فى قيػاس العػبء المعرفػى حيػث يػتـ تحميػؿ أداء المتعممػيف لكنىػا
م اييس ير مباشرة ؛ لنىا تعتمد عمى قدرة المتعمـ عمػى تخػزيف المعمومػات وا ػترجاعىا٬
ووىا ال درة تت نر بالعبء المعرفى  ٬وت وـ الد ار اتت التى ت تخدـ وػىا الم ػاييس بإعػدداد
أكنػػر مػػف ت ػػميـ لػػنفس المػػادة التعميميػػة؛ لػػىا يكػػوف العػػبء المعرفػػى الجػػوورى نابتػػا بػػيف
الت ػػميمات المختمفػػة ٬وتعػػزو الفػػروؽ بػػيف أداء المتعممػػيف با ػػتخداـ الت ػػميمات المختمفػػة
إلى تغير العبء المعرفى الػدخيؿ بػيف وػىا الت ػميمات ٬إال أف التغيػر فػى أداء المتعممػيف
قد يرج إلى الفروؽ الفردية بينىـBrunken,, R; Plass, J&Leutner, D, 2003).
-1الطرق الموىو ية المباشرة
أ-مقاييس نشاط المخ Functional Magnetic Resonance Imaging

وي تخدـ الت وير بالرنيف المغناطي ى؛ ل ياس نشاط المػ أننػاء تنفيػى مىمػة مػا ٬إال
أف ا ػػتخداـ و ػػىا الم ػػاييس ت ػػتخدـ ف ػػى المى ػػاـ الب ػػيطة لم ػػىاكرة كالت ػػىكر وفى ػػـ الجم ػػؿ
والتدوير الع مى ولكف م د ار ػة مىػاـ الػتعمـ المع ػدة ةوعػبء الػىاكرة فتكػوف وػىا الم ػاييس
ي ػػر حا ػػمة وم ػػف عي ػػوب و ػػىا الم ػػاييس تع ػػد الجىػ ػزة الم ػػتخدمة ف ػػى ال ي ػػاس كم ػػا أف
الحػػدود العمميػػة لم يػػاس وتك ػرار ال يػػاس وزمنػػه كػػؿ وػػىا يجعػػؿ ا ػػتخداـ وػػىا الم ػػاييس فػػى
عمميات التعمـ الح ي ية أم ار عبا)Brunken,, R; Plass, J&Leutner, D, 2003
ب-مقاييس الميمة المزدوجة
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يعػػد ا ػػتخداـ م يػػاس المىمػػة المزدوجػػة ل يػػاس العػػبء المعرفػػى أ ػػموبا موضػػوعيا
ومباش ار ل ياس العبء المعرفى ٬وي اعد فػى التغمػب عمػى أوجػه ال ػور فػى ال ػاليب
ير المباشرة والىاتية التى ت تخدـ ل ياس االعبء المعرفى r.وت تند وػىا الم ػاييس عمػى
افتػ ػراض أ ا ػػى وو ػػو أف المػ ػوارد المعرفي ػػة المح ػػدودة ل ػػدى الم ػػتعمـ يمك ػػف تخ ي ػػىا
بمرون ػػة لمختم ػػؼ جوان ػػب المىم ػػة المطروح ػػة عمي ػػهBrunken,, R; Plass, .
)J&Leutner, D, 2003

ويتضػ ممػػا ػػبؽ عػػدـ إجمػػاع المػػؤلفيف لمعػػبء المعرفػػى عمػػى طري ػػة واحػػدة ل يا ػػه٬
فا تخداـ نوع معيف مف م ػاييس العػبء المعرفػى يتوقػؼ عمػى أوػداؼ وطبيعػة البحػث٬
فػإىا أراد الباحػػث الح ػػوؿ عمػػى درجػة كميػػة لمعػػبء المعرفػػى فػيمكف لػػه ا ػػتخداـ الم ػػاييس
الف ػػيولوجية أو م ػػاييس الداء ٬بينمػػا إف أراد الحح ػػوؿ عمػػى درجػػة لكػػؿ نػػوع مػػف أنػواع
العبء المعرفى النالنة؛ فال
ي م معه ا تخداـ تمؾ الم اييس ويجب عمءه ا تخداـ م اييس الترتيب الىاتى.
وت ػػرى الباحن ػػة أف نم ػػط اإلبح ػػار التكيف ػػى إخف ػػاء ال ػػروابط ل ػػه عالق ػػة وطي ػػدة بالع ػػبء
المعرفػػى فتوجيػػه الطالػػب لمم ػػار المنا ػػب لتح يػػؽ أودافػػه التعميميػػة حيػػث ي ػػتطي المػػتعمـ
التحكـ فى حجـ المعمومات أنناء عممية اإلبحاري مؿ مف العػبء المعرفػى ال از ػد عميػه فػنمط
إخفػػاء الػػروابط تبػػرز أوميتػػه عنػػدما يضػػطر الم ػػتخدـ فػػى اوقػػات كني ػرة إليجػػاد اربػػط بػػيف
العديػػد مػػف الخيػػارات والبػػدا ؿ المطروحػػة فػػى ظػػؿ ػػعوبة اختيػػار ال ػرابط الن ػػب في ػ تى
إخفاء الػروابط لي ػدـ لممػتعمـ نمطػا مػف أنمػاط اإلبحػار التكيفػى يػتـ فيػه إخفػاء الػروابط التػى
ال تػػؤدى إلػػى ػػفحات ال عالقػػة لىػػا بالىػػدؼ الحػػالى لمم ػػتخدـ ٬وبالتػػالى ت ميػػؿ م ػػاحة
اإلبحػػار فواخفػػاء أو إ ازلػػة او تعطيػػؿ روابػػط ل ػػفحات يػػر مال مػػة وىلػػؾ فػػى ضػػوء بيانػػات
نم ػػوىج الم ػػتخدـ واإلخف ػػاء يحم ػػى الم ػػتعمـ م ػػف تع ي ػػد اإلبحاروي م ػػؿ م ػػف الع ػػبء المعرف ػػى
ال از د.
إجراءات بناء نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط وتطبيق تجربة البحث
وتتضمف المحاور التالية:

مراحؿ بنػاء مػادة المعالجػة التجريبيػة بي ػة تعمػـ الكترونيػة قا مػة عمػى نمػط اإلبحػارالتكيفى إخفاء الروابط)
بناء أداة ال ياس فواجازتىا.المجمد الخامس والعشرون
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إجراء التجربة اال تطالعية لمبحث.إجراء التجربة ال ا ية لمبحث.قامػػت الباحنػػة ببنػػاء بي ػػة الػػتعمـ التكيف ػ بنوعيىػػا وف ػػا لمنمػػوىج العػػاـ  ADDIEحيػػث
يع ػػد ال ػػاس لجميػ ػ نم ػػاىج الت ػػميـ التعميم ػػى وتنبن ػػؽ من ػػه جميػ ػ النم ػػاىج ف ػػد اختارت ػػه
الباحن ػػة لبن ػػاء بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة وتطبي ى ػػا ٬وىل ػػؾ لن ػػه يش ػػتمؿ عم ػػى جميػ ػ العممي ػػات
المتضمنة فى النماىج الخػرى ٬كمػا أنػه يت ػؼ بال ػىولة والشػموؿ والوضػوح بشػكؿ كبيػر
م ارنػػة بالنمػػاىج الخػػرى وقػػد أجػػرت الباحنػػة بعػػض التعػػديالت عميػػه ليتنا ػػب م ػ طبيعػػة
البحث الحالى و ىلؾ لنه يتميز بالمرونػة والب ػاطة والتػ نير المتبػادؿ بػيف عنا ػرا ٬وفيمػا
يمى عرض لت ميـ بي ة التعمـ التكيفية ومحتوياتىا وف ًا لىىا النموىج.

1/1

مرحمة التحميل

وتشمل ىذه المرحمة الخطوات التالية:
 1/1/1تحديد اليدف العام من البحث
ويتمنػػؿ وػػدؼ البحػػث العػػاـ فػػى معرفػػة أنػػر نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط فػػى
بي ة التعمـ الكترونية عمى خفض العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.
 2/1/1تحميل المشكمة وتحديدىا وتقدير الحاجات:
وقػػد ػػبؽ تحديػػد مشػػكمة البحػػث الحػػالى فػػى وجػػود عػػبء معرفػػى از ػػد لػػدى طػػالب
شعبة المغة اإلنجميزية يتمنؿ فىج
 -د ار ة الباحنة بىات الشعبة فواح ا ىا بالمشكمة أنناء فترة د ار تىا .

