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بعلُة منط اإلحببر التكُفً إخفبء الرواثط فً ثُئبت التعلم اإللكرتونً ف
 علً خفط العتء املعرفً لذي طالة شعجة اللغة اإلجنلُزَة

 ()م.م/ أميرة محمود خليفة

 املستخلص:

تخداـ نمػط  اإلبحػار التكيفػى إخفػاء يىدؼ البحث الحالى إلى التعرؼ عمى فاعميػة ا ػ
الػروابط فػى بي ػة الػتعمـ اإللكترونػػى و ىلػؾ عمػى خفػض العػػبء المعرفػى لػدى طػالب كميػػة 

   .التربية شعبة المغة االنجميزية
البحػث بنػػاء بي ػة تعمػـ إلكترونػػى قا مػة عمػى نمػػط اإلبحػار التكيفػى إخفػػاء  تطمػب وقػد

( طالػػب 06رت عينػػة البحػػث عمػػى  حيػػث اقت ػػ ٬الػػروابط بىػػدؼ خفػػض العػػبء المعرفػػى
وطالبة فػى الفرقػة النانيػة ب  ػـ المغػة اإلنجميزيػة بكميػة التربيػة٬ تػـ ت  ػيمىـ إلػى مجمػوعتيف 

 مت اويتيف مجموعة تجريبية ومجموعة افتراضية.
 بػيف 6060 ≥البحػث وجػود فػرؽ  ىو داللػة إح ػا ية عنػد م ػتوى نتػا   أظىػرت وقػد
جريبيػة الت  تػتعمـ عػف طريػؽ نمػط اإلبحػار التكيفػى طى درجات طالب المجموعػة التمتو 

إخفػػاء الػػروابط( والمجموعػػة االفتراضػػية الت  ت ػػتخدـ الدرجػػة المحايػػدة الو ػػطية لمم يػػاس( 
فى م ياس العبء المعرفى وىلؾ ل ػال  المجموعػة التجريبيػة.كما توجػد فاعميػة لممجموعػة 

فػػاء الػػروابط فػػى م يػػاس العػػبء التجريبيػػة التػػ  تػػتعمـ عػػف طريػػؽ نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخ
 المعرفى. 

إف الػػتعمـ التكيفػػى وػػو نػػوع مػػف الػػتعمـ يىػػدؼ إلػػى إيجػػاد بي ػػة تعميميػػة متميػػزة تواكػػب 
احتياجات كؿ طالػب عمػى حػدة بحيػث يػتـ تحديػدوا بعػد الخضػوع واإلجابػة عمػى مجموعػة 

تحػػػدد مػػػف ال ػػػ مة والمىػػػاـ يحػػػدد مػػػف خاللىػػػا م ػػػتواا فػػػى كػػػؿ ق ػػػـ مػػػف أق ػػػاـ المعرفػػػة٬ و 
جوانب ال وة والضعؼ لديه٬ ومف نـ يتـ بناء بي ة تعميمية تواكػب إحتياجاتػه وف ػا إلخػتالؼ 

 أنماط التعمـ لديه. 
أساليب اإلبحار التكيفى بأنها مجمىعة  مة  (Brusilovsky, 2004)ويعرف بروسيلىفسكى

ال ػمة فػى لممعمومػات ىات  األساليب التقني  التى تهدف إلى مساعدة المسةتددمي  فةى الىلةى 
 ػػػياؽ الػػػنص التشػػػعبى والو ػػػا ط الفا  ػػػة وىلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التكيػػػؼ مػػػ  أوػػػدافىـ التعميميػػػة 

 وم تواوـ المعرفى وأ بحت ىات أومية متزايدة فى العديد مف تطبي ات الويب التكيفى
                                                 

 جامع  أسيىط -كلي  التربي  -علم النفس التربىي المساعد ستاذ أ . 
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وفى ضوء ما  بؽ يتض  اف الىدؼ الر ي ػى مػف أ ػاليب اإلبحػار التكيفػى وػو الحػد 
دوف الت ميػػػؿ مػػػف عمميػػػة الػػػتعمـ٬ ويتح ػػػؽ ىلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ عػػػدة مػػػف عػػػدد الع ػػػد التػػػى تػػػزار 

أ ػػػاليب منىػػػاج التوجيػػػه المباشػػػر٬ ترتيػػػب الػػػروابط٬ إخفػػػاء الػػػروابط٬ شػػػرح الػػػروابط٬ إنشػػػاء 
 الروابط٬ الخريطة التكيفية.

 ;Eklund& Brusilovsky, 2005)وفيمػػػػػا يمػػػػػى عرضػػػػػا لىػػػػػىا ال ػػػػػاليبج

Brusilovsky, 2007) 
 التوجيو المباشر:-

ب ػػػط أ ػػػاليب اإلبحػػػار التكيفػػػى٬ مػػػف خػػػالؿ وػػػىا ال ػػػموب يػػػتـ توجيػػػه المػػػتعمـ مػػػف أ
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:-

نمػوىج الم ػتخدـ وترتػب الػروابط فػى يتـ تكيػؼ الػروابط وف ػا لممعمومػات المخزنػة فػى 
 كؿ  فحة وف ا لمىدؼ المحدد مف االكنرأومية بالن بة لممتعمـ إلى القؿ أومية .

 إخفاء الروابط: -

حيػػػث يػػػتـ إخفػػػاء الػػػروابط التػػػى ال تػػػؤدى إلػػػى  ػػػفحات ىات  ػػػمة أى ال عالقػػػة لىػػػا 
خفػاء أو بالىدؼ الحالى لمم تخدـ٬ والىدؼ مف وىا اال موب وػو ت ميػؿ م ػاحة اإل بحػار واف

إزالػػة 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 الزا د.

 شرح الروابط:-

مػف اال ػػاليب الكنػر ا ػػتخداما حيػث يمكػػف ت ػػديـ شػرح الػػرابط فػى شػػكؿ ن ػػوص أو 
ىلػػؾ مػػف أجػػؿ م ػػاعدة المػػتعمـ عمػػى معرفػػة المزيػػد عػػف الحالػػة الراونػػة تمميحػػات ب ػػرية و 

 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:-
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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 والدرا ػات التػى أشػارت نتا جىػا إلػى التػ نير 
ى تح يػػػؽ نػػػوات  الػػػتعمـ المختمفػػػة حيػػػث وػػػدفت درا ػػػة الفعػػػاؿ ل ػػػاليب اإلبحػػػار التكيفػػػى فػػػ

إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة العػػرض التكيفػػى وكػػىلؾ أ ػػاليب  (Eryilmaz, 2011)إيرلمػػاز
اإلبحػػػارالتكيفى عمػػػى خفػػػض العػػػبء المعرفػػػى ورضػػػا المتعممػػػيف عػػػف منظومػػػة الػػػتعمـ مػػػف 

ف تكيػػػؼ٬ خػػػالؿ تطػػػوير نالنػػػة نظػػػـ تعميميػػػة مختمفػػػة عبػػػر الويػػػب٬ المنظومػػػة الولػػػى بػػػدو 
والمنظومػػػة النانيػػػة وظػػػؼ فيىػػػا العػػػرض التكيفػػػى أمػػػا المنظومػػػة النالنػػػة وظػػػؼ فيىػػػا بعػػػض 
أ ػػػاليب اإلبحػػػار التكيفيػػػة٬ وقػػػد تو ػػػمت إلػػػى نتػػػا   الدرا ػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ىات داللػػػة 
إح ا ية ل ال  المنظومة النانية والنالنة ولكف المنظومػة النالنػة التػى وظػؼ فيىػا أ ػاليب 

فيػػة كانػػت أكنػػر فاعميػػة فػػى خفػػض العػػبء المعرفػػى٬ وزيػػادة رضػػا المتعممػػيف اإلبحػػار التكي
 عف المنظومة التعميمية. 

إلػػى فاعميػػة )  (Somyurek& Yalin,2014كػػىلؾ أشػػارت درا ػػة  ػػوميريؾ ويػػاليف  
توظيػػػؼ أ ػػػموب شػػػرح الػػػرابط فػػػى خفػػػض التشػػػتت أننػػػاء اإلبحػػػار داخػػػؿ روابػػػط المحتػػػوى 

المتعممػػػيف٬ حيػػػث تو ػػػمت نتػػػا   إلػػػى فاعميػػػة وػػػىا وبالتػػػالى ي ػػػرت عمميػػػة البحػػػث لػػػدى 
ال موب فى ت ميػؿ التشػتت وف ػداف االتجػاا٬ كمػا أو ػت الدرا ػة بضػرورة إجػراء مزيػد مػف 
البحػػػوث التجريبيػػػة حػػػوؿ توظيػػػؼ أ ػػػاليب اإلبحػػػار التكيفيػػػة المختمفػػػة ومعرفػػػة أنروػػػا عمػػػى 

 تي ير عممية اإلبحار لدى المتعمميف.
التػػػى قارنػػػت بػػػيف م ػػػدار العػػػبء  (Zhu, 1999)كػػػىلؾ أشػػػارت درا ػػػة زوػػػو

روابػػط لكػػؿ ع ػػدة٬  7 -3المعرفػػى أننػػاء تعمػػـ ال ػػراءة مػػف نػػص تشػػعبى يتكػػوف مػػف 
رابػط لكػؿ ع ػدة٬ وقػد تو ػمت النتػا   إلػى أف الػتعمـ  11-8ونص أخر يتكوف مػف 

كػػاف أفضػػؿ وأقػػؿ فػػى العػػبء المعرفػػى فػػى حالػػة الػػنص التشػػعبى الػػىى يحتػػوى عمػػى 
 روابط أقؿ.
إلػى أف  (Parush, et al,2005)و ػمت عديػد مػف الدرا ػات منػؿ درا ػة بػاروشكمػا ت

البحػػث الب ػػرى فػػى  ػػفحات الويػػب التػػى تحتػػوى عمػػى روابػػط كنيػػرة يكػػوف أبطػػ  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 ػػري  فػػى 
حجػػـ ال ػػ مة التفاعميػػة المتاحػػة لممتعممػػيف عبػػر الويػػب مشػػكمة تشػػتت مػػ   يػػاب التوجيػػه 
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ال ػػميـ ولكػػف توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفػػى يزيػػد مػػف فاعميػػة الػػتعمـ وي مػػؿ مػػف  ػػعوبة 
 أكنر توجىا وبالتالى ي ؿ وقت التعمـ .  التن ؿ ويجعؿ اإلبحار

وفى وىا اإلطػار تعػد نظريػة العػبء المعرفػى مػف أكنػر نظريػات الػتعمـ ارتباطػًا الػتعمـ 
التكيفػػى٬ حيػػث ت ػػـو وػػىا النظريػػة عمػػى أ ػػاس أف الػػىاكرة العاممػػة ىات إمكانيػػات محػػدودة 

الوقػػت ووػػىا مػػا فػػى كػػـ المعمومػػات وعػػدد العنا ػػر التػػى ت ػػت بمىا وتتواجػػد بىػػا فػػى نفػػس 
تراعيػػه نظػػـ الػػتعمـ التكيفيػػة عبػػر الويػػب مػػف خػػالؿ توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفيػػة فػػى 

 ,Sweller)محاولػػة لت ميػػؿ كػػـ المعمومػػات وعػػدد الع ػػد التػػى يزوروػػا المػػتعمـ أننػػاء تعممػػه 

Kalyuga&Ayres, 2011p.45)  . 
ال ػاب ة مػف المكونػات كما تتفؽ معىا نظرية أوزبؿ؛ حيث تعد معرفػة المػتعمـ وخبراتػه 

ال ا ػػية فػػى نمػػوىج الم ػػتخدـ فػػى نظػػـ الػػتعمـ التكيفيػػة ووػػىا يتفػػؽ مػػ  رؤيػػة أوزبػػؿ عػػف 
الػػتعمـ ب نػػه عمميػػة إحػػداث عالقػػات وارتباطػػات بػػيف المعمومػػات الموجػػودة بالفعػػؿ فػػى البنػػاء 

ـ بمػا المعرفى لممتعمـ وما ي دـ له مػف معمومػات جديػدة ولػىلؾ تػؤدى البنيػة المعرفيػة لممػتعم
تشػػػممىا مػػػف معرفػػػة أو معمومػػػات أو أفكػػػارأو مبػػػادىء أو عالقػػػات دورا ر ي ػػػيا فػػػى عمميػػػة 
التعمـ؛ حيث تعد وىا المعمومات والمعارؼ بمنابة ال س التى نعتمد عميىا فى إضػافة مػا 

؛ أنػػػػػػػػور محمػػػػػػػػد 1990نريػػػػػػػػد ت ديمػػػػػػػػه لممػػػػػػػػتعمـ.  أمػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػادؽ وفػػػػػػػػؤاد أبػػػػػػػػو حطػػػػػػػػب٬ 
 (.  ٬06 ص1998الشرقاوى٬

م  نظرية روبرت جانييه؛ حيث ينظـ المحتوى فى نمػوىج المجػاؿ فػى نظػـ  كما تتفؽ
الػػتعمـ التكيفيػػة عبػػر الويػػب فػػى شػػكؿ ورمػػى٬ ومراعػػاة المتطمػػب ال ػػابؽ لػػتعمـ كػػؿ مىػػارة٬ 
ووػػػىا يتفػػػؽ مػػػ  رؤيػػػة جانييػػػه حػػػوؿ تن ػػػيؽ المحتػػػوى؛ حيػػػث يػػػرى جانييػػػه انػػػه يػػػتـ تن ػػػيؽ 

ط فػػى قاعػػدة الىػػـر وانتىػػاءا بالم ػػتوى المحتػػوى فػػى ن ػػؽ ورمػػى بػػدءا مػػف الم ػػتوى الب ػػي
الكنػػػر تع يػػػدا٬ ويعػػػد كػػػؿ م ػػػتوى متطمػػػب قبمػػػى أو شػػػرطى لػػػتعمـ الجػػػزاء الموجػػػودة فػػػى 
الم تويات العميػا لمبنيػة المعرفيػة الىرميػة لممحتػوى٬ ووػىا يتطمػب ال يػاـ بتحميػؿ المىػاـ عنػد 

 (.٬06٬01 ص ص1998التخطيط لممحتوى.  أن ى محمد أحمد٬ 
لػػػػتعمـ يج ػػػػد عمميػػػػة نف ػػػػية  يرمر يػػػػة تحػػػػدث نتيجػػػػة تغيػػػػرات فػػػػى البنػػػػاء ولمػػػػا كػػػػاف ا

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 

الػػتعمـ أو قيمػػة لػػػدى المتعممػػيف.  وليػػػد يو ػػؼ محمػػػد٬ الت يػػيـ المتنوعػػة لتحديػػػد كفايػػة وػػػىا 
 (.٬3 ص 0612
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وونػػػا يعػػػد العػػػبء المعرفػػػى أحػػػد المشػػػاكؿ التػػػى يعػػػانى منىػػػا الطػػػالب وأعضػػػاء وي ػػػة 
التػػدريس حيػػث اف معظػػـ الطمبػػة بػػالر ـ مػػف تركيػػزوـ العػػالى وانتبػػاوىـ اننػػاء الػػدروس اال 

المالم  التػى تتميػز بىػا االلفيػة النالنػة انىـ يفشموف فى التعمـ واكت ػاب المىػارات الالزمػة.ف
وتع ػػد انمػػاط الحيػػاة وتبػػدؿ طبيعػػة الحيػػاة بشػػكؿ جػػىرى وت مػػص الوظػػا ؼ بشػػكؿ مت ػػارع 
والتزايػػد الم ػػتمر فػػى تطػػور و ػػا ؿ االت ػػاؿ قػػد فرضػػت عمػػى ع ػػوؿ البشػػر عب ػػا معرفيػػا 

 ػه وقػد ي ػاب ممنال فى الكمية الىا مة مف العنا ر المعرفية التى تتحدى الدماغ ممػا يرو
باالنغالؽ فى بعض الحياف مما يتطمب تعميـ الفػرد ا ػتراتيجيات ت مػيص وػىا الكػـ الىا ػؿ 

 (Lee,2000,p.1-8)مف الوحدات المعرفية دوف أف يخ رمنىا شي ا

وقػػد أكػػدت عديػػد مػػف الدرا ػػات عمػػى ضػػرورة اإلوتمػػاـ بإيجػػاد حمػػوؿ لخفػػض العػػبء 
 & Hasler & Kersten  و ػمر وأخػروف المعرفػى الواقػ  عمػى الطػالب  ومنىػا درا ػة

Sweller , 2007)   والتػػى وػػدفت إلػػى قيػػاس أنػػر نالنػػة أ ػػاليب فػػى التعمػػيـ فػػى م ػػتوى
طالػب وطالبػة  70العبء المعرفى لدى تالميى المدارس اإلبتدا ية وقدد بمغت عينة البحث 

تجريبيػة عاـ وقد تػـ ت  ػيـ عينػة البحػث إلػى نػالث مجموعػات  11-9تتراوح أعماروـ بيف 
وأخػػػرى ضػػػابطة وقػػػد ا ػػػتعمؿ البػػػاحنوف نػػػالث ا ػػػاليب لتعمػػػيـ الطػػػالب  ا ػػػموب الر ػػػـو 
المتحركة ال معية والب رية٬ ا موب الر ـو المتحركة ال اكنة وا موب ال ػرد ف ػط لعػرض 
المػػادة التعميميػػة( وقػػد تػػـ إعػػداد اختبارل يػػاس العػػبء المعرفػػى وقػػد انبتػػت نتػػا   الدرا ػػة اف 

 ـ المتحركة فى التعميـ يؤدى الى خفض العبء المعرفى.ا تخداـ الر و 
والتػى وػدفت الػى قيػاس العػبء المعرفػى لػدى عينػة   (Tracy, 2004) ودرا ة تري ى

مف تالميى المرحمة االبتدا ية واختبار قػابميتىـ ال ػتعماؿ المواقػ  با ػتخداـ الت ػميـ الفعػاؿ 
ىمػه عمػى موقػ  االنترنػت كمػا انىػا الىى ي م  لمم ػتخدـ بػالتركيز عمػى المعمومػات التػى ت

فرضػػػت عمػػػى المػػػػتعمـ العػػػبء المعرفػػػػى العػػػالى وقػػػد تػػػػـ ا ػػػتخداـ م يػػػػاس ل يػػػاس العػػػػبء 
طالػػب وطالبػػػة وتو ػػػمت الدرا ػػة إلػػػى أف تالميػػػى  166المعرفػػى وقػػػد بمغػػت عينػػػة البحػػػث 

 المرحمة االبتدا ية لديىـ عبء معرؼ عػالى وأشػارت النتػا   إلػى تػ نير العديػد مػف العوامػؿ
 المتاحػػػة لممػػػتعمـ واإلجىػػػاد وضػػػغط الوقػػػت وكنػػػرة الخارجيػػػة ومنىػػػا م ػػػدار المػػػواد المعرفيػػػة

المػػػواد المعرفيػػػة أدت إلػػػى حػػػدوث العػػػبء المعرفػػػى لػػػدى عينػػػة البحػػػث ووىػػػىا يػػػؤنر عمػػػى 
 قابميتىـ فى التعامؿ م  المواق .  