 الت ميـ والتنظػيـ يػر المنا ػب لممػادة التعميميػة الم دمػة التػى تتطمػب مػف المػتعمـجىدا إضافيا لفىمىا.
 وجود النشطة المعرفية ير المت مة بمىمة التعمـ؛والتى تعيؽ حدوث التعمـ. عػػدـ كفايػػة ال اعػػدة المعرفيػػة لممتعمـ خب ػرة المػػتعمـ)؛ ممػػا يػػدف المػػتعمـ إلػػى البحػػثالعش ػوا ى عػػف خط ػوات الحػػؿ وضػػياع وقػػت كبيػػر فػػى البحػػث عػػف المعمومػػات ٬حيػػث أف
م دار المعمومػات ىات المعنػى التػى يمكػف أف يعالجىػا المػتعمـ فػى ىاكرتػه العاممػة دوف أف
تفرض عب اً معرفياً عميه يعتمد عمى م دار معرفته ال اب ة.
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 ت ػػديـ ع ػػدد كبي ػػر ج ػػدا م ػػف العنا ػػر الجدي ػػدة إل ػػى ال ػػىاكرة العامم ػػة أو ت ػػديـ و ػػىاالعنا ر ب رعة كبيرة جدا إلدراجىا ضمف البنيات المعرفية فى الىاكرة طويمة الجؿ.
وفيما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث فى :
وجودعػػبء معرفػػى از ػػد يبىلػػه طػػالب شػػعبة المغػػة اإلنجميزيػػة أننػػاء الػػتعمـ فػػى روابػػط
المحتوى مف خالؿ بي ة التعمـ.
ولػىلؾ ي ػع البحػث الحػال لت ػميـ بي ػة تعمػـ إلكترونيػة قا مػة عمػى نمػط اإلبحػػار
التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط تتضػػمف طرق ػاً فعالػػة لتخفػػيض العػػبء المعرفػػى بنوعيػػه الجػػوورى
وال ػػدخيؿ حي ػػث ي ػػتـ ت ػػيـ وتج ػػزىء أنش ػػطة ال ػػتعمـ ف ػػى وح ػػدات مى ػػاـ متع ػػددة ومتتابع ػػة
باإلضافة إلى إمداد المتعمميف بالمعمومػات الضػرورية الالزمػة ف ػط إلنجػاز تعممىػـ ٬وتن يػة
المعمومػػات يػػر الضػػرورية؛ لف ىلػػؾ ػيؤدى لخفػػض الجىػػد الع مػػى المبػػىوؿ فػػى البحػػث
ع ػػف المعموم ػػات ومعالجتى ػػا ٬وم ػػف ن ػػـ ػػينخفض الع ػػبء المعرف ػػى وأيض ػػا إ ازل ػػة عممي ػػات
البحث العشوا ى ير المبررة باإلضافة إلى تجنب ا تخداـ الم ػادر المعرفيػة فػى أنشػطة
ال عالقػػة لىػػا بػػالتعمـ وتػػوفير إمكانيػػة الو ػػوؿ المباشػػر لمبنيػػات المعرفي ػة وتجنػػب ا ػػتخداـ
الم ػػادر المعرفي ػػة ف ػػى أنش ػػطة ال عالق ػػة لى ػػا ب ػػالتعمـ والحف ػػاظ عم ػػى التغيػ ػرات ف ػػى البني ػػة
المعرفيػػة طب ػاً لحػػدود الػػىاكرة العاممػػة ٬حيػػث يػػتـ كػػؿ ىلػػؾ عػػف طريػػؽ اإلفػػادة مػػف ممي ػزات
بي ػة الػتعمـ التكيفػى ال ا مػػة عمػى نمػط إخفػػاء الػروابط بمػا تتضػػمنه مػف حمايػة الم ػػتخدميف
مػػف التع يػػد الموجػػود بالفضػػاء التشػػعبى الوا ػ وت ميػػؿ عػػدد الػػروابط التػػى يزوروػػا المػػتعمـ
وكىلؾ تركيز انتباوه عمى روابط المحتوى التى يكوف م تعد لد ار تىا والتػى تح ػؽ أوػداؼ
تعممه مما يكوف لىا أنر إيجاب عمى خفض العبء المعرفى لدى المتعمميف.
 3/1/1تحميل خصائص المتعممين المستيدفين وسموكيم المدخمي:
إف الى ػػدؼ م ػػف و ػػىا التحمي ػػؿ و ػػو التع ػػرؼ عم ػػى الط ػػالب الموج ػػه لى ػػـ نم ػػط اإلبح ػػار
التكيف ػػى ف ػػى بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة– م ػػادة المعالج ػػة التجريبي ػػة  -وىل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ تحدي ػػد
المرحمة العمرية الم تىدفة ٬وجوانب النمو المختمفة لممتعممػيف معرفيػة – وجدانيػة – نفػس
حركية ) ٬والمىارات وال درات الخا ػة بىػـ ٬ومعرفػة م ػتوى ال ػموؾ المػدخم لىػـ ٬ومػدى
ما لديىـ مف معمومات عف المحتوى التعميم الم ّدـ مف خالؿ وىا البرام .

لػػىلؾ ف ػػد تػػـ اختيػػار طمبػػة الفرقػػة النانيػػة كميػػة التربيػػة شػػعبة المغػػة اإلنجميزيػػة عينػػة
البحث) ٬الػىيف ي ومػوف بد ار ػة م ػرر ال ػراءة كميػة التربيػة بجامعػة حمػواف بالف ػؿ الد ار ػى
الوؿ بالع ػػاـ الد ار ػ ػ  ٬0619/0618وق ػػد تم ػػت م ابم ػػة وػ ػؤالء الط ػػالب لمناقش ػػتىـ فػ ػ
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بع ػػض الموض ػػوعات التػ ػ لى ػػا عالق ػػة بتطبي ػػؽ البح ػػث الح ػػال  ٬وق ػػد أش ػػارت نت ػػا و ػػىا
الم ػػابالت إل ػػى أف الطػػالب ال ػػىيف يممك ػػوف أجى ػزة كمبي ػػوتر تح ػػت ت ػػرفىـ ػػواء أكان ػػت
ب ػ ػػالمنزؿ أو المدين ػ ػػة الجامع ػ ػػة بمغ ػ ػػت ن ػ ػػبتىـ  ٬)%80.36وبتحمي ػ ػػؿ ال ػ ػػموؾ الم ػ ػػدخم
لمطالب تبيف عدـ قيامىـ بالتعمـ مف خالؿ بي ات تعمـ تكيفيػة مػف قبػؿ فػى أى م ػرر ٬وػىا
فضالً عف ظىور ر بتىـ الكبيرة ف التعمـ مف خاللىا.
 4/1/1تحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية:

نظر لف الباحنة قامت بتطبيؽ تجربة البحث بكميػة التربيػة ق ػـ تكنولوجيػا التعمػيـ مػ
ًا
طالب الفرقة النانية كمية التربيػة شػعبة المغػة اإلنجميزيػة ٬فكػاف البػد مػف الت كػد عمػى وجػود
جمي ػ اإلمكانيػػات الالزمػػة الخا ػػة بتطبيػػؽ تجربػػة البحػػث ٬كػػىلؾ التعػػرؼ عمػػى إمكانيػػات
المعامؿ مف أجىزة ومدى مال متىا لتطبيػؽ تجربػة البحػث ٬لػىلؾ قامػت الباحنػة بر ػد وػىا
اإلمكانيات والمعوقات الموجودة بالكمية كما يمىج
(أ) تحميل الموارد والقيود البشرية:

فقد تم تحليل خصائص المتعلمي فى ضىء العنالر التالي :
 طالب الفرقة النانية -شعبة المغة اإلنجميزية – كمية التربية – جامعة حمواف. الط ػ ػػالب ال ػ ػػىيف تتػ ػ ػوافر ل ػ ػػديىـ متطمب ػ ػػات الد ار ػ ػػة عب ػ ػػر اإلنترن ػ ػػت ٬وتتمنػ ػػؿ تم ػ ػػؾالمتطمبػات فػػى إمػػتالؾ كػػؿ طالػب جىػػاز كمبيػػوتر مػ إمكانيػة اإلت ػػاؿ باإلنترنػػت ٬فضػالً
عف توافر بعض مىارات ا تخداـ خدمات شبكة اإلنترنت.
(ب) تحميل الموارد والقيود المادية:
قام ػػت الباحن ػػة بت ػػميـ بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة  aleamira.comومابى ػػا م ػػف محت ػػوى
وأنشػػطة  ٬كػػىلؾ لػػـ يكػػف لػػدى الطػػالب مشػػكمة فػػى االت ػػاؿ ببي ػػة الػػتعمـ والتفاعػػؿ مػػف
خاللىا حيث يتػوافر لػدى جميػ الطػالب أجىػزة كمبيػوتر بػالمنزؿ مت ػمة بشػبكة االنترنػت
فػا ؽ ال ػرعة لػىلؾ لػـ تكػف ونػاؾ قيػود خا ػة ببي ػة الػتعمـ ىات تػانير واضػ عمػى إجػراء
تجربػػة البحػػث .إال أف الباحنػػة قامػػت بالت كػػد مػػف وجػػود معمػػؿ مال ػػـ بالكميػػة وىلػػؾ لشػػرح
طبيعػػة بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة وكيفيػػة ا ػػتخدامىا إلجػراء تجربػػة البحػػث ٬ولكػػف أبػػدى بعػػض
الطالب قم ىـ عف ارتباط درجات الم ياس باختبارات ن ؼ العػاـ ٬وقػد أكػدت لىػـ الباحنػة
أف و ػػىا ال ػػدرجات ل ػ ػراض البح ػػث العمم ػػى ف ػػط ول ػػيس لى ػػا أى عالق ػػة ب ػػدرجات اختب ػػار
ن ؼ العاـ.
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 2/1مرحمة التصميم:
وتتعمػػؽ وػػىا المرحمػػة بو ػػؼ المبػػادئ النظريػػة واإلج ػراءات العمميػػة المتعم ػػة بكيفيػػة
ت ميـ نمط اإلبحػار التكيفػى إخفػاء الػروابط فػى بي ػة الػتعمـ التكيفيػة بشػكؿ يكفػؿ تح يػؽ
الوداؼ التعميمية المراد تح ي ىا ٬وتتضمف وىا المرحمة الخطوات التاليةج
 1/2/1مميات تصميم األىداف التعميمية وتحميميا:
طػػا وني ًػا بتحديػد الوػداؼ وت ػميمىا ٬حيػػث أف
يػرتبط نجػاح بي ػة الػتعمـ التكيفيػة ارتبا ً
تحديػػد الوػػداؼ ي ػػاعد عمػػى اختيػػار الخب ػرات التعميميػػة المنا ػػبة ٬واختيػػار م ػػادر الػػتعمـ
والنشطة الت ت اعد بدوروا فػ ت ػديـ الخبػرات التعميميػة لمتالميػى ٬وكػىلؾ أ ػاليب الت ػويـ
وقياس نوات الػتعمـ بعػد االنتىػاء مػف الػتعمـ داخػؿ البي ػة ٬كمػا أف التحديػد الػدقيؽ ل وػداؼ
التعميميػػة فػػى بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة ي ػػاعد عمػػى توضػػي م ػػتوى الػػتعمـ والداء المطمػػوب٬
ويؤدي إلى النجاح ف تح يؽ تمؾ الوداؼ.
وتحػت الىػػدؼ العػػاـ تحػددت مجموعػػة مػػف الوػػداؼ ال ػموكية ٬وتػػـ ػػيا ة الوػػداؼ
ال ػ ػػموكية الت ػ ػ ت ػ ػػعى بي ػ ػػة الػ ػػتعمـ التكيفيػ ػػة لتح ي ىػ ػػا ٬وقػ ػػد روع ػ ػ ف ػ ػ تحديػػػد الوػػػداؼ
ال موكية المعايير التاليةج
 ال يا ة ف عبارات واضحة ومحددة. أف تكوف واقعية وي ىؿ مالحظتىا وقيا ىا.احدا وليس مجموعة مف النوات .
 أف يتضمف كؿ ودؼ ناتجاًتعميميا و ً
ً
 تنظيـ وىا الوداؼ ف ت م ؿ ورم مف الب يط إلى المركب. 1/1/2/1صياغة األىداف السموكية لبيئة التعمم التكيفية:
ػػورتىا المبد ي ػػة ٬وقام ػػت بعرض ػػىا عمػ ػ
أع ػػدت الباحن ػػة قا م ػػة بى ػػىا الو ػػداؼ فػ ػ
ػػيف ف ػ مجػػاؿ منػػاو وطػػرؽ تػػدريس المغػػة اإلنجميزيػػة
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المتخ
وأيضا كمية الداب ق ـ المغة اإلنجميزية وىلؾ بىدؼ ا تطالع رأيىـ ف ما يم ج
 مػػدي تح يػػؽ عبػػارة كػػؿ وػػدؼ لم ػػموؾ التعميمػ المػراد تح ي ػػه ٬وطمػػب مػػف المحكػػـوض عالمة  )ف الخانػة التػ تعبػر عػف أريػه ػواء أكػاف الىػدؼ يح ػؽ ال ػموؾ أـ ال
يح ه.
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 دقػة ػيا ة كػؿ وػػدؼ مػف أوػداؼ ال ا مػة ٬وىلػػؾ بػاقتراح ال ػيا ة المنا ػبة فػػوؽالوداؼ الت يري المحكـ أنىا تحتاج إل تعديؿ ف ال يا ة .
 2/1/2/1نتائج التحكيم مي قائمة األىداف السموكية:
نػػـ تػػـ معالجػػة إجابػػات المحكمػػيف إح ػػا ًيا بح ػػاب الن ػػبة الم ويػػة لمػػدي تح يػػؽ كػػؿ
وػػدؼ لم ػػموؾ التعميم ػ الم ػراد ٬وت ػػرر اعتبػػار الىػػدؼ الػػىي يجم ػ عم ػ تح ي ػػه لم ػػموؾ
التعميمػ ػ أق ػػؿ م ػػف  %86م ػػف المحكم ػػيف ال يح ػػؽ ال ػػموؾ التعميمػ ػ بالش ػػكؿ المطم ػػوب
وبالتال يتطمب إعادة يا ته وفؽ توجيىات ال ادة المحكميف
وقد جاءت ن بة تح يؽ جمي الوداؼ بال ا مة لم ػموؾ التعميمػى المطمػوب أكنػر مػف
 %86إال أف ونػػاؾ بعػػض التعػػديالت فػػى ػػيا ة بعػػض الوػػداؼ اتفػػؽ عميىػػا أكنػػر مػػف
محكـ وقامت الباحنة بتعديمىا وفؽ آراء ال ادة المحكميف.
وبعػد اإلنتىػاء مػف إجػراء التعػديالت الالزمػة عمػػى قا مػة الوػداؼ وفػػؽ مػا اتفػؽ عميػػه
ال ادة المحكموف قامت الباحنة بإعداد قا مة بالوداؼ التعميمية فى ورتىا النىا ية
 2/2/1تحميل المحتوى واألنشطة التعميمية:
ػػورتىا النىا ي ػػة ٬ت ػػـ ػػيا ة المحت ػػوى
وم ػػف خ ػػالؿ تحدي ػػد الو ػػداؼ التعميمي ػػة فػ ػ
الخػػاص بمىػػارة الفىػػـ ال ار ػػى مػػف خػػالؿ بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة  ٬حيػػث تػػـ تزويػػد بي ػػة الػػتعمـ
ػاءا عمػ ػػى مػ ػػا ػ ػػبؽ أعػ ػػدت الباحنػ ػػة النشػ ػػطة
التكيفيػ ػػة بػ ػػالمحتوى والنشػ ػػطة المنا ػ ػػبة وبنػ ػ ً
ػ ػػورتىا المبد ي ػ ػػة ٬ن ػ ػػـ قام ػ ػػت بعرض ػ ػػىا عم ػ ػػى مجموع ػ ػػة م ػ ػػف المحكم ػ ػػيف
التعميمي ػ ػػة فػ ػ ػ
ػػيف فػػى كميػػة
ػػيف فػ مجػػاؿ منػػاو وطػػرؽ تػػدريس المغػػة اإلنجميزيػػة ٬والمتخ
المتخ
الداب وىلؾ لمتعرؼ عمى آ ار ىـ فيما يم ج
 مػػدى ارتبػػاط المحتػػوى التعميمػػى بالوػػداؼ التعميميػػة الموضػػوعة لػػه؛ وىلػػؾ بوضػعالمة √) ف الخانة الت تعبر عف رأي المحكـ ٬واء أكاف مرتبط أو ير مرتبط.
 م ػػدى كفاي ػػة المحت ػػوى لتح ي ػػؽ الو ػػداؼ التعميمي ػػة الموض ػػوعة ل ػػه؛ وىل ػػؾ بوضػ ػعالمة √) ف الخانة الت تعبر عف رأي المحكـ ٬واء أكاف مرتبط أو ير مرتبط.
 مدى مال مة النشػطة لتح يػؽ الوػداؼ وىلػؾ بوضػ عالمػة √) فػى الخانػة التػىتعبر عف رأى المحكـ ٬واء أكاف مال ـ أو ير مال ـ.
تـ ع ب ىلؾ المعالجة اإلح ا ية إلجابػات ال ػادة المحكمػيف بح ػاب الن ػبة الم ويػة
لمدى ارتبػاط المحتػوى التعميمػ بالوػداؼ ٬وت ػرر اعتبػار المحتػوى التعميمػ الػىي يجمػ
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عمػ ػػى تح ي ػ ػػه لمىػ ػػدؼ أقػ ػػؿ مػ ػػف  %86مػ ػػف المحكمػ ػػيف ال يح ػ ػػؽ الىػ ػػدؼ بالشػ ػػكؿ
المطموب ٬وبالتال ي توجب إعادة النظر فيه بناء عمى توجيىاتىـ.