( والتى ودفت الى التعرؼ عمػى م ػتويات العػبء 0616وكىلؾ درا ة ح ف مىدى  
لمعرفػػى لػػدى طػػالب المرحمػػة االعداديػػة كمػػا وػػدفت الػػى التعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ فػػى ا

أدبى( وقد تكونت عينػة البحػث  -العبء المعرفى تبعا لمتغيرى الجنس والتخ ص  عممى
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طالب وطالبة وقد تػـ بنػاء م يػاس العػبء المعرفػى وقػد أظىػرت النتػا   اف افػراد  106مف 
معرفيػػػا لػػػدى عينػػػة البحػػػث كمػػػا انػػػه ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة العينػػػة يت ػػػفوف بػػػامتالكىـ عب ػػػا 

 اح ا يا فى العبء المعرفى ترج  الختالؼ الجنس او التخ ص. 
( والتػػػى وػػػدفت الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى انػػػر م ػػػتويات العػػػبء 0662درا ػػػة خميػػػؿ منيػػػر 

المعرفػػى فػػى االنتبػػاا االنت ػػا ى المبكػػر و االنتبػػاا االنت ػػا ى المتػػ خر تبعػػا لمتغيػػرى الجػػنس 
طالػػب وطالبػػة مػػف طػػالب الجامعػػة  106التخ ػػص الكػػاديمى وقػػد بمغػػت عينػػة الدرا ػػة و 

االكػػػاديمى  وأجريػػػت الدرا ػػػة عمػػػى نػػػالث مجموعػػػات ق ػػػمت وف ػػػا لمجػػػنس والتخ ػػػص
لغة انجميزيػة( وا ػتعمؿ الباحػث اختبػار ل يػاس العػبء المعرفػى وقػد  -جغرافيا - رياضيات

لػػة اح ػػا يا فػػى م ػػتوءات العػػبء المعرفػػى اظىػػرت ننتػػا   الدرا ػػة انػػه ال توجػػد فػػروؽ دا
المػػنخفض تبعػػا لمتغيػػرى الجػػنس والتخ ػػص بينمػػا تميػػزت مجموعػػة الػػىكور فػػى م ػػتويات 
العػػبء االدراكػػى المرتفػػ  وتميػػزت مجموعػػه الرياضػػيات فػػى دقػػة االنتبػػاا االنت ػػا ى م ارنػػة 

 .بالمجموعتيف االخرتيف
ض العػػػب المعرفػػػى منػػػؿ ( التػػػى تو ػػػمت إلػػػى أ ػػػاليب لخفػػػZhang 2013درا ػػة    

تب ػػػيط مىػػػاـ الػػػتعمـ المع ػػػدة إلػػػى مىػػػاـ أب ػػػط وت  ػػػيـ المحتػػػوى فػػػى وحػػػدات مرتبػػػة ترتيبػػػا 
منط يػػا٬ وبالتػػالى ال يبػػىؿ المػػتعمـ جىػػدا فػػى تعممىػػا. باإلضػػافة إلػػى تػػوفير أنشػػطة تعميميػػة 
متنوعػػػة ىات  ػػػمة ب وػػػداؼ الػػػتعمـ مػػػ  مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف الطػػػالب فيمػػػا يتعمػػػؽ 

  تواوـ المعرفى وت ديـ التغىية الراجعة المنا بة لىا. بم

 مشكلة الجحج
وقػػد ا تشػػعرت الباحنػػة  وجػػود مشػػكمة فػػى العػػبء المعرفػػى لػػدى طػػالب شػػعبة 

 المغة اإلنجميزية  مف خالؿج
ح ا ىا بالمشكمة أنناء فترة درا تىا .  -  درا ة الباحنة بىات الشعبة واف
مػادة التعميميػة الم دمػة التػى تتطمػب مػف المػتعمـ الت ميـ والتنظػيـ  يػر المنا ػب لم -

 جىدا إضافيا لفىمىا.
 وجود النشطة  المعرفية  ير المت مة بمىمة التعمـ؛والتى تعيؽ حدوث التعمـ. -
عػػدـ كفايػػة ال اعػػدة المعرفيػػة لممتعمـ خبػػرة المػػتعمـ(؛ ممػػا يػػدف  المػػتعمـ إلػػى البحػػث  -

فػػى البحػػث عػػف  المعمومػػات٬ حيػػث أف العشػػوا ى عػػف خطػػوات الحػػؿ وضػػياع وقػػت كبيػػر 
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م دار المعمومػات ىات المعنػى التػى يمكػف أف يعالجىػا المػتعمـ فػى ىاكرتػه العاممػة دوف أف 
 .تفرض عب ًا معرفيًا عميه يعتمد عمى م دار معرفته ال اب ة

ت ػػػديـ عػػػدد كبيػػػر جػػػدا مػػػف العنا ػػػر الجديػػػدة إلػػػى الػػػىاكرة العاممػػػة أو ت ػػػديـ وػػػىا   -
 كبيرة جدا إلدراجىا  ضمف البنيات المعرفية فى الىاكرة طويمة الجؿ.العنا ر ب رعة 

 وفيما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث فى : 
وجػػػود عػػػبء معرفػػػى زا ػػػد لػػػدى طػػػالب شػػػعبة المغػػػة اإلنجميزيػػػة فػػػى مػػػادة ال ػػػراءة بالمغػػػة  

اإلنجميزيػة٬   ولػىلؾ ي ػع  البحػث الحػال   لت ػميـ بي ػة  تعمػـ إلكترونيػة قا مػة عمػػى 
نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط  تتضػػمف طرقػػًا 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 

يػػر الضػػرورية؛ لف ىلػػؾ  ػػيؤدى لخفػػض الجىػػد إلنجػػاز تعممىػػـ٬ وتن يػػة المعمومػػات  
الع مػػى المبػػىوؿ فػػى البحػػث عػػف المعمومػػات ومعالجتىػػا٬ ومػػف نػػـ  ػػينخفض العػػػبء 
المعرفػػى وأيضػػا إزالػػػة عمميػػات البحػػػث العشػػوا ى  يػػػر المبػػررة باإلضػػػافة إلػػى تجنػػػب 
ا تخداـ الم ادر المعرفية فى أنشطة ال عالقػة لىػا بػالتعمـ وتػوفير إمكانيػة الو ػوؿ 

لمباشػػر لمبنيػػات المعرفيػػة وتجنػػب ا ػػتخداـ الم ػػادر المعرفيػػة فػػى أنشػػطة ال عالقػػة ا
لىػػا بػػالتعمـ والحفػػاظ عمػػى التغيػػرات فػػى البنيػػة المعرفيػػة طب ػػًا لحػػدود الػػىاكرة العاممػػة٬ 
حيػػث يػػتـ كػػؿ ىلػػؾ عػػف طريػػؽ اإلفػػادة مػػف مميػػزات بي ػػة الػػتعمـ التكيفػػى ال ا مػػة عمػػى 

مف حماية الم تخدميف مف التع يػد الموجػود بالفضػاء نمط إخفاء الروابط بما تتضمنه 
علةى  التشعبى الوا   وت ميػؿ عػدد الػروابط التػى يزوروػا المػتعمـ وكػىلؾ تركيػز انتباوػه

روابط المحتوى التى يكوف م تعد لدرا ػتىا والتػى تح ػؽ أوػداؼ تعممػه ممػا يكػوف لىػا 
 أنر إيجاب  عمى خفض العبء المعرفى لدى المتعمميف. 

 لجحج أسئلة ا
ولمتو ػػػؿ لحػػػؿ لمشػػػكمة البحػػػث ي ػػػعى البحػػػث الحػػػالى إلػػػى اإلجابػػػة عػػػف ال ػػػؤاؿ    

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 :
 ؼ عمى جيىدؼ البحث الحالى الى التعر 
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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 

توجيػػػػه نظػػػػر ال ػػػػا ميف عمػػػػى ت ػػػػميـ بي ػػػػات الػػػػتعمـ اإللكترونيػػػػة ال ا مػػػػة عمػػػػى أنمػػػػاط 
حػػػوؿ فاعميػػػة نمػػػط اإلبحػػػار التكيفػػػى إخفػػػاء الػػػروابط فػػػى خفػػػض العػػػبء اإلبحػػػار التكيفػػػى 

 المعرفى لدى طالب المغة اإلنجميزية.

قد ت ػىـ نتػا   وػىا البحػث فػ  تزويػد م ػمم  ومطػورى مواقػ  الويػب بمجموعػة مػف 
المبػػػادئ وال ػػػس العمميػػػة عنػػػد ت ػػػميـ بي ػػػات الػػػتعمـ التكيفيػػػة٬ وىلػػػؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بخفػػػض 

 طالب كمية التربية شعبة المغة اإلنجميزية  العبء المعرفى لدى

التو ػػؿ إلػػى أح ػػف ال ػػبؿ لرفػػ  كفػػاءة الطػػالب فػػى إ ػػتخداـ  الويػػب لمنػػ  التشػػتت 
 وضياع الوقت أنناء اإلبحار.

قد تفيد نتا   وىا البحث فى تزويد أعضػاء وي ػة التػدريس ومعػاونيىـ بإرشػادات حػوؿ 
فػػى تح ػػيف أداء الطػػالب فػػى نػػوات  الػػتعمـ إ ػػتخداـ نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط 

 المختمفة.

 فروض الجحج 

 يسعى البحث الحالى إلى التحقق من صحة الفرض التاليى :
 اإلبحػػار نمػػط ت ػػتخدـ التػػى( 100 ≥توجػػد فاعميػػة لممجموعػػة التجريبيػػة عنػػد م ػػتوى 

   رونى فى م ياس العبء المعرفى. اإللكت التعمـ بي ات فى الروابط إخفاء التكيفى

 حذود الجحج 

 -ألتزم البحث بالحدود التالية :
 طالب  الفرقة النانية شعبة المغة اإلنجميزية . حد بشرى:-1

 جامعة حمواف. –كمية التربية  مكانى: حد-2
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 ج بنػػػاء نمػػػط اإلبحػػػار التكيفػػػى إخفػػػاء الػػػروابط داخػػػؿ بي ػػػة الػػػتعمـحدددد موىدددو ى-3

 إلنجميزية.لم رر ال راءة لدى طالب شعبة المغة ااإللكترونية 

تػػـ تطبيػػؽ تجربػػة البحػػث فػػى الف ػػؿ الدرا ػػى الوؿ لمعػػاـ الدرا ػػ   :ىحددد زمددان-4
0618-0619. 

 منهج الجحج:
 أوال : منيج البحث ومتغيراتو :

ينتمػػ  وػػىا البحػػػث إلػػى ف ػػة البحػػػوث التػػ  ت ػػتخدـ ت ػػػميمات المػػنى  الو ػػف  فػػػ  
قيػػػاس أنػػػر المتغيػػػر الم ػػػت ؿ مرحمػػػة الدرا ػػػة والتحميػػػؿ والت ػػػميـ٬ والمػػػنى  التجريبػػػ  عنػػػد 

 وتكونت متغيرات البحث مفجلمبحث عمى المتغير التاب  ف  مرحمة الت ويـ٬ 
 المتغير المستقل: 

 اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط. نمط-
 المتغير التابع وىو :

 العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية.-

ب: التصمُم التجرَجٍ للجحج :
ً
 حبنُ

ضػوء المتغيػر الم ػت ؿ موضػ  البحػث الحػال  ٬ تػـ ا ػتخداـ الت ػميـ التجريبػ  عمى 
ال بمػػ  والبعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة الواحػػدة٬ ويوضػػ  الجػػدوؿ التػػال  الت ػػميـ التجريبػػ  

 لمبحثج
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 (  التصميم التجريبي لمبحث1شكل )
 أواًل: أدوات القياس

 لباحنة(.م ياس العبء المعرفى  مف إعداد ا-

 ثانًيا: مادة المعالجة
 بي ة تعمـ إلكترونية قا مة عمىج

 نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.-

 مصطلحبت الجحج
 أنماط اإلبحار التكيفى:

تعرفىػػا الباحنػػة إجرا يػػا ب نىػػا مجموعػػة مػػف ال ػػاليب التػػى تىػػدؼ إلػػى توجيػػه المػػتعمـ 
تػػالى ت ميػؿ عػػدد الػػروابط والع ػد التػػى يزوروػػا لمػروابط المنا ػػبة لػه ف ػػط ولودافػػه الحاليػة وبال

 المتعمـ.
 نمط إخفاء الروابط:-

تعرفىػػا الباحنػػة إجرا يػػا ب نىػػا نمػػط مػػف أنمػػاط اإلبحػػار التكيفػػى حيػػث يػػتـ فيػػه إخفػػاء 
الػػروابط التػػى تػػؤدى إلػػى  ػػفحات ال تتنا ػػب مػػ  م ػػتوى الطالػػب المعرفػػى عػػف موضػػوع 

ظىػػار الػػروابط المنا ػػبة لم ػػتوا ا المعرفػػى وتح ػػؽ أوػػداؼ تعممػػه٬ وبالتػػالى حمايػػة الػػتعمـ٬ واف
 المتعمـ مف ضياع الوقت والتشتت الىى قد يتعرض له ومف نـ خفض العبء المعرفى. 

  العبء المعرفى-
تعرفىػػا الباحنػػة إجرا يػػا ب نػػه الجىػػد الع مػػى الػػىى يبىلػػه الطالػػب أننػػاء إنجػػاا فػػى روابػػط 

ىػػػػاـ الػػػػتعمـ٬ ويعبػػػػر عنػػػػه بالػػػػدرجات التػػػػى المحتػػػوءمف خػػػػالؿ بي ػػػػة تعمػػػػـ إلكترونيػػػػة لداء م
 يح ؿ عميىا الطالب فى الم ياس المعدد لىىا الغرض.

 المجمو ة اإلفتراىية
المحايػدة الو ػطية لىػا  طبؽ عميىا الم ياس بعديًا وتـ أخػى الدرجػة وى المجموعة التى

 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

 ج أنماط اإلبحار التكيفى.ًأوالً 

 نانًياج نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.

 نالنًاج العبء المعرفى وعالقته بالمتغير الم ت ؿ لمبحث.

  Adaptive Navigation Style: نمط اإلبحار التكيفىًأوال

وػػىا المحػػور نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى وأنػػرا فػػى تنميػػة مىػػارات الفىػػـ ال را ػػى لػػدى يتنػػاوؿ 
 طالب المغة اإلنجميزية٬ مف حيث مفىومه٬ وأوميته٬  وأنرا عمى نوات  التعمـ المختمفة.

 مفيوم أنماط اإلبحار التكيفى:

أنمػاط اإلبحػار التكيفػى ب نىػا مجموعػة  (Brusilovsky, 2004)ويعرؼ برو يموف كى
ال ػػاليب الت نيػػة التػػى تىػػدؼ إلػػى م ػػاعدة الم ػػتخدميف فػػى الو ػػوؿ لممعمومػػات ىات مػػف 

ال ػػمة فػػى  ػػياؽ الػػنص التشػػعبى والو ػػا ط الفا  ػػة وىلػػؾ مػػف خػػالؿ التكيػػؼ مػػ  أوػػدافىـ 
التعميمية وم ػتواوـ المعرفػى وأ ػبحت ىات أوميػة متزايػدة فػى العديػد مػف تطبي ػات الويػب 

التكيفػػى عنػػدما يضػػطر الم ػػتخدـ فػػى أوقػػات كنيػػرة إليجػػاد التكيفػػى٬ وتبػػرز أوميػػة اإلبحػػار 
رابط بيف العديد مف الخيارات والبدا ؿ المطروحة فػى ظػؿ  ػعوبة اختيػار الػرابط الن ػب٬ 
فاإلبحػػار التكيفػػى ي مػػؿ مػػف عػػدد مػػػف الخيػػارات با ػػتخداـ مختمػػؼ أنمػػاط اإلبحػػار الكنػػػر 

    (Brusilovsky, 2003, p.487)شيوعا 
 بحار التكيفى وأثرىا  مى نواتج التعمم المختمفةأىمية أنماط اإل

وفػى ضػوء مػػا  ػبؽ يتضػ  اف الىػػدؼ الر ي ػى مػػف أنمػاط اإلبحػار التكيفػػى وػو الحػػد 
مػػػف عػػػدد الع ػػػد التػػػى تػػػزار دوف الت ميػػػؿ مػػػف عمميػػػة الػػػتعمـ٬ ويتح ػػػؽ ىلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ عػػػدة 

الػػػروابط٬ إنشػػػاء أ ػػػاليب منىػػػاج التوجيػػػه المباشػػػر٬ ترتيػػػب الػػػروابط٬ إخفػػػاء الػػػروابط٬ شػػػرح 
 الروابط٬ الخريطة التكيفية.

وفى وىا اإلطار يوجد عديد مف البحػوث والدرا ػات التػى أشػارت نتا جىػا إلػى التػ نير 
الفعػػػاؿ ل ػػػاليب اإلبحػػػار التكيفػػػى فػػػى تح يػػػؽ نػػػوات  الػػػتعمـ المختمفػػػة حيػػػث وػػػدفت درا ػػػة 

كػػىلؾ أ ػػاليب إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة العػػرض التكيفػػى و  (Eryilmaz, 2011)إيرلمػػاز
 اإلبحػػػارالتكيفى عمػػػى خفػػػض العػػػبء المعرفػػػى ورضػػػا المتعممػػػيف عػػػف منظومػػػة الػػػتعمـ مػػػف
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خػػػالؿ تطػػػوير نالنػػػة نظػػػـ تعميميػػػة مختمفػػػة عبػػػر الويػػػب٬ المنظومػػػة الولػػػى بػػػدوف تكيػػػؼ٬ 
والمنظومػػػة النانيػػػة وظػػػؼ فيىػػػا العػػػرض التكيفػػػى أمػػػا المنظومػػػة النالنػػػة وظػػػؼ فيىػػػا بعػػػض 

٬ وقػػػد تو ػػػمت إلػػػى نتػػػا   الدرا ػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ىات داللػػػة أ ػػػاليب اإلبحػػػار التكيفيػػػة
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. 
إلػى )  (Somyurek&Yalin,2014وميريؾ ويػاليف كىلؾ أشارت درا ػة  ػ

فاعميػػػة توظيػػػؼ أ ػػػموب شػػػرح الػػػرابط فػػػى خفػػػض التشػػػتت فػػػى أننػػػاء اإلبحػػػار داخػػػؿ 
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 الدرا ػػة 

رة إجػػراء مزيػػد مػػف البحػػوث التجريبيػػة حػػوؿ توظيػػؼ أ ػػاليب اإلبحػػار التكيفيػػة بضػرو 
 المختمفة ومعرفة أنروا عمى تي ير عممية اإلبحار لدى المتعمميف.

التػػػى قارنػػػت بػػػيف م ػػػدار العػػػبء  (Zhu, 1999)كػػػىلؾ أشػػػارت درا ػػػة زوػػػو
 روابػػط لكػػؿ ع ػػدة٬ 7 -3المعرفػػى أننػػاء تعمػػـ ال ػػراءة مػػف نػػص تشػػعبى يتكػػوف مػػف 

رابػط لكػؿ ع ػدة٬ وقػد تو ػمت النتػا   إلػى أف الػتعمـ  11-8ونص أخر يتكوف مػف 
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 

ف ت مػؿ مػف العػبء المعرفػى وتضعؼ التعمـ٬ وبىلؾ يمكف لنماط اإلبحار التكيفى أ
الواق  عمى المتعمـ وتوجىه لمروابط المنا بة لودافه وبالتالى ت مؿ مف عدد الروابط 

 والع د التى يزوروا المتعمـ.
 Parush, et)كمػػػا تو ػػػمت عديػػػد مػػػف الدرا ػػػات منػػػؿ درا ػػػة بػػػاروش

al,2005)  إلػى أف البحػث الب ػػرى فػى  ػػفحات الويػب التػى تحتػػوى عمػى روابػػط
 يكوف أبط  م ارنة بالبحث الب رى فى  فحات تحتوى عمى روابط أقؿ.  كنيرة

إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة العػػرض التكيفػػى   Eryilmaz(2011)كػػىلؾ وػػدفت درا ػػة
وأنماط اإلبحار التكيفى عمى خفض العبء المعرفػى ورضػا المتعممػيف عػف منظومػة الػتعمـ 

ث مجموعػػات ؛ الولػػى نظػػاـ مػػف خػػالؿ نالنػػة نظػػـ تعميميػػة مختمفػػة عبػػر الويػػب ووػػى نػػال
داخػػػؿ النظػػػاـ التعميمػػػى والنالنػػػة تػػػـ  تعميمػػػى ت ميػػػدى  والنانيػػػة تػػػـ توظيػػػؼ العػػػرض التكيفػػػى

توظيؼ  أنماط اإلبحار التكيفى٬ وتو ػمت النتػا   إلػى وجػود فػروؽ  ىات داللػة إح ػا ية  
 اط اإلبحػػارأنمػػ ل ػػال  المنظومػػة النانيػػة والنالنػػة٬ ولكػػف المنظومػػة النالنػػة التػػى وظػػؼ فيىػػا
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التكيفػػػػى كانػػػػت أكنػػػػر فاعميػػػػة فػػػػى خفػػػػض العػػػػبء المعرفػػػػى وزيػػػػادة رضػػػػا المتعممػػػػيف عػػػػف 
 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 ػػري  فػػى 
حجػػـ ال ػػ مة التفاعميػػة المتاحػػة لممتعممػػيف عبػػر الويػػب مشػػكمة تشػػتت مػػ   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.
تراعى محدودية الػىاكرة العاممػة لػدى  مما  بؽ ترى الباحنة أف أنماط اإلبحار التكيفى

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 

اا المعرفػػى المنا ػػب لتح يػػؽ أودافػػه التعميميػػة عػػف طريػػؽ تكييػػؼ الػػروابط فػػى ضػػوء م ػػتو 
 عف المحتوى التعميمى وبالتالى خفض العبء المعرفى أنناء اإلبحار فى بنية المحتوى. 

    Link Hidingثانًيا: نمط اإلبحار التكيفى إخفاءالروابط 

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

  Link Hidingمفيوم نمط إخفاء الروابط  
ي  ػػػػد بىػػػػىا ال ػػػػموب إخفػػػػاء أو إزالػػػػة أو تعطيػػػػؿ الػػػػروابط الزا ػػػػدة التػػػػى تػػػػؤدى إلػػػػى 

فحة  ػػػفحات ال عالقػػػة لىػػػا بىػػػدؼ الػػػتعمـ الحػػػالى أو أف المعمومػػػات الموجػػػودة عمػػػى ال ػػػ
مت دمػة جػػدا٬ ومػػف نػػـ ي ػعب عمػػى المػػتعمـ فىمىػػا ودرا ػػتىا٬ ومػف نػػـ تظىػػر ف ػػط الػػروابط 
الخا ػػة بالمفػػاويـ الجػػاوزة لمػػتعمـ فػػى منط ػػة اإلبحػػار لف المػػتعمـ نجػػ  فػػى اختبػػار الت يػػيـ 

 الخاص بالمتطمب ال ابؽ أو أف وىا المفاويـ ليس لىا متطمب  ابؽ لدرا تىا.  
مػط إخفػاء الػروابط وػو ت ميػؿ م ػاحة اإلبحاروتحديػدوا عػػف إف الىػدؼ ال ا ػى مػف ن

طريػػؽ اإلخفػػاء٬ اإلزالػػة٬ 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.-

 لـ ي تعد المتعمـ لفىمىا. إىا تـ ت ديـ مواد تعميمية-
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وقػػػد تػػػـ تطػػػوير وػػػىا الػػػنمط تػػػدريجيا٬ ففػػػى بدايػػػة نظػػػـ الو ػػػا ط الفا  ػػػة التكيفيػػػة يػػػتـ 
ا ػػػتخداـ الطري ػػػة الب ػػػيطة إلخفػػػاء الػػػروابط ووػػػى إخفػػػاء الػػػرابط مػػػ  الكممػػػة النشػػػطة مػػػف 

ب ػػاء الكممػػه النشػػطة أو إزالتىػػا أي ضػػا ال ػػفحة نػػـ تطػػورت الفكػػرة إلػػى إزالػػة الػػرابط نف ػػه واف
 وبالتالى يتـ ت ميؿ عدد الروابط وخا ة لممبتد يف.

 ووناؾ بعض الخ ا ص المرتبطة بإخفاء الروابط ووىج 
 ) hot word/ anchor  الكممة النشطة-

  (visible indication)التمميحات الب رية-

  (functionality)الوظيفية-
شػطة ولكػف يػتـ إزالػة كػؿ االحتفػاظ بالكممػة الن يػتـ فيىػا  link hidingفإخفػاء الػروابط

التمميحػػات الب ػػػرية التػػػى تشػػػير إلػػػى أنىػػػا روابػػػط منػػػؿ وجػػػود المػػػوف الزرؽ ووضػػػ  الخػػػط 
تحت الرابط( أو بشكؿ أخر وجود الروابط ولكنه يشػبه الػنص المحػيط بػه مػ  الحفػاظ عمػى 

الػرابط  منػؿ قػدرة الػرابط   وظيفػة فىػو إزالػة  link disabling ووظيفتػه أمػا تعطيػؿ الػرابط
فىػػو إزالػػة   link removalعمػػى أخػػى الم ػػتخدـ إلػػى ال ػػفحة المطموبػػة٬ أمػػا إزالػػة الػػرابط

 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.-

عمػى روابػط المحتػوى التػى يكػوف المػتعمـ م ػتعد لدرا ػتىا والتػى  يركز انتبػاا المػتعمـ-
 تح ؽ أوداؼ تعممه. 

 أوجو القصور فى نمط إخفاء الروابط
تبدو وػىا الطري ػة مزعجػة و يػر فعالػة لممتعممػيف عنػدما ت ػب  الػروابط  يػر مر يػة -

 بالن بة لىـ وخا ة م  الطالب محبى اال تطالع.

 الروابطالنظريات الدا مة لنمط إخفاء 
 نظرية العبء المعرفى
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تعد نظرية العػبء المعرفػى مػف أكنػر نظريػات الػتعمـ ارتباطػًا بػالتعمـ التكيفػى وخا ػة 
نمط إخفػاء الػروابط٬ حيػث ت ػـو وػىا النظريػة عمػى أ ػاس أف الػىاكرة الشػغالة  ىاكػرة المػد 

وتتواجػد  ال  ير( ىات إمكانيات محدودة فػى كػـ المعمومػات وعػدد العنا ػر التػى ت ػت بمىا
بىػا فػػى نفػػس الوقػػت والعمميػػات التػػى تجريىػػا عمػػى وػػىا المعمومػػات ووػػىا مػػا يتفػػؽ مػػ  نمػػط 
إخفػػاء الػػػروابط فػػى محاولػػػة لت ميػػؿ كػػػـ المعمومػػات وعػػػدد الع ػػد التػػػى يزوروػػا المػػػتعمـ أننػػػاء 

فالبػػد مػػف تخفيػػؼ الحمػػؿ المعرفػػى  Sweller, Kalyuga&Ayres, 2011p.45)تعممػػه 
؛ لت ػػىيؿ التغيػػرات التػػى تحػػدث فػػى شػػبكة المعمومػػات بػػىاكرة المػػد عمػػى الػػىاكرة الشػػغالة 

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 

خفػػاء الػػروابط  ل ػػفحات  يػػر مال  مػػة وىلػػؾ فػػى ضػػوء بيانػػات نمػػوىج م ػػاحة اإلبحػػار واف
 الم تخدـ وبالتالى ت ميؿ العبء المعرفى الزا د.

  Cognitive Loadثالثًا: العبء المعرفى

٬ النػػػواع٬ ال ػػػباب٬  يتنػػػاوؿ وػػػىا المحػػػور العػػػبء المعرفػػػى وىلػػػؾ مػػػف حيػػػث المفىػػػـو
 أ اليب الخفض٬ ٬ الم تويات٬ طرؽ ال ياس ٬ أنواع م اييس العبء المعرفى.

 فيوم العبء المعرفىم
ب نه العبء الع مػى الػىى يحػدث لممػتعمـ عنػد أداء   (Sweller, J, 1988)يعرفه  ويمر

ب نػػه م ػػدار الطاقػػة الع ميػػة ةالالزمػػة  0663مىمػػة معينػػة٬ كمػػا أنػػه قػػدـ تعريفػػا أخػػر عػػاـ 
لمعالجة م دار المعمومات الم دمة لممػتعمـ فػى وقػت مػا٬ ويشػير إلػى م ػدار النشػاط الع مػى 

 لمفروض عمى الىاكرة العاممة فى وقت ما.ا
ب نػػػه إجمػػالى النشػػػاط الع مػػى الػػػىى يػػػؤدى  (Cooper, G, 1998)كمػػا يعرفػػػه كػػوبر

ب نػػػه  0668بوا ػػػطة الػػػىاكرة الػػػىاكرة العاممػػػة فػػػى وقػػػت ما.ويعرفػػػه بػػػاس وايػػػرس وباشػػػماف 
ء مىمػة تركيب متعدد االبعاد يمنؿ العبء الىى يحدث فى النظاـ المعرفى لممػتعمـ عنػد أدا

 معينة.
ب نػه مػوارد الػىاكرة العاممػة الالزمػة لتح يػؽ (Kalyuga, S,2009)  ويعرفػه كاليوجػا 

أوػداؼ النشػطة المعرفيػػة فػى أحػد المواقػػؼ المحػددة منػؿ  مىػػاـ الػتعمـ أو حم اتػت الػػتعممـ 
كمػػػا أنػػػه مفىػػػـو نظػػػرى يعكػػػس التفػػػاعالت بػػػيف بنيػػػات المعمومػػػات والخ ػػػا ص المعرفيػػػة 

وى م ػػدار المػػوارد المعرفيػػة الم ػػتنمرة فػػى المىمػػة ٬  ويعتمػػد م ػػدار المػػوارد لممػػتعمـ٬ وي ػػا
 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 
 Sweller)تغييػرات فػى الػىاكرة طويمػة المػدى. المعرفػى وعممػه الوتومػاتيكى الػىى يحػدث 

et al, 1998, p17)  كمػا يعرفػه كػوبرCooper  ب نػه الكميػة الكميػة مػف النشػاط الع مػى فػى
الػػػػػػػػػػػىاكرة العاممػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػالؿ وقػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػيف وي ػػػػػػػػػػػاس بعػػػػػػػػػػػدد الوحػػػػػػػػػػػدات أو العنا ػػػػػػػػػػػر 

والعامػػػؿ الػػػر يس الػػػىى يشػػػكؿ العػػػبء المعرفػػػى عػػػدد العنا ػػػر  (Cooper,1998)المعرفيػػػة
 (0667٬193ى يتوجب اإلنتباا إليىا. أبو رياش٬الت

وقػػػػد وضػػػػ  جػػػػوف  ػػػػويمر الحجػػػػر ال ا ػػػػى لنظريػػػػة العػػػػبء المعرفػػػػى ووػػػػى إحػػػػدى 
حػدى نظريػات التعمػػيـ والػتعمـ مػف جىػػة أخػرى٬ ف ػد انتمػػت  النظريػات المعرفيػة مػف جىػػة٬ واف
ت إلػػػى نظريػػػة معالجػػػة المعمومػػػات٬ فىػػػى تتنػػػاوؿ أوػػػـ مػػػا قدمتػػػه نظريػػػة معالجػػػة المعمومػػػا

وبشػػكؿ خػػاص مػػا يت ػػػؿ بالػػىاكرة وأنواعىػػا٬ فالػػىاكرة العاممػػػة التػػى تنتبػػه إلػػى المعمومػػػات 
وت ػػـو بمعالجتىػػا إلػػػى عنا ػػر  ػػػمعية وب ػػرية ف ػػط كمػػػا تت ػػؼ بمحدوديػػػة الػػزمف التػػػى 
تحػػػتفظ بػػػه المعمومػػػات. إف وػػػىا المحدوديػػػة ت ػػػؼ وراء ضػػػعؼ التعمػػػيـ ممػػػا ي ػػػتمـز وجػػػود 

ا قػػاـ بػػه  ػػويمر فػػى منت ػػؼ النمانينػػات٬ فالػػىاكرة طويمػػة ا ػػتراتيجيات لمواجىتىػػا٬ ووػػىا مػػ
المػػدى وػػى التػػى تخػػزف المعمومػػات والمعػػارؼ التػػى عولجػػت والمىػػارات التػػى تعممىػػا الفػػرد٬ 

   و عتىا  ير محددة.
د عػػػف طريػػػؽ تطػػػور المخطػػػط المعرفػػػى الػػػىى يتطمػػػب  ػػػعة إف العػػػبء المنا ػػػب يتولػػػ

إضػػافية فػػى الػػىاكرة العاممػػة٬ فػػإف الػػىاكرة   الح ػػية تػػنظـ مػػرور المعمومػػات مػػف الحػػواس 
والىاكرة ق يرة المدى حيث ت م  بن ؿ حوالى أرب  إلػى خمػس وحػدات معرفيػة فػى الوقػت 

مػػة. ال ت ػػـو وػػىا الػػىاكرة الواحػػد والوحػػدة المعرفيػػة قػػد تكػػوف كممػػة أو حػػرؼ او  ػػورة أو جم
بػػػػ ى معالجػػػػة معرفيػػػػة لممعمومػػػػات بػػػػؿ تبػػػػدأ المعالجػػػػة فػػػػى الػػػػىاكرة ق ػػػػيرة المػػػػدى. . أبػػػػو 

   (.179-0667٬177رياش٬
 أنواع العبء المعرفى

 Extraneous Cognitive Load العبء المعرفى الدخيل-1

ـ  يػر المنا ػب التػى وو عبء معرفى  يػر ضػرورى يحػدث ب ػبب الت ػميـ والتنظػي
تتطمب مف المتعمـ جىدا إضافيا٬ وترى نظرية العبء المعرفى أف العبء المعرفػى الػدخيؿ 

 يرتبط بطري ة ت ديـ المادة التعميمية وينت  مفج 
ارتفػػػاع درجػػػة التفاعػػػؿ بػػػيف العنا ػػػر فػػػى الػػػىاكرة العاممػػػة ب ػػػبب الت ػػػميـ التعميمػػػى 

 ال ىء.
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يػػر المت ػػمة بمىمػػة الػػتعمـ٬ ويكػػوف النشػػاط   يػػر النشػػطة المعرفيػػة  يػػر المبػػررة و 
 مت ؿ بمىمة التعمـ إف لـ ي   إلى إك اب المتعمـ لممخططات المعرفية.

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 خبػػرة المػػتعمـ(؛ وىلػػؾ الف اإلرشػػادات التعميميػػة -

 ,Kalyuga)لػػف تعوضػػىا٬ ووػػىا يػػدف  المػػتعمـ إلػػى البحػػث العشػػوا ى عػػف خطػػوات الحػػؿ.

S,2010) 

الف ػػػؿ فػػػى الزمػػػاف والمكػػػاف بػػػيف التمنػػػيالت المعرفيػػػة التػػػى تتطمػػػب مػػػف المتعممػػػيف -
 عمميات بحث وا عة وعمميات مطاب ة.

كبر حجـ خطوة االنت اؿ بيف المعمومػات او المعػدؿ ال ػري  لتغيػر المعمومػات حيػث -
أو ت ػديـ وػىا العنا ػر يتـ ت ديـ عدد كبيػر جػدا مػف العنا ػر الجديػدة إلػى الػىاكرة العاممػة 

 ب رعة كبيرة جدا إلدراجىا  ضمف البنيات المعرفية فى الىاكرة طويمة الجؿ.

عػػػدـ كفايػػػة التوجيػػػه الخػػػارجى الم ػػػدـ لممػػػتعمـ؛ فػػػال يعػػػوض وػػػىا التوجيػػػه محدوديػػػة -
 المعرفة المتاحة  لممتعمـ٬ وبالتالى  يتب  المتعمموف إجراءات عشوا ية لمبحث عف حموؿ.

مؿ  بػػيف التوجيػػه الخػػارجى الم ػػدـ لممػػتعمـ مػػ  مػػا وػػو موجػػود فػػى بنيتػػه حػػدوث تػػداخ-
 المعرفيػػػة ممػػػا يتطمػػػب مػػػف المتعممػػػيف الرجػػػوع إلػػػى تمنػػػيالت مختمفػػػة لػػػنفس المعمومػػػات.