كم ػػا تم ػػت المعالج ػػة اإلح ػػا ية إلجاب ػػات المحكم ػػيف بح ػػاب الن ػػبة الم وي ػػة
لم ػػدى كفاي ػػة المحت ػػوى لتح ي ػػؽ الو ػػداؼ التعميمي ػػة ٬وت ػػرر اعتب ػػار المحت ػػوى ال ػػىي
يجمػ المحكمػػوف عمػػى كفايتػػه لتح يػػؽ الوػػداؼ أقػػؿ مػػف  %86يػػر كػػاؼ لتح يػػؽ
الوداؼ بالشكؿ المطموب ٬وبالتال ي توجب إعادة النظر فيه بنػاء عمػى توجيىػات
ال ادة المحكميف.
وقد أسفرت آراء السادة الخبراء والمحكمين مى ما يمي:

جمي ػ محػػاور المحتػػوى التعميم ػ جػػاءت ن ػػبة ارتباطىػػا بالوػػداؼ أكنػػر مػػف
 ٬%86كػ ػػىلؾ جميػ ػ ػ مح ػ ػػاور المحتػ ػػوى التعميمػ ػ ػ ج ػ ػػاءت ن ػ ػػبة كفايتى ػ ػػا لتح ي ػ ػػؽ
الوػػداؼ أكنػػر مػػف  ٬%86كػػىلؾ جمي ػ النشػػطة جػػاءت ن ػػبة مال متىػػا لتح يػػؽ
الوػػداؼ أكنػػر مػػف  %86ممػػا يعنػ أف ن ػػبة االتفػػاؽ عمػػى مػػدى مال مػػة النشػػطة
لتح يؽ الوداؼ ال موكية عالية

نػػـ تػػـ إعػػداد المحتػػوى التعميمػ فػػى ػػورته النىا يػػة تمىيػ ًػدا لال ػػتعانة بػػه عنػػد
بناء ال يناريو ال ا لبي ة التعمـ التكيفية.
 3/2/1تصميم إستراتيجية تنظيم المحتوى وتتابع العرض:

اتبعػػت الباحنػػة ف ػ تنظػػيـ عػػرض المحتػػوى طري ػػة التتػػاب المنط ػػى حيػػث تػػـ تحديػػد
المىػػاـ ال ا ػػية لتػػدريب الطػػالب عمػػى مىػػارات الفىػػـ ال ار ػػى فػػى ػػب مىػػاـ تتضػػمف كػػؿ
منىا مجموعة النشطة المرتبطة بتح يؽ تمؾ المىاـ ووى كالتالى ج
تحديد الفكرة الر ي ية لمنص الم روء.تحديد التفا يؿ الخا ة بالنص الم روء.يحدد عنوانا منا با لمنص الم روء.يف ر التخمينات داخؿ النص الم روء.-1يميز بيف الح ا ؽ والراء داخؿ النص ال ار ى.
-0يحدد ودؼ الكاتب مف النص ال ار ى
يتوق الحداث بناءا عمى فروض معينة داخؿ النص ال ار ى.
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-3ي تخدـ ا تراتيجية  skimmingداخؿ النص ال ار ى.
-2ي تخدـ ا تراتيجية  Scanningداخؿ النص ال ار ى.
-0ي تخدـ ا تراتيجية  asking&answering questionsداخؿ النص ال ار ى.
-0ي تخدـ ا تراتيجية  paraphrasingداخؿ النص ال ار ى.
 2/0/1تحديد طبيعة التفاعالت التعميميةج
ت ػػوـ التفػػاعالت التعميميػػة فػػى بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفيػػة عمػػى أ ػػاس الػػتعمـ الفػػردى ٬وقػػد
اشػػتممت بي ػػة الػػتعمـ الكيفيػػة عمػػى وجػػود نالنػػة أنمػػاط مػػف التفػػاعالت التعاليميػػة  ٬ووػػى
كالتالى ج
التفا ل مع بيئة التعمم وواجية االستخدامويػػتـ التفاعػػؿ مػػف خػػالؿ تعامػػؿ المػػتعمـ مػ واجىػػة الم ػػتخدـ الر ي ػػية والػػدخوؿ إلػػى
البي ة والتعامؿ م كؿ الروابط والي ونات الخا ة بالبي ة.
التفا ل بين المتعمم والمعممويػػتـ ىلػػؾ مػػف خػػالؿ البريػػد االلكترونػػى الخػػاص ببي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة حيػػث ي ػػتطي
المتعمـ إر اؿ اى ا تف ارات إلى المتعمـ مف خالؿ فحة  helpوي ػوـ المعمػـ بػالرد عمػى
أ ػ مة المتعممػػيف مػػف خػػالؿ البريػػد االلكترونػػى ٬ويوضػ الشػػكؿ التػػالى نمػػط تفاعػػؿ المػػتعمـ
م المعمـج
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شكؿ  )0يوض تفاعؿ المتعمـ م المعمـ

التفاعؿ م المتعمـ ومحتوى بي ة التعمـ
ويتـ ىلؾ مف خالؿج
شاشات المحتوى التعميمى والتن ؿ مف خاللىا.الم ادر والو ا ط اإللكترونية.إنجاز مىاـ التعمـ وأنشطته.-إبحار المتعمـ داخؿ

فحات بي ة التعمـ التكيفية

وت ػػتـ عممي ػػة التكي ػػؼ داخ ػػؿ بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة بنوعيى ػػا م ػػف خ ػػالؿ مجموع ػػة م ػػف
الي ونات الموجودة أعمى ال فحات المرتبطة تشػعبيا ب ػفحات بي ػة الػتعمـ التكيفيػة ٬ممػا
ي ىؿ عمى الطالب التجوؿ بيف فحات بي ة التعمـ التكيفية ٬وتمنمت وىا الي ونات فىج
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 ( Homeالصددفحة الرئيسددية) :ومػػف خػػالؿ الضػػغط عمػػى وػػىا الي ونػػة يػػتـ االنت ػػاؿ
إلى ال فحة الر ي ية لبي ة التعمـ التكيفية.
( Objectivesاالىددددداف) :ومػ ػػف خػ ػػالؿ الضػ ػػغط عمػ ػػى وػ ػػىا الي ونػ ػػة يػ ػػتـ االنت ػ ػػاؿ
ل فحة أوداؼ بي ة التعمـ التكيفية
 ( Userguideدليل المستخدم) :ومف خالؿ الضغط عمى وػىا الي ونػة يػتـ االنت ػاؿ
إلػػى ػػفحة دليػػؿ الم ػػتخدـ التػػى تشػػرح كيفيػػة ا ػػتخداـ بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة ومابىػػا مػػف
أدوات.
( Helpالمسددا دة) :ومػػف خػػالؿ الضػػغط عميىػػا يػػتـ االنت ػػاؿ إلػػى البريػػد االلكترونػػى
ووى ال حة التى تمكف المتعمـ مف التاعؿ م المعمـ.
 ( Control panelلوحددة الددتحكم) :ومػػف خػػالؿ الضػػغط عميىػػاا يػػتـ االنت ػػاؿ إلػػى
فحة التفاعؿ م المحتوى.

ويوىح الشكل التالى نمط تصميم أيقونات اإلبحارالتكيفى داخل الصفحات:
شكؿ  )3يوض نمط ت ميـ أي ونات اإلبحارالتكيفى داخؿ ال فحات
 0/0/1ت ميـ ا تراتيجية التعميـ العامةج
اال تراتيجية التعميميػة وػى خطػة عامػة تتكػوف مػف مجموعػة مػف اإلجػراءات التعميميػة
مرتبػػة فػػى ت م ػػؿ منا ػػب لتح يػػؽ الوػػداؼ التعميميػػة المحػػددة فػػى فت ػرة زمنيػػة محػػددة وقػػد
حػػدد مح مػػد عطيػػة خمػػيس مجموعػػة مػػف الخط ػوات يجػػب اتباعىػػا ومراعاتىػػا عنػػد ت ػػميـ
ا تراتيجية التعميـ العامة ووىج
ا تنارة دافعية المتعمـ وىلؾ مف خالؿج
جىب انتباا المتعمـ لمتعمـ.
-تعريؼ المتعمـ ب وداؼ التعمـ.
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ا تدعاء التعمـ ال ابؽت ديـ التعميـ الجديد عف طريؽ عرض المعمومات والمنمة.توجيه المتعمـ.ت ديـ التعزيز المنا ب لممتعمميف التغىية الراجعة).قياس الداء والتشخيص والعالج.ولت ميـ ا تراتيجية التعميـ العامة ببي ػة الػتعمـ التكيفيػة ٬قػاـ الباحػث باتبػاع الخطػوات
التاليةج
ا تنارة دافعية المتعمـ لمتعمـ وىلؾ مف خالؿج
جذب انتباه المتعمم لمتعمم:حيػػث قامػػت الباحنػػة بع ػػد جم ػػة تمىيديػػة م ػ الطػػالب عينػػة البحػػث لتع ػريفىـ ببي ػػة
التعمـ التكيفية ومميزات ا تخدامىا فوامكانيتىا والنف العا د عمى م تخدميىا.
-تعريف المتعمم بأىداف التعمم:

حيػػث تػػـ تحديػػد الوػػداؼ التعميميػػة العامػػة لممػػتعمـ وكػػىلؾ الوػػداؼ ال ػػموكية التػػى
يتعممىا ويكت بىا الطالب بعد االنتىاء مف الد ار ة داخؿ بي ة التعمـ التكيفية.
استد اء التعمم السابق:ويتـ ىلؾ مف خالؿ التىي ة لكؿ موضوع تعمـ جديد مػف خػالؿ ا ػتدعاء الموضػوعات
ال بديمة حيث ترتبط بعض الموضوعات المراد تعممىا بالموضوعات ال ابؽ تعممىا.
تقديم التعميم الجديد ن طريق رض المعمومات واألمثمةعند ت ديـ الموضوعات الجديدة فى الػتعمـ ٬ي ارعػى ت ػديـ بعػض ال ػ مة والتػدريبات نػـ
ا تنتاج الموضوع الجديد المراد تعممه نـ شرحه.
توجيو المتعممحيػػث يػػتـ توجيػػه المػػتعمـ واإلش ػراؼ عميػػه أننػػاء عمميػػة الػػتعمـ والتوا ػػؿ م ػ المػػتعمـ
لإلجابة عمى أى ا تف ارات أو حؿ أى مشكمة يتعرض إليىا أنناء التعمـ.
تقديم التعزيز المناسب لممتعممين( التغذية الراجعة).المجمد الخامس والعشرون
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يػػتـ ت ػػديـ التغىيػػة الراجعػػة لممػػتعمـ بعػػد االنتىػػاء مػػف أداء النشػػطة والتػػدريبات داخػػؿ
بي ة التعمـ التكيفية.
قياس األداء والتشخيص والعالج
تػػـ تطبيػػؽ م يػػاس العػػبء المعرفػػى لطػػالب المغػػة اإلنجميزيػػة بعػػد الد ار ػػة داخػػؿ بي ػػة
الػػتعمـ التكيف ػ ل يػػاس الجىػػد الع مػػى الػػىى بىلػػه الطالػػب أننػػاء إنجػػازا فػػى روابػػط المحتػػوى
لداء مىاـ التعمـ وبالتالى عالج بعض المشكالت التى يتعرض إليىا الطالب.
 0/0/1اختيار مصادر التعمم المتعددة:
أع ػػدت الباحن ػػة م ػػادر ال ػػتعمـ لبي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة فػ ػ ض ػػوء الو ػػداؼ التعميمي ػػة
وال ػ ػػموب المنا ػ ػػب لكػ ػػؿ وػ ػػدؼ ٬بحيػ ػػث تخػ ػػدـ المحتػ ػػوى التعميمػ ػػى الػ ػػىي ػ ػػبؽ اختيػ ػػارا
وتحديػػدا .وقػػد روع ػ ف ػ تمػػؾ الو ػػا ؿ أف تكػػوف متعػػددة ومتنوعػػة لت ارعػػى الفػػروؽ الفرديػػة
بيف المتعمميف ٬وكىلؾ لتنير اوتمامىـ وتزيد مف دافعيػتىـ لمد ار ػة فػى بي ػة الػتعمـ التكيفػى٬
ومػػف الو ػػا ؿ التعميميػػة الت ػ ت ػػاعد ف ػ تح يػػؽ أوػػداؼ البي ػػة الم ترحػػةج برنػػام معالجػػة
الن ػػوص  microsoft office wordلكتاب ػػة جميػ ػ ال ػػفحات الخا ػػة بالو ػػداؼ
التعميميػ ػػة والمحتػ ػػوى التعميمػ ػػى والنشػ ػػطة والتػ ػػدريبات وأيض ػ ػاً برنػ ػػام العػ ػػروض الت ديميػ ػػة
 microsoft office powerpointلت ػديـ جميػ العػروض الت ديميػة الم دمػة داخػؿ بي ػة
التعمـ التكيفيػة وكػىلؾ بعػض م ػاط الفيػديو مػف خػالؿ االنترنػت وتعػديمىا إىا لػزـ المػرمف
خالؿ برنام Wondershare Video Editor
 7/2/1تصميم أدوات القياس:
وؼ يتـ تناوؿ وىا المرحمة بالتف يؿ الح ًا.

 8/0/1تصميم السيناريوىات:

قػ ػػاـ الباحػ ػػث بكتابػ ػػة ال ػ ػػيناريو الخػ ػػاص ببي ػ ػػة الػ ػػتعمـ التكيفيػ ػػة بنػ ػػاءا عمػ ػػى الوػ ػػداؼ
التعميمية وكىلؾ المحتوى التعميمى لبي ػة الػتعمـ التكيفيػة ال ا مػة عمػى نمػط اإلبحػار التكيفػى
التوجيه المباشر) مف خالؿ أربعة أعمدة ر ي يةج
-رقم اإلطار :وفيىا يتـ تحديد أرقاـ

فحات بي ة التعمـ التكيفية

الجانددب المرئددى :ويػػتـ فيىػػا عػػرض مػػا يظىػػر فػػى اإلطػػار مػػف ن ػػوص ور ػػوماتوم اط فيديو
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الجانب المسموع :ويتـ فيىا عرض ما يظىر فى اإلطارمف أ وات أو مو ي ىوصف اإلطار :ويػتـ فيىػا و ػؼ كػؿ مػا يظىرعمػى ال ػفحة باإلضػافة إلػى أ ػاليبالتفاعؿ والروابط الفا ة.
ويوض الشكؿ التالى ت ميـ ال يناريو الخاص ببي ة التعمـ التكيفية
رقم اإلطار

الجانب

الجانب

المرئى

المسموع

وصف اإلطار

شكؿ  ) 2ت ميـ ال يناريو الخاص ببي ة التعمـ التكيفية
وبعد إعداد الباحنة لم يناريو التعميمى الخاص ببي ة التعمـ التكيفية ٬تػـ عرضػه عمػى
ال ادة المحكميف ال تطالع أ ار ىـ فيما يمىج
مدى تح يؽ ال يناريول وداؼ التعميمية الموضوعة.-مدى

حة الم طمحات العممية والفنية الم تخدمة فى ال يناريو.

وقد أ فرت نتا

التحكيـ عفج

اتفػػؽ ال ػػادة المحكػػيف بن ػػبة اتفػػاؽ بمغػػت أكنػػر مػػف %76عمػػىالتعميمى الخاص ببي ة التعمـ التكيفية.
-تعديؿ

ػػالحية ال ػػيناريو

يا ة بعض العبارات المغوية

وقد قامت الباحنة بإجراء التعديالت.
 3/1مرحمة التطوير:
 1/3/1إنتاج الوسائط المتعددة التى تتىمنيا بيئة التعمم التكيفية:
تتض ػػمنت بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة بع ػػض الو ػػا ط المتع ػػددة ٬إلنػ ػراء المحت ػػوى التعميم ػػى
الم ػػدـ لممتعممػػيف م ػ م ارعػػاة مبػػادىء نظريػػة العػػبء المعرفػػى ٬وتمنمػػت تمػػؾ الو ػػا ط فيمػػا
يمىج
النصوص المكتوبةالمجمد الخامس والعشرون
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تػ ػػـ إنتػ ػػاج جمي ػ ػ الن ػ ػػوص داخػ ػػؿ ػ ػػفحات بي ػ ػػة الػ ػػتعمـ التكيفيػ ػػة با ػ ػػتخداـ لغػ ػػة
الن ػػوص الفا ػػة  htmlػواءا كانػػت ػػفحات المحتػػوى أو أ ػ مة االختبػػار أو أنشػػطة
التعمـ ٬م مراعاة مبادىء كتابة النص.
الصور والرسوماتت ػػـ إنت ػػاج بع ػػض ال ػػور النابت ػػة داخ ػػؿ بي ػػة ال ػػتعمـ التكيفي ػػة لتوض ػػي بع ػػض جوان ػػب
المحتوى التعميمى الم دـ لممتعمـ أو شرح كيفية ا ػتخداـ البي ػة عػف طريػؽ ت ػوير الشاشػة
 ٬print screenكمػا تػـ الح ػوؿ عمػى بعػض ال ػور الجػاوزة مػف خػالؿ محػرؾ البحػث
google

مقاطع الفيديوتػػـ إدراج عػػدة مػػف م ػػاط الفيػػديو داخػػؿ بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة لتوضػػي بعػػض مىػػارات
الفىػػـ ال ار ػػى مػػف خػػالؿ موق ػ  youtubeأو تعػػديؿ بعػػض الم ػػاط مػػف خػػالؿ برنػػام
Wondershare Video Editor

 2/3/1إنتاج بيئة التعمم:
 1/2/3/1اختيار نظم التأليف ولغات البرمجة
وقد قامت الباحنة بعرض كيفية برمجة بي ة التعمـ التكيفيػة ال ا مػة عمػى نمػط اإلبحػار
التكيفى التوجيه المباشر ٬فوانتاج مكونات بي ة التعمـ ٬ووى كالتالىج
البرنام