(Kalyuga, S,2009) 

ويطمؽ عمى وىا النوع عب ًا معرفيًا  ير فعاؿ؛ لنه ينشػ  نتيجػة المعمومػات والنشػطة 
 ;Paas, F)عمميػػات بنػػاء  المخططػػات والتشػػغيؿ التم ػػا ى لىػػا. التػػى ال ت ػػىـ مباشػػرة فػػى

Renkl, A& Sweller, J, 2004) كمػػا يػػرى كػػوبر وتنػػداؿ فػػورد و ػػويمرCooper, 

Tindall-Ford, Chandler&Sweller, 2001)  انػه عػبء معرفػى  يػر منػت  و يػر بنػاء
ببىا الت ػميـ التعميمػى ال عالقة لىا بالتعمـ التى يكوف  ػ وينت  مف النشطة المعرفية التى

 -ال ىء وينت  وىااالعبء مف الت ميـ التعميمى الىى قػد ي خػى أشػكاال مختمفػة   ن و ػا
 توضػػػيحات عمميػػػة........إل (٬ أو أنماطػػػًا مختمفػػػة  ن ػػػيًا ت ػػػويريًا(٬ أو طرقػػػا مختمفػػػة 
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درا ػػػػػػة أمنمػػػػػػة  - ػػػػػػمعيًا( ٬ أو يتطمػػػػػػب نشػػػػػػاطات مختمفػػػػػػة   حػػػػػػال لممشػػػػػػكالت -ب ػػػػػػرياً 
 مىػاـ كاممػة.....إل ( -...إل ( ٬ أو يتضػمف تتابعػات مختمفػة   ترتيبػات مختمفػةعمميػة...

(Kalyuga, S,2010) 

 ولخفض العبء المعرفى الدخيؿ يجبج
 توفير إمكانية الو وؿ المباشر لمبنيات المعرفية.-

 إزالة عمميات البحث العشوا ى  ير المبررة.-

 القة لىا بالتعمـ.تجنب ا تخداـ الم ادر المعرفية فى أنشطة ال ع-

 الحفاظ عمى التغيرات فى البنية المعرفية طب ًا لحدود الىاكرة العاممة.-

وت ػـو 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 

 Kalyuga, S,2010) يحتاجونىا.   التى
كمػا يمكػػف تخفػػيض العػػبء المعرفػػى الػػدخيؿ عػػف طريػػؽ إمػػداد المتعممػػيف بالمعمومػػات 
الضػػػرورية الالزمػػػة ف ػػػط إلنجػػػاز تعممىػػػـ٬ وتن يػػػة المعمومػػػات  يػػػر الضػػػرورية؛ لف ىلػػػؾ 
 ػػيؤدى لخفػػض الجىػػػد الع مػػى المبػػػىوؿ فػػى البحػػث عػػػف المعمومػػات ومعالجتىػػػا٬ ومػػف نػػػـ 

 العبء المعرفى الدخيؿ. ينخفض 
(Lin, Y; Hsun, T; P; Hwang, G; Yeh, Y, 2009)  وفيمػا يخػتص بػالم ررات

اإللكترونية يمكف تخفيض العبء المعرفػى الػدخيؿ عػف طريػؽ تح ػيف الت ػميـ التعميمػى؛ 
 ;Elliott, S)بتجنػب تجػزىء االنتبػاا٬ والف ػؿ  يػر المبػرر بػيف عنا ػر المػادة الم دمػة.

Kurz, A; Beddow, P; Frey, J, 2009) 
 Intrinsic Cognitive Load العبء المعرفى الجوىرى -1

تعتبػػر بعػػض المػػواد 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 

ر لتػى يجػب معالجتىػا فػى أف واحػد فػى الػىاكرة بيف العنا ر؛ لنه يشير إلى عػدد العنا ػ
 العاممة لفىمىا وتعممىا.

ويشػػػير وػػػىا النػػػوع مػػػف العػػػبء المعرفػػػى إلػػػى م ػػػدار المعالجػػػة الالزمػػػة لفىػػػـ المػػػادة٬ 
ويعتمػػػػد عمػػػػى م ػػػػدار عنا ػػػػر المػػػػادة الم دمػػػػة٬ ومػػػػدى تػػػػرابط تمػػػػؾ العنا ػػػػر٬ وتفاعمىػػػػا 
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ر الفىػػػـ ال را ػػػى لػػػدى ال ػػػػارىء وتنا مىػػػا مػػػ  بعضػػػىا الػػػػبعض فعمػػػى  ػػػبيؿ المنػػػاؿ؛ يعتبػػػػ
المبتػػػدىء يتطمػػػب منػػػه فىػػػـ كػػػؿ كممػػػة بمفردوػػػا٬ وعالقتىػػػا بغيروػػػا مػػػف الكممػػػات؛ لػػػىا فىػػػو 

 (Sweller, J, 2010) يتضمف عب ًا معرفيًا جووريًا مرتفعًا.
 ومف العوامؿ التى يتوقؼ عميىا العبء المعرفى الجوورىج

 خبرة المتعمـ وقدرته عمى ربط العنا ر.-

 ع د المحتوى الم دـ لممتعمـ.مدى ت-

 ,Elliott, S; Kurz, A; Beddow)الطػرؽ التعميميػة الم ػتخدمة فػى بي ػة الػتعمـ. .-

P; Frey, J, 2009) 

لمعرفػػػػى الجػػػػوورى وػػػػو الم ػػػػدر الر ي ػػػػى لمعػػػػبء المعرفػػػػى الػػػػىى يػػػػرتبط والعػػػػبء ا
بالنشػػػػطة لالزمػػػػة إلحػػػػداث الػػػػتعمـ وتكػػػػويف وبنػػػػاء البنيػػػػات المعرفيػػػػة الجديػػػػدة فػػػػى الػػػػىاكرة 
العاممة٬ ويتحدد م دار العبء المعرفػى الجػوورى بم ػدار التفاعػؿ بػيف عنا ػر مػادة الػتعمـ 

يػػػادة خبػػػرة المػػػػتعمـ يتعامػػػؿ مػػػ  العديػػػد مػػػػف وم ػػػتوى خبػػػرة المػػػتعمـ فػػػى وػػػػىا المجػػػاؿ٬ فبز 
العنا ػػر عمػػى أنىػػا عن ػػر واحػػد عكػػس المػػتعمـ المبتػػدىء الػػىى يتعامػػؿ معىػػا  كعنا ػػر 

 Kalyuga, S,2010) متعددة٬ فزيادة التفاعؿ بيف العنا ر يؤدى لعبء جوورى مرتف .  
ويعتمػػػد العػػػػبء المعرفػػػػى الجػػػػوورى عمػػػػى تفاعميػػػة العنا ػػػػر التػػػػى تحػػػػدد مػػػػف خػػػػالؿ 

لتفاعػػؿ بػػيف طبيعػػة المػػادة المتعممػػة وخبػػرات المتعممػػيف٬ وينػػت  العػػبء المعرفػػى الجػػوورى ا
مف العمميات المعرفيػة المفيػدة منػؿ التجريػد والتو ػي  المػىيف يػتـ تعزيزومػا بوا ػطة العػرض 

 التعميمى.(

كمػػػػا يرجػػػػ  وػػػػىاالعبء إلػػػػى الطبيعػػػػة المع ػػػػدة لممعمومػػػػات التػػػػى يجػػػػب أف يػػػػتـ 
وا بم ػػدار التفاعػػؿ بػػيف العنا ػػر أى عػػدد العنا ػػر المعرفيػػة معالجتىػػا ويػػتـ تحديػػد

التى يجب أف تحمؿ فى وقت واحد فى الىاكرة العاممة ٬ كما أف ارتفاع التفاعؿ بيف 
العنا ر ي بب عب ًا معرفيًا جووريًا مرتفعًا٬ وم دار التفاعؿ بيف العنا ر ال يمكػف 

المػػادة الدرا ػػية؛ لف العػػدد  أف يػػتـ تحديػػدا ف ػػط مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المىمػػة أو تحميػػؿ
الكبيػػر مػػف العنا ػػر المتفاعمػػة عنػػد مػػتعمـ مػػا اقػػد يكػػوف عن ػػرًا واحػػدًا لػػدى مػػتعمـ 

م ػتوى  وبالتالى يمكػف تحديػد العػبء المعرفػى الجػوورى ف ػط مػ  اإلشػارة إلػىأكنر خبرة٬ 
 (Schnotz, W; Kürschner, C, 2007)خبرة المتعمـ فى نفس الوقت.

لمعرفػػى الجػػوورى بم ػػتوى  ػػعوبة المػػادة الم دمػػة٬ ويعتمػػد عمػػى كمػػا يتحػػدد العػػبء ا
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 ػًا معرفيػًا 
ب ة؛ لػىا فمىمػة الػتعمـ التػى قػد تكػوف مع ػدة لممتعممػيف عميىا يعتمد عمى م دار معرفته ال ا

 (Chong, T, 2005)المبتد يف تكوف ب يطة لممتعممميف  ىوى الخبرة.

ومف الطرؽ الفعالة لتخفيض العػبء المعرفػى الجػوورى ت  ػيـ وتجػزىء أنشػطة الػتعمـ 
 ,Lin, Y; Hsun, T; Hung, P; Hwang, G; Yeh)فى وحدات مىاـ متعػددة ومتتابعػة. 

Y, 2009) 
 Germane Cognitive Loadالعبء المعرفى وثيق الصمة 

يطمػػؽ عميػػػه عب ػػػًا معرفيػػػًا فعػػػااًل؛ لنػػػه ينشػػ  نتيجػػػة المعمومػػػات والنشػػػطة التػػػى ت ػػػىـ 
 ,Paas, F; Renkl) مباشرة فى عمميات بناء المخططػات المعرفيػة والتشػغيؿ التم ػا ى لىػا.

A&Sweller, J, 2004) 
ونيػػؽ ال ػػمة إلػػى المطالػػب التػػى تفرضػػىا النشػػطة التعميميػػة ويشػػير العػػبء المعرفػػى 

التى لىػا عالقػة مباشػرة بعمميػة الػتعمـ عمػى الػىاكرة العاممػة. وي  ػد بالتف ػير الػىاتى الجىػد 
 (Chong, T, 2005) الىى يبىله  المتعمـ لفىـ ال اس المنط ى   لمادة التعمـ.

الجػة المعرفيػة الموجىػة لبنػاء وتكػويف فعندما ينىمؾ المتعممػوف انىماكػا واعيػا فػى المع
المخططات المعرفية يزداد العبء المعرفى ونيؽ ال ػمة٬ و ػمى ونيػؽ ال ػمة لنػه ي ػاعد 
فػػػى بنػػػاء المخططػػػات المعرفيػػػة. وتػػػرى نظريػػػة العػػػبء المعرفػػػى أنػػػه يجػػػب زيػػػادة العػػػبء 

 (Schnotz, W; Kürschner, C, 2007) المعرفى ونيؽ ال مة إلى أق ى  حد ممكف.
ينشػػػ  وػػػىا العػػػبء المعرفػػػى عنػػػدما ينىمػػػؾ المػػػتعمـ فػػػى معالجػػػة المعمومػػػات معالجػػػة و 

عمي ػػة بغيػػة إحػػداث تنظػػيـ  وتكامػػؿ وربػػط بػػيف المعػػارؼ الم دمػػة وبعضػػىا الػػبعض. ووػػىا 
نرا ػه بتطبيػؽ المػادة  النوع مف العبء المعرفى مىػـ جػدا ومر ػوب إحدانػه٬ ويمكػف تفعيمػه واف

ف ىلػػػؾ  ػػػيحدث تعمػػػيـ لمػػػتعمـ٬ ومػػػف نػػػـ تكػػػويف البنيػػػات التعميميػػػة فػػػى  ػػػياقات مختمفػػػة؛ ل
 (Elliott, S; Kurz, A; Beddow, P; Frey, J, 2009)المعرفية. .

لعػػبء بالنشػػطة المعرفيػػة التػػى تىػػدؼ لبنػػاء واكت ػػاب ويػػرتبط وػػىا النػػوع مػػف ا 
البنيات المعرفية منػؿ التف ػيرات الىاتيػة التػى ي ػوـ بىػا المػتعمـ أننػاء الػتعمـ٬ أو منػؿ 
إجػػػػػػػراءات التخيػػػػػػػؿ التػػػػػػػى ي ػػػػػػػـو بىػػػػػػػا المػػػػػػػتعمـ٬ ووػػػػػػػىا العػػػػػػػبء يح ػػػػػػػؽ الػػػػػػػتعمـ ىى 

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

(2010) 
 أسباب العبء المعرفى:
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محدودية الىاكرة ق يرة المدى تعوؽ التعمـ أحيانا ب بب عدـ قػدرتىا عمػى االحتفػاظ -
 (evenson,2003,358)ومعالجة معمومات كنيرة و عبة فى الوقت نف ه.

دور   يادة أنماط التعميـ الت ميدية  واء فػى المػدارس او الجامعػات الػىى يتػولى فيىػا ال ػتاى
الػػػػػر يس فػػػػػى عمميػػػػػة الػػػػػتعمـ فىػػػػػو الػػػػػىى ي ػػػػػ ؿ ووػػػػػو الػػػػػىى يحػػػػػدد اإلجابػػػػػة التػػػػػى عمػػػػػى الطالػػػػػب 

 (0669٬0ت ديمىا.  مماف ٬

عػػػدـ إعطػػػاء فتػػػرة زمنيػػػة لممػػػتعمـ كػػػى ي ػػػـو بػػػالتفكير وعػػػدـ إعطػػػاء فر ػػػة لمػػػىاكرة -
  (kalyuga, 2006,23)العاممة لكى ت ـو بوظا فىا. 

 أساليب خفض العبء المعرفى: 

  اميـ تعميمية ت تند إلى البناء المعرفى لمفرد.بناء ت-

 ت ميط الضوء عمى تطوير البناء المعرفى لمفرد.

الت كيػػػد عمػػػى أوميػػػة العالقػػػة بػػػيف البنػػػاء المعرفػػػى لمفػػػرد والت ػػػاميـ التعميميػػػة إى يعػػػد 
الجانب الكمى مف الجوانب المىمة التى تميز الفكر اإلن انى ويتمنؿ فػى حجػـ المعمومػات 

رة طويمػػة المػػد التػػى ت ػػبب االختالفػػات الفكريػػة بػػيف البشػػر وبػػيف الكا نػػات الحيػػة فػػى الػػىاك
الخػػرى لػػىا يجػػب أف تبنػػى الت ػػاميـ التعميميػػة تبعػػا لمخػػزيف المعرفػػى لمفػػرد و تح يػػؽ أكبػػر 

 (sweller, 2003, 215)قدر مف التعمـ. 
 مستويات العبء المعرفى             

المنيرات المعروضة فػى زمػف المشػاودة٬ فكممػا زاد  ويتمنؿ فى كمية المستوى الكمى:
 (Beatty,2000,142)عدد المنيرات ارتف  العبء المعرفى.

يتػ نر العػبء المعرفػى فػى لػوف المنيػر إى يػنخفض العػبء المعرفػى  المستوى المونى:
عنػػػدما يكػػػوف لػػػوف المنيػػػر مختمػػػؼ عػػػف بػػػاقى المنيػػػرات المشػػػتتة فػػػى حػػػيف يرتفػػػ  العػػػبء 

   (Bannert,2002,12)تكوف المنيرات مشابىة للواف باقى المنيرات.المعرفى عندما 
الم ػػػتوى الحجمػػػىج يػػػزداد العػػػبء المعرفػػػى بتنػػػاقص حجػػػـ المنيػػػر المطمػػػوب وي ػػػؿ العػػػبء 

  (Betrancourt, 2000, 43) المعرفى كمما ازداد حجـ المنير المطموب.
 طرق قياس العبء المعرفى:

  change scaleالتغيرمقاييس -1
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شػػير إلػػى الجىػػزة التكنولوجيػػة التػػى ت ػػتخدـ ل يػػاس التغيػػرات الف ػػيولوجية المختمفػػة ت
 التى تحدث لممتعمـ أنناء عممية التعمـ.

 learning process scalesمقاييس  مميات التعمم -2

تشير إلى مالحظة  ما ي ـو به المتعمـ مف أداءات أنناء أداء المىمػة٬ ومػا ي دمػه مػف 
 ء٬ ومنىا م اييس الداء.مخرجات لىىا الدا

(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 مباشػػرة و يػػر 

 ػػببية العالقػػة بػيف الظػػاورة المالحظػػة بوا ػطة الم يػػاس وال ػػمة مباشػررة٬ وتعنػػى العالقػة ال
 ,BrünKen, R; Plassالفعميػػة موضػػ  االوتمػػاـ.                                     