الىدؼ منه

Php editor

تكويد المواقع

Wordpress platform

تصميم بيئة التعمم التكيفية

Wondershare Video Editor

تعديل بعض مقاطع الفيديو

Microsoft word 2010

كتابة المحتوى وتنسيقو والتعامل معو داخل بيئة

Microsoft powerpoint 2010

مل العروض التقديمية وتنسيقيا داخل بيئة التعمم

التعمم التكيفية
التكيفية

Internet explorer 8.0/ firefox/
google chrome

المجمد الخامس والعشرون
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 2/2/3/1جمع الوسائط المتاحة
وقد قامت الباحنة بجم كؿ الو ا ط المتاحة داخػؿ بي ػة الػتعمـ التكيفيػة مػف ن ػوص
وكتابتىا و ور وم اط فيػديو ػواء كانػت جػاوزة أو تػـ التعػديؿ عميىػا داخػؿ بي ػة الػتعمـ
التكيفية.
 3/3/1تطوير نمط اإلبحار التكيفى:
قامػػت الباحنػػة ببنػػاء بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة ال ا مػػة عمػػى نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء
الروابط) بحيث يتـ إخفاء الروابط التى تؤدى إلى فحات ال تتنا ػب مػ م ػتوى الطالػب
المعرفػػى عػػف موضػػوع الػػتعمـ ٬فواظىػػار الػػروابط المنا ػػبة لم ػػتواا المعرفػػى وتح ػػؽ أوػػدافؽ
تعممه ٬وىلؾ بعد اإلجابة عمى أ مة االختبار ٬ويوضحىا الشكؿ التالىج

شكؿ )0يوض نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط
 4/3/1تطوير نموذج المستخدم
وقد تػـ تطػوير نمػوىج الم ػتخدـ لتخػزيف جميػ البيانػات الخا ػة بػالمتعمميف وحفظىػا
منػػؿ اال ػػـ ٬البريػػد اإللكترونػػى ٬النػػوع ٬تػػاري المػػيالد ٬كممػػة المػػرور لمػػدخوؿ لبي ػػة الػػتعمـ
التكيفية ال ا مة عمى نمط اإلبحار التكيفى ٬الدرجة التى ح ؿ عميىػا فػى االختبػار الولػى
لمدخوؿ فى البي ة داخؿ نموىج المتعمـ ٬وعند ت جيؿ المػتعمـ لمػدخوؿ فػى البي ػة مػرة اخػري
يػػتـ ا ػػتدعاء كػػؿ البيانػػات الخا ػػة بػػالمتعمـ والتعامػػؿ معىػػا وعػػرض المحتػػوى المطمػػوب
تعممه ويوضحىا الشكؿ التالىج
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شكؿ )0يوض نموىج الم تخدـ
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 5/3/1تقويم بيئة التعمم:
بعػػد بنػػاء بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة ال ا مػػة عمػػى نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط تػػـ
ضػػبطىا والتح ػػؽ م ػػف ػػالحيتىا ٬وىل ػػؾ بعرض ػػىا عم ػػى مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف إلبػػداء
أ ار ىـ حوؿ المحتوى والنشطة داخؿ البي ة.
وقػػد أبػػدى ال ػػادة المحكمػػيف بعػػض المالحظػػات التػػى وضػػعت فػػى االعتبارعنػػد إعػػداد
بي ة التعمـ بشكؿ نىا ى وقد أخىت الباحنة ب راء المحكميف وتعػديؿ بي ػة الػتعمـ التكيفيػة فػى
ورتىا النىا ية
 6/3/1اإلخراج النيائى لبيئة التعمم:
بعػػد االنتىػػاء مػػف عمميػػات الت ػػويـ فواج ػراء التعػػديالت المنا ػػبة ٬تػػـ إعػػداد بي ػػة الػػتعمـ
التكيفية ال ا مة عمى نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الػروابط) فػى ػورتىا النىا يػة وتجىيزوػا
لمعرض

 4/1مرحمة التنفيذ:

 1/4/1إتاحة بيئة التعمم بر االنترنت
وقد قامت الباحنة برف بي ة التعمـ التكيفية عمى أحػد الخػوادـ  serverحيػث تػـ التعاقػد
مػ أحػد شػركات اال تضػافة  http://ae.godaddy.comووػى وتػـ حجػز عنػواف لبي ػة
التعمـ التكيفية ٬domainوقد روعى فيه الب اطة والوضوح ٬كما يمىج
عنواف بي ة التعمـ التكيفية ال ا مة عمى نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابطج

http://www.aleamira.com
 2/4/1تطبيق بيئة التعمم
ت وـ الباحنة بتوضي وىا المرحمػة الح ػا بشػكؿ أكنػر تف ػيال ووضػوحا فػى إجػراءات
تجربة البحث
 5/1مرحمة التقويم:

 1/5/1تقويم جوانب التعمم لمحتوى بيئة التعمم

تػػـ ت ػػويـ جوان ػػب الػػتعمـ الم ػػعرفية بعػػد د ار ػػة الطػػالب لمحت ػػوى بي ػػة ال ػػتعمـ
التكيفية  ٬وىلؾ مف خالؿ اختبار الفىـ ال ار ى وكىلؾ م ياس العبء المعرفى
المجمد الخامس والعشرون
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 2/5/1تحميل النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا
وؼ ت وـ الباحنة بشرح وىا الجزء الح ا فى وىا البحث
-2بناء أداة القياس واجازتيا:
م ياس العبء المعرفى.
 1/2مقياس العبء المعرفى:
 1/1/2ىدف المقياس:
يى ػػدؼ م ي ػػاس ال ع ػػبءالمعرفى إل ػػى تحدي ػػد الجى ػػد الع م ػػى ال ػػىى يبىل ػػه ط ػػالب الفرق ػػة
النانية شعبة المغة اإلنجميزية لمعالجة المعمومػات والنػات عػف كنػرة المحتػوى و ػوء ت ػميـ
بي ة التعمـ مما يؤنر فى تعممىـ.
 2/1/2بناء المقياس وصياغة مفرداتو:
ت ػػـ إعػ ػػداد الم يػ ػػاس فػ ػػى البحػ ػػث الحػ ػػالى وف ػ ػػا لطري ػ ػػة  Likertحيػ ػػث ي ػ ػػدـ الم يػػػاس
مجموعػػة مػػف العبػػارات ويطمػػب مػػف كػػؿ طالػػب اال ػػتجابة لكػػؿ عبػػارة ب حػػد اال ػػتجابات
التالية" كبير جداً -كبير -متو ط – غير – غير جداً" وىلؾ بوضػ عالمػة √ )أمػاـ
اال تجابة التى تعبر عف رأيه.
 3/1/2إ داد الصورة األولية لمقياس العبء المعرفى:
اشػػتمؿ الم يػػاس فػػى
العبء المعرفىج

ػػورته الوليػػة عمػػى  10عبػػارة ٬موزعػػة عمػػى نػػوعيف مػػف أنػواع

العبء المعرفى الجوورى ٬وتكوف مف  )0عباراتالعبء المعرفى الدخيؿ ٬وتكوف مف  )9عبارات 4/1/2وىع تعميمات المقياس:
قامػػت الباحنػػة ب ػػيا ة تعميمػػات الم يػػاس ب ػػورة واضػػحة تحػػدد الىػػدؼ منػػه وكيفيػػة
اال ػػتجابة عمػػى عبا ارتػػه ٬م ػ الت كيػػد عمػػى أف الم يػػاس لػػيس اختبػػارا ٬وأنػػه ال توجػػد إجابػػة
ػػحيحة وأخػػرى خاط ػػة ولكػػف المىمػػـ وػػو إبػػداء ال ػرأى ب ػػدؽ وعػػدـ تػػرؾ أى عبػػارة دوف
إبداء الرأى فيىا.
 5/1/2نظام تقديرالمقياس:
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نظ اًر لنه تػـ إعػداد البحػث الحػالى وف ػاً لطري ػة ليكػرت فيػتـ تحويػؿ الت ػديرات المفظيػة
إلػػى ت ػػديرات رقميػػة وتكػػوف الدرجػػة الكميػػة لمم يػػاس ت ػػاوى عػػدد عبػػارات الم يػػاس مضػػروباً
فى خم ة
 6/1/2صدق المقياس:
يع ػػد الم ي ػػاس ػػادقا إىا ك ػػاف ي ػػيس الو ػػداؼ الت ػػى ت ػػـ ت ػػميمه م ػػف أجػػؿ قيا ػػىا٬
ولمت كػػد مػػف ػػدؽ الم يػػاس قامػػت الباحنػػة بعػػرض الم يػػاس عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف
إلبداء أ ار ىـ فيه.
 7/1/2حساب ثبات المقياس:
وقػػد بمػػا معامػػؿ نبػػات الم يػػاس  ) 6.80ووػػىا النتيجػػة تعنػػى أف الم يػػاس نابػػت إلػػى
حد كبير
 8/1/2صدق االتساق الداخمى لممقياس:
ت ػػـ ح ػػاب االت ػػاؽ ال ػػداخمى لعب ػػارات م ي ػػاس الع ػػبء المعرف ػػى ع ػػف طري ػػؽ ح ػػاب
معامؿ االرتباط لكؿ عبارة مف عبارات الم ياس
 9/1/2شدة االنفعالية لعبارات المقياس:
ي ػػد بش ػػدة االنفعالي ػػة لمعب ػػارة و ػػو ق ػػدرتىا عم ػػى إح ػػداث ا ػػتجابة بالمواف ػػة أو ع ػػدـ
المواف ػػة واالبتعػػاد عػػف اال ػػتجابة متو ػػط ٬وتعػػد شػػدة االنفعاليػػة لمعبػػارة منا ػػبة إىا كانػػت
الن ػبة الم ويػػة لمػىيف ا ػػتجابوا لمبػديؿ متو ػػط أقػؿ مػػف  %00مػف أفػراد مجموعػة البحػػث ٬
وتبػػيف أف جمي ػ عبػػارات الم يػػاس جػػاءت منا ػػبة ولػػـ تتجػػاوز اال ػػتجابات لمبػػديؿ متو ػػط
%00
وقػػد تػػـ ػػيا ة  10عبػػارة لمم يػػاس ٬ولػػـ يػػتـ حػػىؼ أى مػػف وػػىا العبػػارات ولكػػف تػػـ
تعػػديؿ بعضػػىا بعػػد عرضػػىا عمػػى ال ػػادة المحكمػػيف ٬وبػػىلؾ تكػػوف الم يػػاس فػػى ػػورته
النىا ية مف  10عبارة *)
 10 /1/2إ داد الصورة النيائية لمقياس العبء المعرفى
فى ضوء مات دـ مػف إجػراءات تتعمػؽ بإعػداد م يػاس العػبء المعرفػى أ ػب الم يػاس
فى ورته النىا ية الحا لمتطبيؽ عمى عينة البحث.
 -3التجربة االستطال ية لمبحث:
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 1/3الىدؼ مف التجربة اال تطالعيةج

تـ إجراء التجربة اال تطالعية عمى عينة مف طالب الفرقػة النانيػة شػعبة المغػة
اإلنجميزي ػػة ع ػػاـ بم ػػا قوامى ػػا  )36طال ػػب اختي ػػروا بطري ػػة عشػ ػوا ية فػ ػ الف ػػؿ
الد ار ػ ػ ػ ػ الوؿ لمعػ ػ ػ ػػاـ  0619/0618ف ػ ػ ػ ػ الفت ػ ػ ػ ػرة مػ ػ ػ ػػف  0618/11/11حتػ ػ ػ ػػى
 0618/11/17وممػ ػػف لي ػ ػػت لػ ػػديىـ معرفػ ػػة م ػ ػػب ة بمػ ػػا ػ ػػي دـ فػ ػػى بي ػ ػػة الػ ػػتعمـ
التكيفية ٬ ٬بحيث تدرس وىوػه المجموعػة با ػتخداـ نمػط إخفػاء الػروابط داخػؿ بي ػة
التعمـ التكيفية  ٬حيث تـ تطبيؽ أدوات ال ياس المتمنمة ف م ياس العبء المعرفى
بعديا وودفت التجربة اإل تطالعية إلىج
ً
 الت كػػد مػػف وضػػوح االمػػادة العمميػػة والنشػػطة التعميميػػة الموجػػودة داخػػؿ بي ػػةالتعمـ التكيفية ومدى منا بتىا لمطالب.
 تحديػػد الػػزمف الت ػػديري الػػالزـ لمد ار ػػة داخػػؿ بي ػػة الػػتعمـ اإللكترونيػػة ال ا مػػةعمى نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.
 -تحديد ال عوبات الت قد تواجه الباحنة فى أنناء تنفيى التجربة ال ا ية.

 اكت ػػاب الباحنػػة خب ػرة تطبيػػؽ التجربػػة ٬والتػػدريب عميىػػا ٬بمػػا يضػػمف إج ػراءالتجربة ال ا ية لمد ار ة الحالية بكفاءة.
 الت كد مف منا بة المكاف المخ ص إلجراء التجربة ال ا ية. التح ؽ مف المة الجىزة أنناء التجريب. -ضبط م ياس العبء المعرفى.

الحظ ػػت الباحن ػػة اوتم ػػاـ الطمب ػػة بالتجرب ػػة ومحاول ػػة اإل ػػتفادة ب ق ػػى درج ػػة
ممكنة مف خالؿ التفاعؿ والمشاركة التى كانوا يحر وف عميىا ٬وكانت وىا النتا
مطم نة ِّ
ومىي ة إلجراء التجربة ال ا ية لمبحث.
 -4التجربة األساسية لمبحث:
 1/4ينة البحث:
تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف عينػػة عشػوا ية طب يػػة مػػف طػػالب الفرقػػة النانيػػة شػػعبة المغػػة
اإلنجميزي ػػة  )36طال ػػب وطالب ػػة ت ػػـ اختيػ ػػاروـ بش ػػكؿ عشػ ػوا ى لممجموع ػػة التجريبي ػػة وف ًػ ػػا
لمت ميـ التجريب لمبحث.
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 2/4االستعداد لمتجريب:
قامػ ػػت الباحنػ ػػة بم ابمػ ػػة طػ ػػالب المجموعػ ػػات التجريبيػ ػػة بالفرقػ ػػة النانيػ ػػة شػػػعبة المغػػػة
اإلنجميزيػػة عػػاـ وتع ػريفىـ بماويػػة بي ػػات الػػتعمـ التكيفيػػة الم ػػتخدمة وكيفيػػة التعامػػؿ معىػػا
والدخوؿ إليىا وكيفية ال ير بداخمىا  ٬وقد ا تغرقت وىا الم ابمة حوالى  06دقي ة.
 3/4تطبيق المعالجة التجريبية (نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط)
تـ تطبيؽ التجربة ال ا ية فى الفترة مف  0618/11/19إلى  /0618/10/9داخػؿ
معمػػؿ الكمبيػػوتر ب ػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ فػػى كميػػة التربيػػة ٬ولكػػف لػػف يحتػػاج الطمبػػة لوجػػود
وىا المعمؿ فى تطبيؽ تجربة البحػث لف الطػالب ػتتعامؿ مػ بي ػة الػتعمـ التكيفػى داخػؿ
منازلىـ.
مالحظات الباحثة مى الطمبة ينة البحث:
 الحظػت الباحنػػة عالمػػات الرضػػا عمػى طػػالب فػػى أننػػاء التعامػؿ داخػػؿ بي ػػة الػػتعمـالكيفى.
 التالمي ػػى كػ ػػاف لػ ػػديىـ ر ب ػػة فػ ػػى اإلت ػ ػػاؿ والػ ػػتعمـ والتفاع ػػؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ النشػػػطةالمختمفة داخؿ بي ة التعمـ.
بعديا:
 :4/4تطبيق أداة القياس ً

ػديا نػػـ قامػػت الباحنػػة بت ػػحيحه ومػػف نػػـ تفريػػا
 قامػػت الباحنػػة بتطبيػػؽ الم يػػاس بعػ ًالدرجات ور دوا فى كشوؼ تمىيدا لمعالجتىا إح ا يا.
نتبئج الجحج وتفسريهب والتىصُبت:

تـ عرض نتا

البحث وتف يروا مف خالؿ اإلجابة عمى أ مة البحث كما يم :

-1إجابة السؤال األول لمبحث:

ينص السؤال األول لمبحث مى :ما فا مية نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط فدى
بيئات التعمم اإللكتروني مى خفض العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية؟
وتمت اإلجابة عف وىا ال ؤاؿ مف خالؿج
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() 1عرررررنت ال اررررر با الا نررررر ل لمو تيررررر لررررر
واالفاناض في العبء المعنفى وتفس نه

الم مررررر عا

الا ني ررررر

لتح ػ ػػؽ مػ ػػف ػ ػػحة الفػ ػػرض الوؿ الخػ ػػاص بالم ارنػ ػػة بػ ػػيف المجم ػ ػوعتيف التجريبيػ ػػة
واالفتراضية وىلؾ فيما يتعمؽ بالعبء المعرفى.
تػ ػػـ ا ػ ػػتخداـ اختبػ ػػار "ت" لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى داللػ ػػة الفػ ػػروؽ بػ ػػيف المجمػ ػػوعتيف التجريبيػ ػػة
واالفتراضية ٬ويوض جدوؿ  )3نتا اختبار "ت" لفراد مجموعت البحث.
جدول ( )3يوىح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت وحجم األثر لدرجات مقياس
العبء المعرفى لطالب المجمو تين التجريبية والىابطة