J&Leuntner, D, 2003)) 
 
 
 
 
 
 

 ( يوىح طرق قياس العبء المعرفى1جدول)

 
 

 الموىو ية

 العالقة السببية
Casual 

 
 

 طرق مباشرة
 

 رةطرق غير مباش
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 طرق ذاتية

 
Subjective methods 

 
التقارير الذاتية لمستوى الىغط 

 واإلجياد
التقارير الذاتية لمستوى صعوبة 

 المواد 

 
التقارير الذاتية لمجيد العقمى 

 المبذول

 
 طرق موىو ية

Objective methods 

 
 (FMRI)مقاييس نشاط المخ

 مقاييس الميمة المزدوجة 

 
 المقاييس فسيولوجية 

 قاييس سموكية الم
 مقاييس نواتج التعمم

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

 ( يوض  طرؽ قياس العبء المعرفى0جدوؿ 

 قياسطبيعة الم اسم المقياس نوع مقياس العبء المعرفى
يتم من خالليا التقييم الذاتى لمطالب  مقاييس الترتيب الذاتى الذاتية

 الميمة
تركز  مى العالقة بين التصميم التعميمى  نواتج التعمم الموىو ية

 واكتساب المعرفة
تركز  مى الوقت المنخفض فى  ممية  الزمن  مى الميمة

 التعمم
سموك اإلبحار وطمب 

 المسا دة
عمومات التى يحتاجيا تركز  مى الم

المتعمم وتستخدم ىذه المقاييس في 
 بيئات التعمم القائمة  مى الكمبيوتر

تركز  مى العالقة بين إمكانيات األداء  تعقد الميمة
 والتصميم التعميمى واكتساب المعرفة

البيانات السموكية مثل 
معدل ىربات القمب واتساع 

 حدقة العين

ولوجية اثناء تركز  مى ردود الفعل الفسي
  ممية التعمم
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تركز  مى العبء المعرفى الناجم من  تحميل الميمة الثانوية
 الميمة االولية 

تركز  مى الجوانب السموكية  لمعالجة  تتبع حركة العين
 المعمومات و القتيا بنتائج االلتعمم

تركز  مى حساب العالقة بين الجيد  مقاييس الكفاءة الجمعية
 تعمم ونتائج التعممالمبذول فى ال

 -أوال: الطرق الذاتية:
 -الطرق الذاتية غير المباشرة:-1

 -التقارير الذاتية لمجيد العقمى المستثمر:-أ

بنيت وىا الم اييس عمى افتراض أف الفراد قادروف عمى تفحػص عمميػاتىـ المعرفيػة٬ 
 ء المىمة.وقدراتىىـ الع مية٬ وت دير م دار الجىد الع مى المبىوؿ منىـ فى أدا

(pass, F; Ayres, P;& Pachman, M, 2008) 

 Mental effortومػػف أمنمػػة وػػىا النػػوع مػػف الم ػػاييس م يػػاس ترتيػػب الجىػػد الع مػػى

rating scales ) 9  ل يػػػاس العػػػبء المعرفػػػى ويتكػػػوف مػػػف 1990والػػػىى أعػػػدا بػػػاس 
ى م ػػػػتويات لمجىػػػػد الع مػػػػى مػػػػرتبيف تػػػػدريجيا   حيػػػػث تمنػػػػؿ ادنػػػػى الم ػػػػتويات جىػػػػد ع مػػػػ

 منخفض جدا جدا وتمنؿ أعمى الم تويات جىد ع مى مرتف  جدا جدا. 
 -الطرق الذاتية غير المباشرة:-1 

أف الم ػاييس الىاتيػة منا ػبة جػدا وأكنػر ح ا ػية ل يػاس  Ayres, P(2006)يرى ايرس
العبء المعرفػى٬ كمػا انىػا ت ػتطي  الكشػؼ عػف مػدى تع ػد و ػعوبة المىمػة٬ ووػىا إىا مػا 

 المىمة المزدوجة. قورنت بم اييس
 التقارير الذاتية لمستوى صعوبة الميمة:-أ

أدى نجػػػاح م ػػػاييس الترتيػػػب الػػػىاتى لمجىػػػد الع مػػػى الم ػػػتنمر إلػػػى ا ػػػتخداـ المػػػؤلفيف 
 ػػػػعوبة المىمػػػػة حيػػػػث طمبػػػػوا مػػػػف المتعممػػػػيف ت ػػػػدير  ػػػػعوبة أو  ػػػػىولة مىمػػػػة الػػػػتعمـ٬ 

 ;Marcus, N; Cooper, Mوأوضػػػحت  م ػػػمة تجػػػارب مػػػاركوس وكػػػوبر و ػػػويمر 

&Sweller, J (1996) إلػػى أف م ػػاييس ترتيػػب  ػػعوبة المىمػػة تختمػػؼ بداللػػة م ػػتوى
أف م ػاييس  ػعوبة المىمػة ت ػتطي  Ayres, P(2006)تفاعمية العنا ر٬ كما أشار أيػرس 
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 &Sweller, J; Ayres, Pتحديػػػد االختالفػػػات فػػػى تفاعميػػػة العنا ػػػر داخػػػؿ المىمػػػة

Kalyuga, S, 2011) اييسجومف أمنمة وىا الم -    

 مقياس ترتيب صعوبة الميمة:-1

وقد أعد وىا الم ياس كاليوجا وتشػاندلر و ػويمر ويػرتبط وػىا الم يػاس مباشػرة بالعػبء 
 االختالفػات المعرفى  الػىى تفرضػه المػادة المتعممػة٬ وقػد وجػه لػه بعػض العيػوب حيػث أف
نىـ٬ او إلػػػى فػػػى درجػػػات المتعممػػػيف عمػػػى وػػػىا الم يػػػاس قػػػد ترجػػػ  إلػػػى الفػػػروؽ الفرديػػػة بيػػػ

 .ظروؼ عممية التعمـ٬ ودرجة انتباا كؿ متعمـ

 Pass, Van Merrienboer(1994) مقياس باس وفان-1

 ل ياس عبء المىمة NASA - TLXا تبياف نا ا ل ياس عبء المىمة -1

م ػػاييس فرعيػػة ت ػػيس مختمػػؼ العوامػػؿ المرتبطػػة بإتمػػاـ  0يتكػػوف وػػىا اال ػػتبياف مػػنـ 
 وتعنػى كػـ النشػاط الع مػى   mental demandsج مطالػب ع ميػةالمىمة ووىا الم اييس وى

 وتعنػػى م ػػدار النشػػاط   physical demandsواإلدراؾ الح ػػى المطمػػوب( ومطالػػب بدنيػػة
  وتعنػى كػـ مػػف الوقػت ا ػػتمر   temporal demandsالبػدنى المطمػوب( ومطالػػب زمنيػة

نجحػػت فػػى    ووػػى الػػى اى مػػدى performance demandsالضػػغط ( ومطالػػب االداء
  ووػو م ػدار الجىػد المبػىوؿ لتح يػؽ   effort demandsتح يػؽ المىمػة( والجىػد المطمػوب

 ووػو كػـ الشػعورباالحباط   frustration level وىا الم توى مػف االداء( وم ػتوى اإلحبػاط
والغضػب والتػوتر واال ػترخاء اننػاء اداء المىمػة(. ويػػتـ الجمػ  بػيف درجػات المفحػوص فػػى 

 ;Sweller, J) رعية ال تة ال اب ة لمح وؿ عمى درجة كمية لمعػبء المعرفػى.الم اييس الف

Ayres, P& Kalyuga, S, 2011) 

 -أوال: الطرق الموىو ية:
 الطرق الموىو ية غير المباشرة-1

 المقاييس الفسيولوجية:-أ

تفتػػػػرض وػػػػىا الم ػػػػاييس أف التغيػػػػرات فػػػػى الوظػػػػا ؼ المعرفيػػػػة تػػػػنعكس عمػػػػى الحالػػػػة 
 -مفرد منؿ  جالف يولوجية ل

 ا تجابة الجمد وات اع حدقة العيف والتبايف فى معدؿ نبض ال مب
 المقاييس السموكية:-أ
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تعتمػػد وػػىا الم ػػاييس عمػػى تحميػػؿ النمػػاط ال ػػموكية لممتعممػػيف والظػػروؼ الف ػػيولوجية 
 أنناء التعمـ ومنىاج

عمػى  م ياس الوقت المن ضػى فػى الػتعمـ٬ ويعػد الوقػت المن ضػى فػى الػتعمـ مؤشػرا-1
 العبء المعرفى.

 Eye- Trackingمقياس تتبع حركة العين

 ػػموؾ اإلبحػػار وأخطػػاء اإلبحػػار وف ػػداف االتجػػاا٬ وت ػػتخدـ وػػىا الم ػػاييس فػػى بػػرام  
التعمـ بالو ا ط المتعددة. ومػف العيػوب التػى توجػه إلػى الم ػاييس ال ػموكية أف الفػروؽ بػيف 

 ,,Brunkenـ أو عمميػات االنتبػاا لػديىـ.المتعمميف قػد تعػزى إلػى فػروؽ فػى دافعيػتىـ لمػتعم

R; Plass, J&Leutner, D, 2003) 

 مقاييس نواتج التعمم: –ج 
تعد أكنر شيوعا فى قيػاس العػبء المعرفػى حيػث يػتـ تحميػؿ أداء المتعممػيف لكنىػا -1

م اييس  ير مباشرة ؛ لنىا تعتمد عمى قدرة المتعمـ عمػى تخػزيف المعمومػات وا ػترجاعىا٬ 
رة تت نر بالعبء  المعرفى ٬ وت ـو الدرا اتت التى ت تخدـ وػىا الم ػاييس بإعػدداد ووىا ال د

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 

الػدخيؿ بػيف وػىا الت ػميمات٬ إال أف التغيػر فػى أداء المتعممػيف  إلى تغير العبء المعرفى
 (Brunken,, R; Plass, J&Leutner, D, 2003 قد يرج  إلى الفروؽ الفردية بينىـ.

 الطرق الموىو ية المباشرة-1

 Functional Magnetic Resonance Imagingمقاييس نشاط المخ -أ

إال   وي تخدـ الت وير بالرنيف المغناطي ى؛ ل ياس نشاط المػ  أننػاء تنفيػى مىمػة مػا٬
أف ا ػػػتخداـ وػػػىا الم ػػػاييس ت ػػػتخدـ فػػػى المىػػػاـ الب ػػػيطة  لمػػػىاكرة كالتػػػىكر وفىػػػـ الجمػػػؿ 
والتدوير الع مى ولكف م  درا ػة مىػاـ الػتعمـ المع ػدة ةوعػبء الػىاكرة فتكػوف وػىا الم ػاييس 

وػػػىا الم ػػػاييس تع ػػػد الجىػػػزة الم ػػػتخدمة فػػػى ال يػػػاس كمػػػا أف   يػػػر حا ػػػمة ومػػػف عيػػػوب
الحػػدود العمميػػة لم يػػاس وتكػػرار ال يػػاس وزمنػػه كػػؿ وػػىا يجعػػؿ ا ػػتخداـ وػػىا الم ػػاييس فػػى 

 (Brunken,, R; Plass, J&Leutner, D, 2003 عمميات التعمـ الح ي ية أمرا  عبا

 مقاييس الميمة المزدوجة -ب
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المزدوجػػة ل يػػاس العػػبء المعرفػػى أ ػػموبا موضػػوعيا  يعػػد ا ػػتخداـ  م يػػاس المىمػػة
ومباشرا ل ياس العبء المعرفى٬ وي اعد فػى التغمػب عمػى أوجػه ال  ػور فػى  ال ػاليب 

وت تند وػىا الم ػاييس عمػى r  ير المباشرة والىاتية التى ت تخدـ ل ياس االعبء المعرفى.
 مـ يمكػػػف تخ ي ػػػىاافتػػػراض أ ا ػػػى ووػػػو أف المػػػوارد المعرفيػػػة المحػػػدودة لػػػدى المػػػتع

 ,Brunken,, R; Plass  بمرونػػػة لمختمػػػؼ جوانػػػب المىمػػػة المطروحػػػة عميػػػه.

J&Leutner, D, 2003) 

ويتضػػ  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٬ 

لباحػػث الح ػػوؿ عمػػى درجػة كميػػة لمعػػبء المعرفػػى فػيمكف لػػه ا ػػتخداـ الم ػػاييس فػإىا أراد ا
الف ػػيولوجية أو م ػػاييس الداء٬  بينمػػا إف أراد الحح ػػوؿ عمػػى درجػػة لكػػؿ نػػوع مػػف أنػػواع 

 العبء المعرفى النالنة؛  فال 
 ي م  معه ا تخداـ تمؾ الم اييس ويجب عمءه ا تخداـ م اييس الترتيب الىاتى.

ى الباحنػػػة أف نمػػػط اإلبحػػػار التكيفػػػى إخفػػػاء الػػػروابط لػػػه عالقػػػة وطيػػػدة بالعػػػبء وتػػػر 
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 الزا ػد عميػه فػنمط 

عنػػدما يضػػطر الم ػػتخدـ فػػى اوقػػات كنيػػرة إليجػػاد رابػػط بػػيف  إخفػػاء الػػروابط تبػػرز أوميتػػه
العديػػد مػػػف الخيػػارات والبػػػدا ؿ المطروحػػة فػػػى ظػػؿ  ػػػعوبة اختيػػار الػػػرابط الن ػػب فيػػػ تى 

خفػاء الػروابط التػى إخفاء الػروابط لي ػدـ لممػتعمـ نمطػا مػف أنمػاط اإلبحػار التكيفػى يػتـ فيػه إ
ى لمم ػػتخدـ٬ وبالتػػالى ت ميػػؿ م ػػػاحة ال تػػؤدى إلػػى  ػػفحات ال عالقػػة لىػػا بالىػػػدؼ الحػػال

خفػػاء أو إزالػػة او  تعطيػػؿ روابػػط ل ػػفحات  يػػر مال مػػة وىلػػؾ فػػى ضػػوء بيانػػات اإلبحػػار واف
نمػػػوىج الم ػػػتخدـ واإلخفػػػاء يحمػػػى المػػػتعمـ مػػػف تع يػػػد اإلبحاروي مػػػؿ مػػػف العػػػبء المعرفػػػى 

 الزا د.
 

 حثإجراءات بناء نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط وتطبيق تجربة الب

 :وتتضمف المحاور التالية

مراحؿ بنػاء مػادة المعالجػة التجريبيػة  بي ػة تعمػـ الكترونيػة قا مػة عمػى نمػط اإلبحػار -
 التكيفى إخفاء الروابط(

جازتىا.-  بناء أداة ال ياس واف
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 إجراء التجربة اال تطالعية لمبحث.-

 إجراء التجربة ال ا ية لمبحث.-

حيػػث  ADDIEكيفػػ  بنوعيىػػا وف ػػا لمنمػػوىج العػػاـ قامػػت الباحنػػة ببنػػاء بي ػػة الػػتعمـ الت
يعػػػد ال ػػػاس لجميػػػ  نمػػػاىج الت ػػػميـ التعميمػػػى وتنبنػػػؽ منػػػه جميػػػ  النمػػػاىج ف ػػػد اختارتػػػه 
الباحنػػػة لبنػػػاء بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػة وتطبي ىػػػا٬ وىلػػػؾ لنػػػه يشػػػتمؿ عمػػػى جميػػػ  العمميػػػػات 

الوضػوح بشػكؿ كبيػر المتضمنة فى النماىج الخػرى٬ كمػا أنػه يت ػؼ بال ػىولة والشػموؿ و 
م ارنػػة بالنمػػاىج الخػػرى وقػػد أجػػرت الباحنػػة بعػػض التعػػديالت عميػػه ليتنا ػػب مػػ  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 وفً ا لىىا النموىج.
 تحميلمرحمة ال 1/1

 وتشمل ىذه المرحمة الخطوات التالية:
 تحديد اليدف العام من البحث 1/1/1

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.

 ير الحاجات:تحميل المشكمة وتحديدىا وتقد 1/1/2
وقػػد  ػػبؽ تحديػػد مشػػكمة البحػػث الحػػالى فػػى  وجػػود عػػبء معرفػػى زا ػػد لػػدى طػػالب 

 شعبة المغة اإلنجميزية  يتمنؿ فىج
ح ا ىا بالمشكمة أنناء فترة درا تىا .  -  درا ة الباحنة بىات الشعبة واف
 الت ميـ والتنظػيـ  يػر المنا ػب لممػادة التعميميػة الم دمػة التػى تتطمػب مػف المػتعمـ -

 جىدا إضافيا لفىمىا.
 وجود النشطة  المعرفية  ير المت مة بمىمة التعمـ؛والتى تعيؽ حدوث التعمـ. -
عػػدـ كفايػػة ال اعػػدة المعرفيػػة لممتعمـ خبػػرة المػػتعمـ(؛ ممػػا يػػدف  المػػتعمـ إلػػى البحػػث  -

العشػػوا ى عػػف خطػػوات الحػػؿ وضػػياع وقػػت كبيػػر فػػى البحػػث عػػف  المعمومػػات٬ حيػػث أف 
ات ىات المعنػى التػى يمكػف أف يعالجىػا المػتعمـ فػى ىاكرتػه العاممػة دوف أف م دار المعمومػ

 تفرض عب ًا معرفيًا عميه يعتمد عمى م دار معرفته ال اب ة.
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ت ػػػديـ عػػػدد كبيػػػر جػػػدا مػػػف العنا ػػػر الجديػػػدة إلػػػى الػػػىاكرة العاممػػػة أو ت ػػػديـ وػػػىا   -
 الىاكرة طويمة الجؿ.العنا ر ب رعة كبيرة جدا إلدراجىا  ضمف البنيات المعرفية فى 

 وفيما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث فى : 
وجودعػػبء معرفػػى زا 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 

طرقػػًا فعالػػة لتخفػػيض العػػبء المعرفػػى بنوعيػػه الجػػوورى فػػاء الػػروابط  تتضػػمف التكيفػػى إخ
 والػػػدخيؿ  حيػػػث يػػػتـ ت  ػػػيـ وتجػػػزىء أنشػػػطة الػػػتعمـ فػػػى وحػػػدات مىػػػاـ متعػػػددة ومتتابعػػػة

إمداد المتعمميف بالمعمومػات الضػرورية الالزمػة ف ػط إلنجػاز تعممىػـ٬ وتن يػة باإلضافة إلى 
يؤدى لخفػػض الجىػػد الع مػػى المبػػىوؿ فػػى البحػػث المعمومػػات  يػػر الضػػرورية؛ لف ىلػػؾ  ػػ

عػػػف المعمومػػػات ومعالجتىػػػا٬ ومػػػف نػػػـ  ػػػينخفض العػػػبء المعرفػػػى وأيضػػػا إزالػػػة عمميػػػات 
البحث العشوا ى  ير المبررة باإلضافة إلى تجنب ا تخداـ الم ػادر المعرفيػة فػى أنشػطة 

ة وتجنػػب ا ػػتخداـ ال عالقػػة لىػػا بػػالتعمـ وتػػوفير إمكانيػػة الو ػػوؿ المباشػػر لمبنيػػات المعرفيػػ
الم ػػػادر المعرفيػػػة فػػػى أنشػػػطة ال عالقػػػة لىػػػا بػػػالتعمـ والحفػػػاظ عمػػػى التغيػػػرات فػػػى البنيػػػة 

حيػػث يػػتـ كػػؿ ىلػػؾ عػػف طريػػؽ اإلفػػادة مػػف مميػػزات المعرفيػػة طب ػػًا لحػػدود الػػىاكرة العاممػػة٬ 
بمػا تتضػػمنه مػف حمايػة الم ػػتخدميف بي ػة الػتعمـ التكيفػى ال ا مػػة عمػى نمػط إخفػػاء الػروابط 

التع يػػد الموجػػود بالفضػػاء التشػػعبى الوا ػػ  وت ميػػؿ عػػدد الػػروابط التػػى يزوروػػا المػػتعمـ  مػػف
وكىلؾ تركيز انتباوه عمى روابط المحتوى التى يكوف م تعد لدرا تىا والتػى تح ػؽ أوػداؼ 

 ما يكوف لىا أنر إيجاب  عمى خفض العبء المعرفى لدى المتعمميف. تعممه م
 لمستيدفين وسموكيم المدخمي:تحميل خصائص المتعممين ا 1/1/3

إف الىػػػدؼ مػػػف وػػػىا التحميػػػؿ وػػػو التعػػػرؼ عمػػػى الطػػػالب الموجػػػه لىػػػـ نمػػػط اإلبحػػػار 
وىلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد  -مػػػادة المعالجػػػة التجريبيػػػة  –التكيفػػػى فػػػى بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػة

نفػس  –وجدانيػة  –المرحمة العمرية الم تىدفة٬ وجوانب النمو المختمفة لممتعممػيف  معرفيػة 
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  عينػػػة 

 ػرر ال ػراءة كميػة التربيػة بجامعػة حمػواف بالف ػؿ الدرا ػى البحث(٬ الػىيف ي ومػوف بدرا ػة م
الطػػػػالب لمناقشػػػػتىـ فػػػػ  ٬ وقػػػػد تمػػػػت م ابمػػػػة وػػػػؤالء 0618/0619الوؿ بالعػػػػاـ الدرا ػػػػ  
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بعػػػض الموضػػػوعات التػػػػ  لىػػػا عالقػػػػة بتطبيػػػؽ البحػػػث الحػػػػال ٬ وقػػػد أشػػػػارت نتػػػا   وػػػػىا 
ىـ  ػػػواء أكانػػػت الم ػػػابالت إلػػػى أف الطػػػالب  الػػػىيف يممكػػػوف أجىػػػزة كمبيػػػوتر تحػػػت ت ػػػرف

%(٬ وبتحميػػػػػؿ ال ػػػػػموؾ المػػػػػدخم  80.36بػػػػػالمنزؿ أو المدينػػػػػة الجامعػػػػػة بمغػػػػػت ن ػػػػػبتىـ  
لمطالب تبيف عدـ قيامىـ بالتعمـ مف خالؿ بي ات تعمـ تكيفيػة مػف قبػؿ فػى أى م ػرر٬ وػىا 

 فضاًل عف ظىور ر بتىـ الكبيرة ف  التعمـ مف خاللىا.
 تعميمية: تحميل الموارد والقيود في البيئة ال 1/1/4

نظًرا لف الباحنة قامت بتطبيؽ تجربة البحث بكميػة التربيػة ق ػـ تكنولوجيػا التعمػيـ مػ  
طالب الفرقة النانية كمية التربيػة شػعبة المغػة اإلنجميزيػة٬ فكػاف البػد مػف الت كػد عمػى وجػود 
جميػػ  اإلمكانيػػات الالزمػػة الخا ػػة بتطبيػػؽ تجربػػة البحػػث٬ كػػىلؾ التعػػرؼ عمػػى إمكانيػػات 

عامؿ مف أجىزة ومدى مال متىا لتطبيػؽ تجربػة البحػث٬ لػىلؾ قامػت الباحنػة بر ػد وػىا الم
 اإلمكانيات والمعوقات الموجودة بالكمية كما يمىج

 )أ( تحميل الموارد والقيود البشرية: 
 فقد تم تحليل خصائص المتعلمي  فى ضىء العنالر التالي :

 جامعة حمواف. –كمية التربية  –شعبة المغة اإلنجميزية  -طالب الفرقة النانية -
الطػػػػػالب الػػػػػىيف تتػػػػػوافر لػػػػػديىـ متطمبػػػػػات الدرا ػػػػػة عبػػػػػر اإلنترنػػػػػت٬ وتتمنػػػػػؿ تمػػػػػؾ  -

المتطمبػات فػػى إمػػتالؾ كػػؿ طالػب جىػػاز كمبيػػوتر مػػ  إمكانيػة اإلت ػػاؿ باإلنترنػػت٬ فضػػاًل 
 عف توافر بعض مىارات ا تخداـ خدمات شبكة اإلنترنت.

 ية: )ب( تحميل الموارد والقيود الماد
ومابىػػػا مػػػف محتػػػػوى  aleamira.comقامػػػت الباحنػػػة بت ػػػػميـ  بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػػة 

وأنشػػطة ٬ كػػػىلؾ لػػػـ يكػػػف لػػدى الطػػػالب مشػػػكمة فػػػى االت ػػاؿ ببي ػػػة الػػػتعمـ  والتفاعػػػؿ مػػػف 
خاللىا  حيث يتػوافر لػدى جميػ  الطػالب أجىػزة كمبيػوتر بػالمنزؿ مت ػمة بشػبكة االنترنػت 

ؾ قيػود خا ػة ببي ػة الػتعمـ  ىات تػانير واضػ  عمػى إجػراء فػا ؽ ال ػرعة لػىلؾ لػـ تكػف ونػا
تجربػػة البحػػث. إال أف الباحنػػة قامػػت بالت كػػد مػػف وجػػود معمػػؿ مال ػػـ بالكميػػة وىلػػؾ لشػػرح 

ولكػػف أبػػدى بعػػض  طبيعػػة بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة  وكيفيػػة ا ػػتخدامىا إلجػػراء تجربػػة البحػػث٬
 ؼ العػاـ٬ وقػد أكػدت لىػـ الباحنػة الطالب قم ىـ عف ارتباط درجات الم ياس باختبارات ن

أف وػػػىا الػػػدرجات ل ػػػراض البحػػػث العممػػػى ف ػػػط ولػػػيس لىػػػا أى عالقػػػة بػػػدرجات اختبػػػار 
 ن ؼ العاـ. 
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 مرحمة التصميم:  1/2

وتتعمػػػؽ وػػػىا المرحمػػػة بو ػػػؼ المبػػػادئ النظريػػػة واإلجػػػراءات العمميػػػة المتعم ػػػة بكيفيػػػة 
 ػة الػتعمـ التكيفيػة  بشػكؿ يكفػؿ تح يػؽ ت ميـ نمط اإلبحػار التكيفػى إخفػاء الػروابط فػى  بي

 الوداؼ التعميمية المراد تح ي ىا٬ وتتضمف وىا المرحمة الخطوات التاليةج
  مميات تصميم األىداف التعميمية وتحميميا:   1/2/1

يػرتبط نجػاح بي ػة الػتعمـ التكيفيػة ارتباًطػػا ونيً ػا بتحديػد الوػداؼ وت ػميمىا٬ حيػػث أف 
عمػػى اختيػػار الخبػػرات التعميميػػة المنا ػػبة٬ واختيػػار م ػػادر الػػتعمـ  تحديػػد الوػػداؼ ي ػػاعد

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 

التكيفيػػة ي ػػاعد عمػػى توضػػي  م ػػتوى الػػتعمـ والداء المطمػػػوب٬ التعميميػػة فػػى بي ػػة الػػتعمـ 
 ويؤدي إلى النجاح ف  تح يؽ تمؾ الوداؼ. 

وتحػت الىػػدؼ العػػاـ تحػددت مجموعػػة مػػف الوػػداؼ ال ػموكية٬ وتػػـ  ػػيا ة الوػػداؼ 
ال ػػػػموكية التػػػػ  ت ػػػػعى بي ػػػػة الػػػػتعمـ التكيفيػػػػة لتح ي ىػػػػا٬ وقػػػػد روعػػػػ  فػػػػ  تحديػػػػد الوػػػػداؼ 

 ر التاليةج ال موكية المعايي
 ال يا ة ف  عبارات واضحة ومحددة.  -
 أف تكوف واقعية وي ىؿ مالحظتىا وقيا ىا.  -
 أف يتضمف كؿ ودؼ ناتجًا تعميمًيا واحًدا وليس مجموعة مف النوات .  -
 تنظيـ وىا الوداؼ ف  ت م ؿ ورم  مف الب يط إلى المركب.  -

 التكيفية:لبيئة التعمم  صياغة األىداف السموكية 1/2/1/1
أعػػػدت الباحنػػػة قا مػػػة بىػػػىا الوػػػداؼ فػػػ   ػػػورتىا المبد يػػػة٬ وقامػػػت بعرضػػػىا عمػػػ  
مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المتخ  ػػيف فػػ  مجػػاؿ منػػاو  وطػػرؽ تػػدريس المغػػة اإلنجميزيػػة 

 وأيضا كمية الداب ق ـ المغة اإلنجميزية وىلؾ بىدؼ ا تطالع رأيىـ ف  ما يم  ج 
وؾ التعميمػػ  المػػراد تح ي ػػه٬ وط مػػب مػػف المحكػػـ مػػدي تح يػػؽ عبػػارة كػػؿ وػػدؼ لم ػػم -

( ف  الخانػة التػ  تعبػر عػف رأيػه  ػواء أكػاف الىػدؼ يح ػؽ ال ػموؾ أـ ال وض  عالمة  
 يح  ه.
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دقػة  ػيا ة كػؿ وػػدؼ مػف أوػداؼ ال ا مػة٬ وىلػػؾ بػاقتراح ال ػيا ة المنا ػبة فػػوؽ  -
 الوداؼ الت  يري المحكـ أنىا تحتاج إل  تعديؿ ف  ال يا ة .

 نتائج التحكيم  مي قائمة األىداف السموكية: 1/2/1/2
نػػـ تػػـ معالجػػة إجابػػات المحكمػػيف إح ػػا ًيا بح ػػاب الن ػػبة الم ويػػة لمػػدي تح يػػؽ كػػؿ 
وػػدؼ لم ػػػموؾ التعميمػػػ  المػػػراد٬ وت ػػػرر اعتبػػػار الىػػدؼ الػػػىي يجمػػػ  عمػػػ  تح ي ػػػه لم ػػػموؾ 

شػػػػكؿ المطمػػػػوب % مػػػػف المحكمػػػػيف ال يح ػػػؽ ال ػػػػموؾ التعميمػػػػ  بال86التعميمػػػ  أقػػػػؿ مػػػػف 
 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 
% إال أف ونػػاؾ بعػػض التعػػديالت فػػى  ػػيا ة بعػػض الوػػداؼ اتفػػؽ عميىػػا أكنػػر مػػف 86

 دة المحكميف.محكـ وقامت الباحنة بتعديمىا وفؽ آراء ال ا
وبعػد اإلنتىػاء مػف إجػػراء التعػديالت الالزمػة عمػػى قا مػة الوػداؼ وفػػؽ مػا اتفػؽ عميػػه 

 ال ادة المحكموف قامت الباحنة بإعداد قا مة بالوداؼ التعميمية فى  ورتىا النىا ية 
 تحميل المحتوى واألنشطة التعميمية: 1/2/2

ىا النىا يػػػة٬ تػػػـ  ػػػيا ة المحتػػػوى ومػػػف خػػػالؿ تحديػػػد الوػػػداؼ التعميميػػػة فػػػ   ػػػورت
حيػػث تػػـ تزويػػد بي ػػة الػػتعمـ  الخػػاص بمىػػارة الفىػػـ ال را ػػى مػػف خػػالؿ بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة ٬

التكيفيػػػػة بػػػػالمحتوى والنشػػػػطة المنا ػػػػبة وبنػػػػاًءا عمػػػػى مػػػػا  ػػػػبؽ أعػػػػدت الباحنػػػػة النشػػػػطة 
 التعميميػػػػػة فػػػػػ   ػػػػػورتىا المبد يػػػػػة٬ نػػػػػـ قامػػػػػت بعرضػػػػػىا عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف
المتخ  ػػيف فػػ  مجػػاؿ منػػاو  وطػػرؽ تػػدريس المغػػة اإلنجميزيػػة٬ والمتخ  ػػيف فػػى كميػػة 

 الداب وىلؾ لمتعرؼ عمى آرا ىـ فيما يم ج
مػػدى ارتبػػاط المحتػػوى التعميمػػى بالوػػداؼ التعميميػػة الموضػػوعة لػػه؛ وىلػػؾ بوضػػ    -
 مرتبط.  ير أو مرتبط أكاف  واء المحكـ٬ رأي عف تعبر الت  الخانة ف ( √عالمة  
مػػػدى كفايػػػة المحتػػػوى لتح يػػػؽ الوػػػداؼ التعميميػػػة الموضػػػوعة لػػػه؛ وىلػػػؾ بوضػػػ   -
 رتبط.م  ير أو مرتبط أكاف  واء المحكـ٬ رأي عف تعبر الت  الخانة ف ( √عالمة  
 التػى الخانػة فػى( √مدى مال مة النشػطة لتح يػؽ الوػداؼ وىلػؾ بوضػ  عالمػة   -
 .مال ـ  ير أو ـمال  أكاف  واء المحكـ٬ رأى عف تعبر

تـ ع ب ىلؾ المعالجة اإلح ا ية إلجابػات ال ػادة المحكمػيف بح ػاب الن ػبة الم ويػة 
الػىي يجمػ   لمدى ارتبػاط المحتػوى التعميمػ  بالوػداؼ٬ وت ػرر اعتبػار المحتػوى التعميمػ 
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% مػػػػػف المحكمػػػػيف ال يح ػػػػػؽ الىػػػػػدؼ بالشػػػػػكؿ 86عمػػػػى تح ي ػػػػػه لمىػػػػػدؼ أقػػػػؿ مػػػػػف 
 إعادة النظر فيه بناء عمى توجيىاتىـ.المطموب٬ وبالتال  ي توجب 

كمػػػا تمػػػت المعالجػػػة اإلح ػػػا ية إلجابػػػات المحكمػػػيف بح ػػػاب الن ػػػبة الم ويػػػة 
لمػػػدى كفايػػػة المحتػػػوى لتح يػػػؽ الوػػػداؼ التعميميػػػة٬ وت ػػػرر اعتبػػػار المحتػػػوى الػػػىي 

%  يػػر كػػاؼ لتح يػػؽ 86يجمػػ  المحكمػػوف عمػػى كفايتػػه لتح يػػؽ الوػػداؼ أقػػؿ مػػف 
طموب٬ وبالتال  ي توجب إعادة النظر فيه بنػاء عمػى توجيىػات الوداؼ بالشكؿ الم
 ال ادة المحكميف.

 وقد أسفرت آراء السادة الخبراء والمحكمين  مى ما يمي:
جميػػػ  محػػػاور المحتػػػوى التعميمػػػ  جػػػاءت ن ػػػبة ارتباطىػػػا بالوػػػداؼ أكنػػػر مػػػف 

%٬ كػػػػػىلؾ جميػػػػػ  محػػػػػاور المحتػػػػػوى التعميمػػػػػ  جػػػػػاءت ن ػػػػػبة كفايتىػػػػػا لتح يػػػػػؽ 86
%٬ كػػػىلؾ جميػػػ  النشػػػطة جػػػاءت ن ػػػبة مال متىػػػا لتح يػػػؽ 86اؼ أكنػػػر مػػػف الوػػػد

% ممػػا يعنػػ  أف ن ػػبة االتفػػاؽ عمػػى مػػدى مال مػػة النشػػطة 86الوػػداؼ أكنػػر مػػف 
  لتح يؽ الوداؼ ال موكية عالية

نػػـ تػػـ إعػػداد المحتػػوى التعميمػػ  فػػى  ػػورته النىا يػػة تمىيػػًدا لال ػػتعانة بػػه عنػػد 
 ي ة التعمـ التكيفية.بناء ال يناريو ال ا   لب

 تصميم إستراتيجية تنظيم المحتوى وتتابع العرض: 1/2/3
اتبعػػت الباحنػػة فػػ  تنظػػيـ عػػرض المحتػػوى طري ػػة التتػػاب  المنط ػػى حيػػث تػػـ تحديػػػد 
المىػػاـ ال ا ػػية لتػػدريب الطػػالب عمػػى مىػػارات الفىػػـ ال را ػػى فػػى  ػػب  مىػػاـ تتضػػمف كػػؿ 

 ؾ المىاـ ووى كالتالى جمنىا مجموعة النشطة المرتبطة بتح يؽ تم
 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.-

 يميز بيف الح ا ؽ والراء داخؿ النص ال را ى.-1

 يحدد ودؼ الكاتب مف النص ال را ى-0

 حداث بناءا عمى فروض معينة داخؿ النص ال را ى.يتوق  ال
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 داخؿ النص ال را ى.   skimmingي تخدـ ا تراتيجية -3
 داخؿ النص ال را ى.   Scanningي تخدـ ا تراتيجية-2
 داخؿ النص ال را ى.   asking&answering questionsي تخدـ ا تراتيجية -0
 ل را ى. داخؿ النص ا paraphrasingي تخدـ ا تراتيجية -0

 تحديد طبيعة التفاعالت التعميميةج 1/0/2
ت ػػػـو التفػػػاعالت التعميميػػػة فػػػى بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػة عمػػػى أ ػػػاس الػػػتعمـ الفػػػردى٬ وقػػػد 
اشػػػتممت بي ػػػة الػػػتعمـ الكيفيػػػة عمػػػى وجػػػود نالنػػػة أنمػػػاط مػػػف التفػػػاعالت التعاليميػػػة  ٬ ووػػػى 

 كالتالى ج 
 التفا ل مع بيئة التعمم وواجية االستخدام-

ويػػتـ التفاعػػؿ مػػف خػػالؿ  تعامػػؿ المػػتعمـ مػػ  واجىػػة الم ػػتخدـ الر ي ػػية والػػدخوؿ إلػػى 
 البي ة والتعامؿ م  كؿ الروابط والي ونات الخا ة بالبي ة.

 التفا ل  بين المتعمم والمعمم-

ويػػتـ ىلػػؾ مػػف خػػالؿ البريػػد االلكترونػػى الخػػاص ببي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة حيػػث ي ػػتطي  
وي ػـو المعمػـ بػالرد عمػى  helpف ارات إلى المتعمـ مف خالؿ  فحة المتعمـ إر اؿ اى ا ت

أ ػػ مة المتعممػػيف مػػف خػػالؿ البريػػد االلكترونػػى٬ ويوضػػ  الشػػكؿ التػػالى نمػػط تفاعػػؿ المػػتعمـ 
 م  المعمـج
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 ( يوض  تفاعؿ المتعمـ م  المعمـ0  شكؿ

 التفاعؿ م  المتعمـ ومحتوى بي ة التعمـ

 ويتـ ىلؾ مف خالؿج
 توى التعميمى والتن ؿ مف خاللىا.شاشات المح-

 الم ادر والو ا ط اإللكترونية.-

 إنجاز مىاـ التعمـ وأنشطته.-

 إبحار المتعمـ داخؿ  فحات بي ة التعمـ التكيفية-

وتػػػتـ عمميػػػػة التكيػػػػؼ داخػػػػؿ بي ػػػة الػػػػتعمـ التكيفيػػػػة بنوعيىػػػػا مػػػف خػػػػالؿ مجموعػػػػة مػػػػف 
ب ػفحات بي ػة الػتعمـ التكيفيػة٬ ممػا  الي ونات الموجودة أعمى ال فحات المرتبطة تشػعبيا 

 ي ىؿ عمى الطالب التجوؿ بيف  فحات بي ة التعمـ التكيفية٬ وتمنمت وىا الي ونات فىج
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 Home:)ومػػف خػػالؿ الضػػغط عمػػى وػػىا الي ونػػة يػػتـ االنت ػػاؿ  ) الصددفحة الرئيسددية
 إلى ال فحة الر ي ية لبي ة التعمـ التكيفية.

Objectives :)ؿ الضػػػػغط عمػػػػى وػػػػىا الي ونػػػػة يػػػػتـ االنت ػػػػاؿ ومػػػػف خػػػػال )االىددددداف
 ل فحة أوداؼ بي ة التعمـ التكيفية

Userguide :)ومف خالؿ الضغط عمى وػىا الي ونػة يػتـ االنت ػاؿ  ) دليل المستخدم
إلػػػى  ػػػفحة دليػػػؿ الم ػػػتخدـ التػػػى تشػػػرح كيفيػػػة ا ػػػتخداـ بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػة ومابىػػػا مػػػف 

 أدوات.

Help  :)لضػػغط عميىػػا يػػتـ االنت ػػاؿ إلػػى البريػػد االلكترونػػى ومػػف خػػالؿ ا)المسددا دة
 ووى ال حة التى تمكف المتعمـ مف التاعؿ م  المعمـ.

Control panel  :)ومػػف خػػالؿ الضػػغط عميىػػاا يػػتـ االنت ػػاؿ إلػػى ) لوحددة الددتحكم
  فحة التفاعؿ م  المحتوى.

 ويوىح الشكل التالى نمط تصميم أيقونات اإلبحارالتكيفى داخل الصفحات:

 ( يوض  نمط ت ميـ أي ونات اإلبحارالتكيفى داخؿ ال فحات3شكؿ  
 ت ميـ ا تراتيجية التعميـ العامةج 1/0/0

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 فتػػرة زمنيػػة محػػددة وقػػد 

مػػد عطيػػة خمػػيس مجموعػػة مػػف الخطػػوات يجػػب اتباعىػػا ومراعاتىػػا عنػػد ت ػػميـ حػػدد مح
 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 ابؽ -

 والمنمة.ت ديـ التعميـ الجديد عف طريؽ عرض المعمومات -

 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
 المتعمم لمتعمم: جذب انتباه-

حيػػػث قامػػػت الباحنػػػة بع ػػػد جم ػػػة تمىيديػػػة مػػػ  الطػػػالب عينػػػة البحػػػث لتعػػػريفىـ ببي ػػػة 
مكانيتىا والنف  العا د عمى م تخدميىا.   التعمـ التكيفية ومميزات ا تخدامىا واف

 تعريف المتعمم بأىداف التعمم:-

 ػػموكية التػػى حيػػث تػػـ تحديػػد الوػػداؼ  التعميميػػة العامػػة لممػػتعمـ وكػػىلؾ الوػػداؼ ال
 . يتعممىا ويكت بىا الطالب بعد االنتىاء مف الدرا 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 واألمثمة-
عند ت ديـ الموضوعات الجديدة فى الػتعمـ٬ يراعػى ت ػديـ بعػض ال ػ مة والتػدريبات نػـ 

 ا تنتاج   الموضوع الجديد المراد تعممه نـ شرحه.
 توجيو المتعمم-

مػػػ  المػػػتعمـ حيػػػث يػػػتـ توجيػػػه المػػػتعمـ واإلشػػػراؼ عميػػػه أننػػػاء عمميػػػة الػػػتعمـ والتوا ػػػؿ 
 لإلجابة عمى أى ا تف ارات أو حؿ أى مشكمة يتعرض إليىا أنناء التعمـ.

 تقديم التعزيز المناسب لممتعممين) التغذية الراجعة(.-
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يػػتـ ت ػػديـ التغىيػػة الراجعػػة لممػػتعمـ بعػػد االنتىػػاء مػػف أداء النشػػطة والتػػدريبات داخػػؿ 
 بي ة التعمـ التكيفية.

 جقياس األداء والتشخيص والعال

تػػـ تطبيػػؽ م يػػاس العػػبء المعرفػػى لطػػالب المغػػة اإلنجميزيػػة بعػػد الدرا ػػة داخػػؿ بي ػػة 
الػػتعمـ التكيفػػ  ل يػػاس الجىػػد الع مػػى الػػىى بىلػػه الطالػػب أننػػاء إنجػػازا فػػى روابػػط المحتػػوى 

 لداء مىاـ التعمـ  وبالتالى عالج بعض المشكالت التى يتعرض إليىا الطالب.
 لمتعددة:اختيار مصادر التعمم ا 1/0/0

أعػػػدت الباحنػػػة م ػػػػادر الػػػتعمـ لبي ػػػة الػػػػتعمـ التكيفيػػػة فػػػ  ضػػػػوء الوػػػداؼ التعميميػػػػة 
وال ػػػػموب المنا ػػػػب لكػػػػؿ وػػػػدؼ٬ بحيػػػػث تخػػػػدـ المحتػػػػوى التعميمػػػػى الػػػػىي  ػػػػبؽ اختيػػػػارا 
وتحديػػدا. وقػػد روعػػ  فػػ  تمػػؾ الو ػػا ؿ أف تكػػوف متعػػددة ومتنوعػػة لتراعػػى الفػػروؽ الفرديػػة 

نير اوتمامىـ وتزيد مف دافعيػتىـ لمدرا ػة فػى بي ػة الػتعمـ التكيفػى٬ بيف المتعمميف٬ وكىلؾ لت
ومػػف الو ػػا ؿ التعميميػػة التػػ  ت ػػاعد فػػ  تح يػػؽ أوػػداؼ البي ػػة الم ترحػػةج برنػػام  معالجػػة 

لكتابػػػة جميػػػ  ال ػػػفحات الخا ػػػة بالوػػػداؼ   office word  microsoftالن ػػػوص
وأيضػػػػًا برنػػػػام  العػػػػروض الت ديميػػػػة التعميميػػػػة والمحتػػػػوى التعميمػػػػى والنشػػػػطة والتػػػػدريبات 

office powerpoint  microsoft    لت ػديـ جميػ  العػروض الت ديميػة الم دمػة داخػؿ بي ػة
التعمـ التكيفيػة وكػىلؾ بعػض م ػاط  الفيػديو مػف خػالؿ االنترنػت وتعػديمىا إىا لػـز المػرمف 

 Wondershare Video Editor خالؿ برنام 
 تصميم أدوات القياس: 1/2/7
 ؼ يتـ تناوؿ وىا المرحمة بالتف يؿ الحً ا. و 
   تصميم السيناريوىات: 1/0/8

قػػػػاـ الباحػػػػث بكتابػػػػة ال ػػػػيناريو الخػػػػاص ببي ػػػػة الػػػػتعمـ التكيفيػػػػة بنػػػػاءا عمػػػػى الوػػػػداؼ 
التعميمية وكىلؾ المحتوى التعميمى لبي ػة الػتعمـ التكيفيػة ال ا مػة عمػى نمػط اإلبحػار التكيفػى 

 بعة أعمدة ر ي يةجالتوجيه المباشر( مف خالؿ أر 
 وفيىا يتـ تحديد أرقاـ  فحات بي ة التعمـ التكيفية رقم اإلطار:-

ويػػتـ فيىػػا عػػرض مػػا يظىػػر فػػى اإلطػػار مػػف ن ػػوص ور ػػومات الجانددب المرئددى: -
 وم اط  فيديو
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 ويتـ فيىا عرض ما يظىر فى اإلطارمف أ وات أو مو ي ى  الجانب المسموع:-

ا يظىرعمػى ال ػفحة باإلضػافة إلػى أ ػاليب ويػتـ فيىػا و ػؼ كػؿ مػوصف اإلطار: -
 التفاعؿ والروابط الفا  ة.

 ويوض  الشكؿ التالى ت ميـ ال يناريو الخاص ببي ة التعمـ التكيفية

 ( ت ميـ ال يناريو الخاص ببي ة التعمـ التكيفية 2شكؿ  
حنة  لم يناريو التعميمى الخاص ببي ة التعمـ التكيفية٬ تػـ عرضػه عمػى وبعد إعداد البا

 ال ادة المحكميف ال تطالع أرا 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
%عمػػى  ػػالحية ال ػػيناريو 76لمحكػػيف بن ػػبة اتفػػاؽ بمغػػت أكنػػر مػػف اتفػػؽ ال ػػادة ا-

 التعميمى الخاص ببي ة التعمـ التكيفية.

 تعديؿ  يا ة بعض العبارات المغوية -

 وقد قامت الباحنة بإجراء التعديالت. 
 مرحمة التطوير:  1/3
 إنتاج الوسائط المتعددة التى تتىمنيا بيئة التعمم التكيفية: 1/3/1

بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػة بعػػػض الو ػػػا ط المتعػػػددة٬ إلنػػػراء المحتػػػوى التعميمػػػى تتضػػػمنت 
فيمػػا  الم ػػدـ لممتعممػػيف مػػ  مراعػػاة مبػػادىء نظريػػة العػػبء المعرفػػى٬ وتمنمػػت تمػػؾ الو ػػا ط

 يمىج
 النصوص المكتوبة-

 
 وصف اإلطار

 

 
الجانب 
 المسموع

 
الجانب 
 المرئى

 
 رقم اإلطار
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تػػػػػـ إنتػػػػػاج جميػػػػػ  الن ػػػػػوص داخػػػػػؿ  ػػػػػفحات بي ػػػػػة الػػػػػتعمـ التكيفيػػػػػة با ػػػػػتخداـ لغػػػػػة 
واءا كانػػت  ػػفحات المحتػػوى أو أ ػػ مة االختبػػار أو أنشػػطة  ػػ  htmlالن ػػوص الفا  ػػة 

 التعمـ٬ م  مراعاة مبادىء كتابة النص.
 الصور والرسومات-

تػػػـ إنتػػػاج بعػػػض ال ػػػور النابتػػػة داخػػػؿ بي ػػػة الػػػتعمـ التكيفيػػػة لتوضػػػي  بعػػػض جوانػػػب 
المحتوى التعميمى الم دـ لممتعمـ أو شرح كيفية ا ػتخداـ البي ػة عػف طريػؽ ت ػوير الشاشػة 

print screen  ٬ كمػا تػـ الح ػوؿ عمػى بعػض ال ػور الجػاوزة مػف خػالؿ محػرؾ البحػث
google 

 مقاطع الفيديو -

تػػـ إدراج عػػدة مػػف م ػػاط  الفيػػديو داخػػؿ بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة لتوضػػي  بعػػض مىػػارات 
 برنػػام  أو تعػػديؿ بعػػض الم ػػاط  مػػف خػػالؿ youtubeالفىػػـ ال را ػػى مػػف خػػالؿ موقػػ  

Wondershare Video Editor 
 إنتاج بيئة التعمم: 1/3/2

 اختيار نظم التأليف ولغات البرمجة 1/3/2/1

وقد قامت الباحنة بعرض كيفية برمجة بي ة التعمـ التكيفيػة ال ا مػة عمػى نمػط اإلبحػار 
نتاج مكونات بي ة التعمـ٬ ووى كالتالىج   التكيفى التوجيه المباشر٬ واف

 الىدؼ منه البرنام 
Php editor لمواقعتكويد ا 

Wordpress platform  تصميم بيئة التعمم التكيفية 
Wondershare Video Editor تعديل بعض مقاطع الفيديو 

Microsoft word 2010  كتابة المحتوى وتنسيقو والتعامل معو داخل بيئة
 التعمم التكيفية

Microsoft powerpoint  2010 لتعمم  مل العروض التقديمية وتنسيقيا داخل بيئة ا
 التكيفية

Internet explorer 8.0/ firefox/ 
google chrome 

مستعرىات الويب التى تتيح الوصول إلى بيئة التعمم 
 التكيفية 
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 جمع الوسائط المتاحة 1/3/2/2
وقد قامت الباحنة بجم  كؿ الو ا ط المتاحة داخػؿ بي ػة الػتعمـ التكيفيػة مػف ن ػوص 

كانػت جػاوزة أو تػـ التعػديؿ عميىػا داخػؿ بي ػة الػتعمـ  وكتابتىا  و ور وم اط  فيػديو  ػواء
 التكيفية.
 تطوير نمط اإلبحار التكيفى: 1/3/3

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 

ظىػػار الػػروابط المنا ػػبة لم ػػتواا المعرفػػى وتح ػػؽ أوػػدافؽ المع رفػػى عػػف موضػػوع الػػتعمـ٬ واف
 تعممه٬ وىلؾ بعد اإلجابة عمى أ  مة االختبار٬ ويوضحىا الشكؿ التالىج

 (يوض  نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط0شكؿ 
 تطوير نموذج المستخدم   1/3/4

بيانػات الخا ػة بػالمتعمميف وحفظىػا وقد تػـ تطػوير نمػوىج الم ػتخدـ لتخػزيف جميػ  ال
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 

مػدخوؿ فػى البي ػة مػرة اخػري لمدخوؿ فى البي ة داخؿ نموىج المتعمـ٬ وعند ت جيؿ المػتعمـ ل
يػػػتـ ا ػػػتدعاء كػػػؿ البيانػػػات الخا ػػػة بػػػالمتعمـ والتعامػػػؿ معىػػػا وعػػػرض المحتػػػوى المطمػػػوب 

 تعممه ويوضحىا الشكؿ التالىج
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 (يوض  نموىج الم تخدـ0شكؿ 

 

 

 



 

 

 

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

 

 2019 مايولعدد ا     والعشرون  الخامسالمجمد 
157 

 تقويم بيئة التعمم:  1/3/5
نمػػط اإلبحػػار التكيفػػى إخفػػاء الػػروابط تػػـ  بعػػد بنػػاء بي ػػة الػػتعمـ التكيفيػػة ال ا مػػة عمػػى

ضػػػبطىا والتح ػػػؽ مػػػف  ػػػالحيتىا٬ وىلػػػؾ بعرضػػػىا عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف إلبػػػداء 
 أرا ىـ حوؿ المحتوى والنشطة داخؿ البي ة.

وقػػد أبػػدى ال ػػادة المحكمػػيف بعػػض المالحظػػات التػػى وضػػعت فػػى االعتبارعنػػد إعػػداد 
ة ب راء المحكميف وتعػديؿ بي ػة الػتعمـ التكيفيػة فػى بي ة التعمـ بشكؿ نىا ى وقد أخىت الباحن

  ورتىا النىا ية
 اإلخراج النيائى لبيئة التعمم: 1/3/6

جػػراء التعػػديالت المنا ػػبة٬ تػػـ إعػػداد بي ػػة الػػتعمـ  بعػػد االنتىػػاء مػػف عمميػػات الت ػػويـ واف
تجىيزوػا التكيفية ال ا مة عمى نمط اإلبحار التكيفى  إخفاء الػروابط( فػى  ػورتىا النىا يػة و 

 لمعرض
 مرحمة التنفيذ: 1/4
 إتاحة بيئة التعمم  بر االنترنت 1/4/1

حيػث تػـ التعاقػد server وقد قامت الباحنة برف  بي ة التعمـ التكيفية عمى أحػد الخػوادـ 
ووػى  وتػـ حجػز عنػواف لبي ػة     http://ae.godaddy.comمػ  أحػد شػركات اال تضػافة

 يه الب اطة والوضوح٬ كما يمىج ٬وقد روعى فdomainالتعمـ التكيفية 
 عنواف بي ة التعمـ التكيفية ال ا مة عمى نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابطج

http://www.aleamira.com 
 تطبيق بيئة التعمم  1/4/2

وضػوحا فػى إجػراءات ت ـو الباحنة بتوضي  وىا المرحمػة الح ػا بشػكؿ أكنػر تف ػيال و 
 تجربة البحث

 مرحمة التقويم: 1/5
 تقويم جوانب التعمم لمحتوى بيئة التعمم 1/5/1

تػػػـ ت ػػػويـ جوانػػػب الػػػتعمـ الم ػػػعرفية بعػػػد درا ػػػة الطػػػالب لمحتػػػوى بي ػػػة الػػػتعمـ 
 التكيفية ٬ وىلؾ مف خالؿ اختبار الفىـ ال را ى وكىلؾ م ياس العبء المعرفى

http://www.aleamira.com/amira2
http://www.aleamira.com/amira2
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 شتيا وتفسيرىاتحميل النتائج ومناق 1/5/2
  وؼ ت ـو الباحنة بشرح وىا الجزء الح ا فى وىا البحث

جازتيا:-2  بناء أداة القياس وا 

 .م ياس العبء المعرفى

 مقياس العبء المعرفى:  2/1
 ىدف المقياس: 2/1/1

عػػػبءالمعرفى إلػػػى تحديػػػد الجىػػػد الع مػػػى الػػػىى يبىلػػػه طػػػالب الفرقػػػة يىػػػدؼ م يػػػاس ال
النانية شعبة المغة اإلنجميزية لمعالجة المعمومػات والنػات  عػف كنػرة المحتػوى و ػوء ت ػميـ 

 بي ة التعمـ مما يؤنر فى تعممىـ.

 بناء المقياس وصياغة مفرداتو: 2/1/2

حيػػػػث ي ػػػػدـ الم يػػػػاس  Likertتػػػػـ إعػػػػداد الم يػػػػاس فػػػػى البحػػػػث الحػػػػالى وف ػػػػا لطري ػػػػة 
مجموعػػػة مػػػف العبػػػارات ويطمػػػب مػػػف كػػػؿ طالػػػب اال ػػػتجابة لكػػػؿ عبػػػارة ب حػػػد اال ػػػتجابات 

(أمػاـ √  غير جدًا" وىلؾ بوضػ  عالمػة   – غير  –متو ط  -كبير -التالية" كبير جداً 
 اال تجابة التى تعبر عف رأيه.