المجمو ة

العدد

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

قيمة

الداللة

الداللة

التجريبية

30

29.67

7.038

58

11.932

0.000

دالة

افتراىية

30

45.00

0.000

المعياري

الحرية

مستوى

حجم

0.839

األثر

مقدار
حجم

األثر
كبير

ند
مستوى
≤0.05

شكل ( )7يوىح داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجمو تين التجريبية
واالفتراىية
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الفرض الوؿ وينص عمىج
-1توجد فاعمية لممجموعة التجريبية عند م توى ≤  )100التى ت ػتخدـ نمػط اإلبحػار
التكيفى إخفاء الروابط فى بي ات التعمـ اإللكترونى فى م ياس العبء المعرفػى ٬وىلػؾ وف ػا
الختبار ت) بيف المجموعتيف.
با ػػت راء جػػدوؿ  )3وشػػكؿ  )7يتضػ أنػػه يوجػػد فػػرؽ داؿ إح ػػا ًيا عنػػد م ػػتوى ≤
 )1.0فيمػػا بػػيف متو ػػط درجػػات طػػالب المجمػػوعتيف التجريبيػػة واالفت ارضػػية فيمػػا يتعمػػؽ
بالعبء المعرفى ٬ل ال المجموعة التجريبية الت در ت با ػتخداـ نمػط اإلبحػار التكيفػى
إخفاء الروابط ٬ .كىلؾ بمغت قيمة حجـ الت نير .)6.839
بػػىلؾ تػػدؿ النتيجػػة ال ػػاب ة عمػػى وجػػود حجػػـ أنػػر كبيػػر لممجموعػػة التجريبيػػة م ارنػػة
بالمجموعة االفتراضية فى العبء المعرفى وف ًا لمم تويات ال ابؽ اإلشارة إليىا.
وبالتػػال تػػـ قبػػوؿ الفػػرض الوؿ وتوجيىػػه أي أنػػه يوجػػد فاعميػػة لممجموعػػة التجريبيػػة
عنػػد م ػػتوى ≤  )100التػػى ت ػػتخدـ نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط فػػى بي ػػات الػػتعمـ
اإللكترونى فى م ياس العبء المعرفى.
تفسير نتيجة الفرض األول:

وتشػػير وػػىا النتيج ػػة إل ػ أف الط ػػالب الػػىيف ا ػػتخدموا نمػػط اإلبح ػػار التكيفػػى إخفػػاء
الػػروابط داخػػؿ بي ػػات الػػتعمـ اإللكترونػػى كػػانوا أكنػػر تفوقًػػا فػ خفػػض العػػبء المعرفػػى لػػدى
طالب المغة اإلنجميزية.
وترج ػ الباحنػػة وػػىا النتيجػػة إلػػى نظريػػة العػػبء المعرفػػى التػػى تػػرى أنػػه عنػػد إتاحػػة
م ػػادر متعػػددة لممعمومػػات يػػؤدى ىلػػؾ إلػػى تشػػتت انتبػػاا المػػتعمـ بػػيف وػػىا الم ػػادر ووػػىا
ي ػػبب عػػبء معرفػػى از ػػد عمػػى الػػىاكرة العاممػػة ٬وتػػرى أنػػه ينبغػػى خفػػض العػػبء المعرفػػى
عمى الىكرة العاممة نظ ار لمحدوديتىا فػى معالجػة المعمومػات ٬وىلػؾ مػف خػالؿ نمػط إخفػاء
الػػروابط والػػىى يىػػدؼ إلػػى تركيػػز انتبػػاا المػػتعمـ عمػػى روابػػط المحتػػوى التػػى يكػػوف م ػػتعد
لد ار تىا وفىمىا لتح ؽ أودافه التعميمية.
يتض مما بؽ أف نمط إخفاء الروابط ي ارعػى محدوديػة الػىاكرة العاممػة لػدى الطالػب
م ػػف خ ػػالؿ توجيى ػػه إل ػػى المعموم ػػات ىات ال ػػمة ب و ػػداؼ تعمم ػػه وبالت ػػالى م ػػاعدته ف ػػى
الو ػػوؿ لمم ػػار المنا ػػب لتح يػػؽ أودافػػه التعميميػػة عػػف طريػػؽ تكييػػؼ الػػروابط فػػى ضء
م تواا المعرفى عف المحتوى التعميمػى ومػف نػـ خفػض العػبء المعرفػى أننػاء اإلبحػار فػى
بنية المحتوى.
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وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى األسباب التالية:
نمػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػاء الػػروابط جنػػب الطالػب المعمومػػات التػػى لػيس لىػػا ػػمةب وػ ػػداؼ تعممػ ػػه حيػ ػػث انىػ ػػا وجىت ػ ػػه لممعمومػ ػػات ىات ال ػ ػػمة ب ودافػ ػػه التعميميػ ػػة فواخف ػ ػػاء
المعمومات التى ليس لىا عالقة ب ودافه ومعارفػه ال ػاب ة وبالتػالى ت ػبب لػه عػبء معرفػى
از د عمى الىاكرة ووىا يتفؽ م العديد مف البحوث والد ار ات منؿج
Kalyuga et al.(2002), Brünken, Plass & Leuther(2003)، Mitchell ,
Chen & Macredie،) 2005 b)،Whelan (2006) ،Waniek& Schafer(2009),
Amadieu , Tricot & Mariné(2009a)(2009b) ،Amadieu, et al.(2009),
Madrida ,
)Oostendorpb & Melguizob(2009) ،Yao(2012

والتػػى أكػػدت أف الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف المتعممػػيف فيمػػا يتعمػػؽ بم ػػتواوـ المعرفػػى عػػف
موضوع التعمـ يؤنر عمى العبء المعرفى لديىـ أنناء التعمـ وبي ػة الػتعمـ ال ا مػة عمػى نمػط
اإلبحار إخفاء الػروابط تتكيػؼ مػ الم ػتوى المعرفػى لمطػالب المعرفػة ال ػاب ة) حيػث يػتـ
ت ديـ اختبار قبمى لمطالب وفى ضوء ىلؾ يتحدد م تواا المعرفى
تىصُبت الجحج:

مف خالؿ النتا

إل تـ التو ؿ إليىا فإنه يمكننا ا تخالص التو يات التالية:

اإلفػػادة م ػػف نت ػػاالم ت بمية وىا النتا .

البحػػث عم ػػى الم ػػتوى التطبي ػػى ٬خا ػػة إىا مادعم ػػت البحػػوث

اإلفػػادة مػػف نتػػا الد ار ػػات والبحػػوث ال ػػاب ة التػػى تناولػػت د ار ػػة أنمػػاط اإلبحػػارالتكيفى عند ت ميـ بي ات التعمـ التكيفية فوانتاجىا.

وض ػ مجموعػػة مػػف ال ػػس والمعػػايير العامػػة الواجػػب اتباعىػػا عنػػد ت ػػميـ بي ػػاتالتعمـ التكيفية.
ضرورة الخى بعيف االعتبارعند ت ميـ بي ات التعمـ ال ا مة عمػى الويػب بشػكؿ عػاـوبي ػػات ال ػػتعمـ التكيفي ػػة بش ػػكؿ خ ػػاص احتياج ػػات المتعمم ػػيف وأو ػػدافىـ ومي ػػولىـ وأ ػػاليب
تعممىـ.
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اال ػػتفادة مػػف بي ػػات الػػتعمـ التكيفيػػة ال ا مػػة عمػػى أنمػػاط اإلبحػػار التكيفػػى فػػى جميػات.
المراحؿ الد ار ية وفى جمي التخ
مقرتحبت ثجحىث مستقجلُة:

اقت ػر البحػث الحػالى عمػى تنػاوؿ تػ نير نمػط اإلبحػار التكيفػى إخفػاء الػروابط عمػىخفض العبء المعرفى ٬لىلؾ فمف الممكف إجراء د ار ات ممانمة لىىا البحث تتناوؿ أنمػاط
أخرى لإلبحار التكيفى .
مف الممكف إجراء د ار ات تتناوؿ أنر التفاعػؿ بػيف أنمػاط اإلبحػار التكيفػى وأ ػاليبالتعمـ المختمفة.
اقت ر البحث الحالى عمى تناوؿ ت نير متغيراته الم ت مة عمى طالب الفرقػة النانيػةشعبة المغة اإلنجميزية ٬لىلؾ فمف الممكف أف تتناوؿ البحوث الم ت بمية وػىا المتغيػرات فػى
إطار مراحؿ تعميمية أخرى ٬فمف المحتمؿ اختالؼ النتػا نظػ اًر الخػتالؼ العمػر وم ػتوى
الخبرة.
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أوًال :المراجع العربية

ح ف ٬مىدى جا ـ )0616العبء المعرفى لدى طمبة اإلعدادية ٬ر الة ماج تير ير
منشورة) ٬كمية التربية ابف راشد ٬جامعة بغداد.
ح يف محمد أبو رياش )0667ج التعمـ المعرفى ٬ط ٬1دار الم يرة ٬عماف ٬الردف.
خديجة ح يف مماف )0669جأنر برنام تعميمى – تعممى م تند إلى نظرية العبء
المعرفى فى تنمية مىارات التفكير الناقد ٬أطروحة الدكتوراا ير منشورة) ٬كمية
التربية ٬جامعة الم تن رية.
خميؿ ٬منير ح ف جماؿ  .)0662م تويات العبء الالدراكى وأنروا فى الداء عمى
مىاـ االنتباا المبكرواالنتباا االنت ا ى المت خر٬جامعة قناة ال ويس ٬كمية التربية
بالعريش.
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