 إ داد الصورة األولية لمقياس العبء المعرفى:  2/1/3
عبػػارة٬ موزعػػة عمػػى نػػوعيف مػػف أنػػواع  10م يػػاس فػػى  ػػورته الوليػػة عمػػى اشػػتمؿ ال

 العبء المعرفىج
 ( عبارات0العبء المعرفى الجوورى٬ وتكوف مف -
 ( عبارات9العبء المعرفى الدخيؿ٬ وتكوف مف -
 وىع تعميمات المقياس: 2/1/4

يػػة قامػػت الباحنػػة ب ػػيا ة تعميمػػات الم يػػاس ب ػػورة واضػػحة تحػػدد الىػػدؼ منػػه وكيف
 اال ػػتجابة عمػػى عباراتػػه٬ مػػ  الت كيػػد عمػػى أف الم يػػاس لػػيس اختبػػارا٬ وأنػػه ال توجػػد إجابػػة
 ػػحيحة وأخػػرى خاط ػػة ولكػػف المىمػػـ وػػو إبػػداء الػػرأى ب ػػدؽ وعػػدـ تػػرؾ أى عبػػارة دوف 

   إبداء الرأى فيىا.
 :نظام تقديرالمقياس 2/1/5
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تحويػؿ الت ػديرات المفظيػة  نظرًا لنه تػـ إعػداد البحػث الحػالى وف ػًا لطري ػة ليكػرت فيػتـ
إلػػى ت ػػديرات رقميػػة وتكػػوف الدرجػػة الكميػػة لمم يػػاس ت ػػاوى عػػدد عبػػارات الم يػػاس مضػػروبًا 

 فى خم ة 
 صدق المقياس: 2/1/6

يعػػػد الم يػػػاس  ػػػادقا إىا كػػػاف ي ػػػيس الوػػػداؼ التػػػى تػػػـ ت ػػػميمه مػػػف أجػػػؿ قيا ػػػىا٬ 
موعػػة مػػف المحكمػػيف ولمت كػػد مػػف  ػػدؽ الم يػػاس قامػػت الباحنػػة بعػػرض الم يػػاس عمػػى مج

 إلبداء أرا ىـ فيه.
 حساب ثبات المقياس: 2/1/7

( ووػػىا النتيجػػة تعنػػى أف الم يػػاس نابػػت إلػػى  6.80وقػػد بمػػا معامػػؿ نبػػات الم يػػاس  
 حد كبير

 صدق االتساق الداخمى لممقياس: 2/1/8
تػػػـ ح ػػػاب االت ػػػاؽ الػػػداخمى لعبػػػارات م يػػػاس العػػػبء المعرفػػػى عػػػف طريػػػؽ ح ػػػاب 

 لكؿ عبارة مف عبارات الم ياس معامؿ االرتباط
 شدة االنفعالية لعبارات المقياس: 2/1/9

ي  ػػػد بشػػػدة االنفعاليػػػة لمعبػػػارة وػػػو قػػػدرتىا عمػػػى إحػػػداث ا ػػػتجابة بالمواف ػػػة أو عػػػدـ 
المواف ػػة واالبتعػػاد عػػف اال ػػتجابة متو ػػط٬ وتعػػد شػػدة االنفعاليػػة لمعبػػارة منا ػػبة إىا كانػػت 

% مػف أفػػراد مجموعػة البحػػث ٬ 00بػديؿ متو ػػط أقػؿ مػػف الن ػبة الم ويػػة لمػىيف ا ػػتجابوا لم
وتبػػيف أف جميػػ  عبػػارات الم يػػاس جػػاءت منا ػػبة ولػػـ تتجػػاوز اال ػػتجابات لمبػػديؿ متو ػػط 

00% 
عبػػارة لمم يػػاس٬ ولػػـ يػػتـ حػػىؼ أى مػػف وػػىا العبػػارات ولكػػف تػػـ  10وقػػد تػػـ  ػػيا ة 

س فػػى  ػػػورته تعػػديؿ بعضػػىا بعػػػد عرضػػىا عمػػى ال ػػػادة المحكمػػيف٬ وبػػىلؾ تكػػػوف الم يػػا
 عبارة  *( 10النىا ية مف 

 إ داد الصورة النيائية لمقياس العبء المعرفى 10/ 2/1

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. 

 التجربة االستطال ية لمبحث:  -3
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 بة اال تطالعيةج الىدؼ مف التجر  3/1
تـ إجراء التجربة اال تطالعية عمى عينة مف طالب الفرقػة النانيػة شػعبة المغػة 

( طالػػػػب اختيػػػػروا بطري ػػػػة عشػػػػوا ية فػػػػ  الف ػػػػؿ 36اإلنجميزيػػػػة عػػػػاـ  بمػػػػا قوامىػػػػا  
حتػػػػػػػػػى  11/11/0618فػػػػػػػػػ  الفتػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف  0618/0619الدرا ػػػػػػػػػ  الوؿ لمعػػػػػػػػػاـ 

بمػػػػا  ػػػػي دـ فػػػػى بي ػػػػة الػػػػتعمـ  وممػػػػف لي ػػػػت لػػػػديىـ معرفػػػػة م ػػػػب ة 17/11/0618
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 

 بعدًيا وودفت التجربة اإل تطالعية إلىج
التعميميػػة الموجػػودة داخػػؿ بي ػػة الت كػػد مػػف وضػػوح االمػػادة العمميػػة والنشػػطة  -

 التعمـ التكيفية ومدى منا بتىا لمطالب.
تحديػػد الػػزمف الت ػػديري الػػالـز لمدرا ػػة داخػػؿ بي ػػة الػػتعمـ اإللكترونيػػة ال ا مػػة  -

 عمى نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط.
 تحديد ال عوبات الت  قد تواجه الباحنة فى أنناء تنفيى التجربة ال ا ية. -
كت ػػاب الباحنػػة خبػػرة تطبيػػؽ التجربػػة٬ والتػػدريب عميىػػا٬ بمػػا يضػػمف إجػػراء ا -

 التجربة ال ا ية لمدرا 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.  -

لطمبػػػػة بالتجربػػػػة ومحاولػػػػة اإل ػػػػتفادة ب ق ػػػػى درجػػػػة الحظػػػػت الباحنػػػػة اوتمػػػػاـ ا
ممكنة مف خالؿ التفاعؿ والمشاركة التى كانوا يحر وف عميىا٬ وكانت وىا النتا   

 مطم نة ومىيِّ ة إلجراء التجربة ال ا ية لمبحث.

 التجربة األساسية لمبحث: -4
  ينة البحث: 4/1

ب الفرقػػة النانيػػة شػػعبة المغػػة تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف عينػػة عشػػوا ية طب يػػة مػػف طػػال
( طالػػػػب وطالبػػػػة تػػػػـ اختيػػػػاروـ بشػػػػكؿ عشػػػػوا ى لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة وفً ػػػػا 36اإلنجميزيػػػػة 

 لمت ميـ التجريب  لمبحث. 
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 االستعداد لمتجريب:  4/2
قامػػػػت الباحنػػػػة بم ابمػػػػة طػػػػالب المجموعػػػػات  التجريبيػػػػة بالفرقػػػػة النانيػػػػة شػػػػعبة المغػػػػة 

بماويػػة بي ػػات الػػتعمـ التكيفيػػة الم ػػتخدمة وكيفيػػة التعامػػؿ معىػػا اإلنجميزيػػة عػػاـ  وتعػػريفىـ 
 دقي ة. 06والدخوؿ إليىا وكيفية ال ير بداخمىا ٬ وقد ا تغرقت وىا الم ابمة حوالى 

 تطبيق المعالجة التجريبية )نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط(  4/3
/ داخػؿ 9/10/0618 إلى 19/11/0618تـ تطبيؽ التجربة ال ا ية فى الفترة مف 

ولكػػف لػػف يحتػػاج الطمبػػة لوجػػود  ٬معمػػؿ الكمبيػػوتر ب  ػػـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ فػػى كميػػة التربيػػة
وىا المعمؿ فى تطبيؽ تجربة البحػث لف الطػالب  ػتتعامؿ مػ  بي ػة الػتعمـ التكيفػى داخػؿ 

 منازلىـ.  
 مالحظات الباحثة  مى الطمبة  ينة البحث:

عمػى طػػالب فػػى أننػػاء التعامػؿ داخػػؿ بي ػػة الػػتعمـ  الحظػت الباحنػػة عالمػػات الرضػػا -
 الكيفى.

التالميػػػػى كػػػػاف لػػػػديىـ ر بػػػػة فػػػػى اإلت ػػػػاؿ والػػػػتعمـ والتفاعػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ النشػػػػطة  -
 المختمفة داخؿ بي ة التعمـ. 

 : تطبيق أداة القياس بعدًيا:4/4

قامػػت الباحنػػة بتطبيػػؽ الم يػػاس بعػػدًيا نػػـ قامػػت الباحنػػة بت ػػحيحه ومػػف نػػـ تفريػػا  -
 لدرجات ور دوا فى كشوؼ تمىيدا لمعالجتىا إح ا يا.ا

 :نتبئج الجحج وتفسريهب والتىصُبت
 :تـ عرض نتا   البحث وتف يروا مف خالؿ اإلجابة عمى أ  مة البحث كما يم 

 :إجابة السؤال األول لمبحث-1
ما فا مية نمط اإلبحار التكيفى إخفاء الروابط فدى  :ينص السؤال األول لمبحث  مى

 ت التعمم اإللكتروني  مى خفض العبء المعرفى لدى طالب شعبة المغة اإلنجميزية؟ بيئا
 وتمت اإلجابة عف وىا ال ؤاؿ مف خالؿج
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(عرررررنت ال اررررر با الا نررررر  ل لمو تيررررر  لررررر   الم مررررر عا   الا ني  ررررر  1)

 واالفاناض   في العبء المعنفى وتفس نه 

وعتيف التجريبيػػػػػة لتح ػػػػػؽ مػػػػػف  ػػػػػحة الفػػػػػرض الوؿ الخػػػػػاص بالم ارنػػػػػة بػػػػػيف المجمػػػػػ
 واالفتراضية وىلؾ فيما يتعمؽ بالعبء المعرفى.

تػػػػـ ا ػػػػتخداـ اختبػػػػار "ت" لمتعػػػػرؼ عمػػػػى داللػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة 
 ( نتا   اختبار "ت" لفراد مجموعت  البحث.3واالفتراضية٬ ويوض  جدوؿ  

األثر لدرجات مقياس  ( يوىح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت وحجم3جدول )
 العبء المعرفى لطالب المجمو تين التجريبية والىابطة

االنحراف  المتوسط العدد المجمو ة
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة  قيمة ت
 الداللة

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

مقدار 
حجم 
 األثر

دالة  0.000 11.932 58 7.038 29.67 30 التجريبية
 ند 

مستوى 
≤0.05 

 ركبي 0.839
 0.000 45.00 30 افتراىية

 

( يوىح داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجمو تين التجريبية 7شكل )
 واالفتراىية



 

 

 

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

 

 2019 مايولعدد ا     والعشرون  الخامسالمجمد 
163 

 الفرض الوؿ وينص عمىج
 اإلبحػار نمػط ت ػتخدـ التى( 100 ≥توجد فاعمية لممجموعة التجريبية عند م توى -1
 وف ػا وىلػؾ المعرفػى٬ العبء م ياس فى لكترونىاإل التعمـ بي ات فى الروابط إخفاء التكيفى
 .المجموعتيف بيف( ت الختبار

 ≥( يتضػػ  أنػػه يوجػػد فػػرؽ داؿ إح ػػا ًيا عنػػد م ػػتوى 7( وشػػكؿ  3با ػػت راء جػػدوؿ  
 يتعمػػؽ فيمػػا واالفتراضػػية التجريبيػػة المجمػػوعتيف طػػالب درجػػات متو ػػط  بػػيف فيمػػا( 1.0 

 التكيفػى اإلبحػار نمػط با ػتخداـ در ت الت  يبيةالتجر  المجموعة ل ال  المعرفى٬ بالعبء
 (.6.839  الت نير حجـ قيمة بمغت كىلؾ ٬. الروابط إخفاء

بػػػىلؾ تػػػدؿ النتيجػػػة ال ػػػاب ة عمػػػى وجػػػود حجػػػـ أنػػػر كبيػػػر لممجموعػػػة التجريبيػػػة م ارنػػػة 
 بالمجموعة االفتراضية فى العبء المعرفى وفً ا لمم تويات ال ابؽ اإلشارة إليىا.

فاعميػػة لممجموعػػة التجريبيػػة تػػال  تػػـ قبػػوؿ الفػػرض الوؿ وتوجيىػػه أي أنػػه يوجػػد وبال
الػػروابط فػػى بي ػػات الػػتعمـ  إخفػػاء التكيفػػى اإلبحػػار نمػػط ت ػػتخدـ التػػى( 100 ≥عنػػد م ػػتوى 

 .اإللكترونى فى م ياس العبء المعرفى
 :تفسير نتيجة الفرض األول

موا نمػػػط اإلبحػػػار التكيفػػػى إخفػػػاء وتشػػػير وػػػىا النتيجػػػة إلػػػ  أف الطػػػالب الػػػىيف ا ػػػتخد
الػػروابط داخػػؿ بي ػػات الػػتعمـ اإللكترونػػى كػػانوا أكنػػر تفوًقػػا فػػ  خفػػض العػػبء المعرفػػى لػػدى 

 طالب المغة اإلنجميزية. 
وترجػػ  الباحنػػػة وػػػىا النتيجػػػة إلػػػى نظريػػػة العػػػبء المعرفػػػى التػػػى تػػػرى أنػػػه عنػػػد إتاحػػػة 

لمػػتعمـ بػػيف وػػىا الم ػػادر ووػػىا م ػػادر متعػػددة لممعمومػػات يػػؤدى ىلػػؾ إلػػى تشػػتت انتبػػاا ا
ي ػػبب عػػبء معرفػػى زا ػػد عمػػى الػػىاكرة العاممػػة٬ وتػػرى أنػػه ينبغػػى خفػػض العػػبء المعرفػػى 
عمى الىكرة العاممة نظرا لمحدوديتىا فػى معالجػة المعمومػات٬ وىلػؾ مػف خػالؿ نمػط إخفػاء 
عد الػػروابط والػػىى يىػػدؼ إلػػى تركيػػز انتبػػاا المػػتعمـ عمػػى روابػػط المحتػػوى التػػى يكػػوف م ػػت

 لدرا تىا وفىمىا لتح ؽ أودافه التعميمية. 
يتض  مما  بؽ أف نمط إخفاء الروابط يراعػى محدوديػة الػىاكرة العاممػة لػدى الطالػب 

 م ػػػاعدته فػػػى مػػػف خػػػالؿ توجيىػػػه إلػػػى المعمومػػػات ىات ال ػػػمة ب وػػػداؼ تعممػػػه وبالتػػػالى

بط فػػى ضء الو ػػوؿ لمم ػػار المنا ػػب لتح يػػؽ أودافػػه التعميميػػة عػػف طريػػؽ تكييػػؼ الػػروا
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  ػػمة -

خفػػػػػاء ب وػػػػػداؼ تعممػػػػػه حيػػػػػث انىػػػػػا وجىتػػػػػه لممعمومػػػػػا ت ىات ال ػػػػػمة ب ودافػػػػػه التعميميػػػػػة واف
المعمومات التى ليس لىا عالقة ب ودافه ومعارفػه ال ػاب ة وبالتػالى ت ػبب لػه عػبء معرفػى 

  منؿج زا د عمى الىاكرة ووىا يتفؽ م  العديد مف البحوث والدرا ات

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) 

والتػػػى أكػػػدت أف الفػػػروؽ الفرديػػػة بػػػيف المتعممػػػيف فيمػػػا يتعمػػػؽ بم ػػػتواوـ المعرفػػػى عػػػف 
ـ يؤنر عمى العبء المعرفى لديىـ أنناء التعمـ وبي ػة الػتعمـ ال ا مػة عمػى نمػط موضوع التعم

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
 :إليىا فإنه يمكننا ا تخالص التو يات التاليةمف خالؿ النتا   إل  تـ التو ؿ 

خا ػػػة إىا مادعمػػػت البحػػػوث  ٬اإلفػػػادة مػػػف نتػػػا   البحػػػث عمػػػى الم ػػػتوى التطبي ػػػى-
 الم ت بمية وىا النتا  .

اإلفػػػادة مػػػف نتػػػا   الدرا ػػػات والبحػػػوث ال ػػػاب ة التػػػى تناولػػػت درا ػػػة أنمػػػاط اإلبحػػػار -
نت  اجىا. التكيفى عند ت ميـ بي ات التعمـ التكيفية واف

وضػػ  مجموعػػة مػػف ال ػػس والمعػػايير العامػػة الواجػػب اتباعىػػا عنػػد ت ػػميـ بي ػػات -
 التعمـ التكيفية.

ضرورة الخى بعيف االعتبارعند ت ميـ بي ات التعمـ ال ا مة عمػى الويػب بشػكؿ عػاـ -
وبي ػػػات الػػػػتعمـ التكيفيػػػة بشػػػػكؿ خػػػػاص احتياجػػػات المتعممػػػػيف وأوػػػدافىـ وميػػػػولىـ وأ ػػػػاليب 

 تعممىـ.
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 ػػتفادة مػػف بي ػػات الػػتعمـ التكيفيػػة ال ا مػػة عمػػى أنمػػاط اإلبحػػار التكيفػػى فػػى جميػػ  اال-
 المراحؿ الدرا ية وفى جمي  التخ  ات.

 :مقرتحبت ثجحىث مستقجلُة
اقت ػر البحػث الحػالى عمػى تنػاوؿ تػ نير نمػط اإلبحػار التكيفػى إخفػاء الػروابط عمػى -

ممانمة لىىا البحث تتناوؿ أنمػاط   خفض العبء المعرفى٬ لىلؾ فمف الممكف إجراء درا ات
 أخرى لإلبحار التكيفى .

مف الممكف إجراء درا ات تتناوؿ أنر التفاعػؿ بػيف أنمػاط اإلبحػار التكيفػى وأ ػاليب -
 التعمـ المختمفة.   

اقت ر البحث الحالى عمى تناوؿ ت نير متغيراته الم ت مة عمى طالب الفرقػة النانيػة -
لؾ فمف الممكف أف تتناوؿ البحوث الم ت بمية وػىا المتغيػرات فػى لى ٬شعبة المغة اإلنجميزية

فمف المحتمؿ اختالؼ النتػا   نظػرًا الخػتالؼ العمػر وم ػتوى  ٬إطار مراحؿ تعميمية أخرى
 الخبرة. 
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 املراجع

 أواًل: المراجع العربية
(العبء المعرفى لدى طمبة اإلعدادية٬ ر الة ماج تير  ير 0616ح ف٬ مىدى جا ـ 

 (٬ كمية التربية ابف راشد٬ جامعة بغداد.منشورة
 ٬ دار الم يرة٬ عماف٬ الردف.٬1 طالتعمـ المعرفى(ج 0667ح يف محمد أبو رياش  
تعممى م تند إلى نظرية العبء  –(جأنر برنام  تعميمى 0669خديجة ح يف  مماف 

ية ٬ كمأطروحة الدكتوراا  ير منشورة(فى تنمية مىارات التفكير الناقد٬  المعرفى
 التربية٬ جامعة الم تن رية.

(. م تويات العبء الالدراكى وأنروا فى الداء عمى 0662خميؿ٬ منير ح ف جماؿ 
مىاـ االنتباا المبكرواالنتباا االنت ا ى المت خر٬جامعة قناة ال ويس٬ كمية التربية 

 بالعريش.
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