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ددة ومستوى صعوبة المهمة فعالیة استخدام  التعلم القائم على الوسائط المتع
في تحسین اإلحساس بالفعالیة الذاتیة واختزال العبء المعرفي لدى الطالب 

  المعلم

  مقدمة : 

الوســائط المتعــددة بــؤرة  اسـتخدام فـي اآلونــة األخیــرة، أصـبح مجــال الــتعلم ب
هــو المنظــر  الدراســات العلمیــة فــي التربیــة. ویعــد البروفیسور"ریتشــارد مــایراهتمــام  

  الوسائط المتعددة.  استخدام یسي للتعلم بالرئ
ویعد التعلم باستخدام  الوسـائط المتعـددة واحـدًا مـن األمثلـة العملیـة الراهنـة 
علــي أحـــد المجــاالت الجدیـــدة للبحــوث والممارســـات العملیــة التدریســـیة التــي خلفـــت 
 وراءهـــا قـــدرًا كبیـــرًا مـــن التشـــویق واالهتمـــام. ومثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل غیرهـــا مـــن تلـــك
المجــاالت األخــرى الجدیــدة فــي هــذا الصــدد؛ نجــد أن مؤیــدیها قــد بــدءوا حالیــًا فــي 
طــــرح مجموعــــة مــــن الفــــروض النظریــــة التــــي تــــدور حــــول ارتباطهــــا بعملیــــة الــــتعلم 
والمشـكالت التـي تواجـه تطبیقهـا عملیـًا والفـرص الكبیـرة التـي تقـدمها للـتعلم. ویتمثــل 

عــات المبكــرة األولــى التــي تــدور حــول الهــدف الرئیســي لهــذا البحــث فــي تنــاول التوق
جــدوى ومزایــا اســتخدام  الوســائط المتعــددة والتــي تبــدو كمــا لــو كانــت صــحیحة مــن 
الناحیــة البدیهیــة البحتــة بحیــث إنهــا ربمــا ال تتطلــب تناولهــا بدقــة مــن خــالل إجــراء 
ذا  البحوث والدراسات العلمیـة الالزمـة للحصـول علـي أدلـة ملموسـة علـي فائـدتها. وإ

انــــت تلـــك الفــــروض المتضـــمنة فــــي هــــذا اإلطـــار غیــــر صـــحیحة؛ فإننــــا ربمــــا مـــا ك
كأســـــاس لتصـــــمیم التـــــدریس باســـــتخدام  الوســـــائط  -عـــــن غیـــــر قصـــــد -نســـــتخدمها

المتعـــددة بشـــكل ال یـــدعم الـــتعلم أو یعـــزز دافعیـــة الطـــالب. وحتـــى عنـــدما تتنـــاقض 
ل كبیـر مـع نتائج البحوث والدراسات العلمیة التي تتناول هذا الموضوع الحـالي بشـك

المعتقــدات الســائدة حــول الفوائــد العملیــة الســتخدام  الوســائط المتعــددة؛ فإنهــا بــذلك 
بـدون  -تحاول جاهدة تجاهل تلك البحوث والدراسـات األخـرى مـن خـالل االفتـراض
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أن التــدریس باســتخدام  الوســائط المتعــددة یــتم تصــمیمه بشــكل  -تحلیــل نقــدي دقیــق
  Clark & Feldon (2005)غیر مناسب. 

لقد زودتنا البحوث والدراسات العلمیة التي أجریت مؤخرا عن تأثیر صیغ 
تعلیمات استخدام   فعالیةوقوالب العروض التقدیمیة المقدمة للطالب علي كفاءة و 

 العبء المعرفيهتمام. فوفقا لنظریة الوسائط المتعددة ببعض النتائج المثیرة لال

Sweller , Merriënboer ,Pass ,1998 )( "ونظریة"مایر  )Mayer 2001(   للتعلم باستخدام
ستبدال النصوص البصریة بأخرى مسموعة(تأثیر االوسائط المتعددة؛ فإن 

الشكل)، و إضافة مثیرات بصریة ذات عناصر مترابطة في إحدى الصور 
تعلیمات  فعالیةبالنص المقدم للطالب(تأثیر المثیرات) یزید من درجة كفاءة و 

المتعددة فیما یتعلق بتحقیق نتائج تعلم أفضل أو بذل المتعلمین  استخدام  الوسائط
  لقدر أقل من الجهد العقلي المطلوب. 

المعرفــى إلــى أن الــذاكرة العاملــة للفــرد تعــد محــدودة  العــبء وتشــیر نظریــة 
فـــى ســـعتها الفعلیـــة الالزمـــة لالنتبـــاه  االنتقـــائى ومعالجـــة البیانـــات القادمـــة إلیهـــا . 

یــــة بالطریقـــة التــــى یمكـــن مــــن خاللهـــا تركیــــز واســـتخدام  المــــوارد وتهـــتم هـــذه النظر 
المعرفیــة المتاحــة للمــتعلم أثنــاء عملیــة الــتعلم وحــل المشــكالت . وهــو األمــر الــذى 
یشــیر بــدوره إلــى أنــه لكــى تصــبح عملیــة الــتعلم القائمــة فعالــة ، فإنــه یجــب االهتمــام  

عرفـى بمـا ال یتناسـب مــع الم العـبء بتصـمیم التـدریس بطریقـة ال تعمـل علـى زیــادة 
 ,Brunken , Plass (ســعة العقــل الــالزم توافرهــا لمعالجــة تلــك المعلومــات المتاحــة

Leutner, Detle, 2004 (  ویتمثـــل تطبیـــق ذلـــك بالنســـبة للـــتعلم باســـتخدام  الوســـائط
ا محدوًدا للغایة من السعة العقلیـة الالزمـة  المتعددة فى أنه إذا ما كان لدینا فقط قدرً

جــة المعلومــات فــى الــذاكرة العاملــة للفــرد عنــد أیــة لحظــة زمنیــة محــددة ، ففــى لمعال
هـــذه الحالـــة ال یجـــب علـــى المصـــممین التعلیمیـــین العمـــل علـــى مـــلء تلـــك الســـعة 
العقلیـة المحـدودة بمعلومـات غیـر مهمـة ، علـى الـرغم مـن أنهـا مثیـرة لالهتمـام  فــى 

المتعـددة . فعلـى الـرغم مـن أن  إطار الوحدات الدراسیة المقدمة باستخدام  الوسـائط
تقدیم المادة العلمیـة باسـتخدام  الوسـائط المتعـددة یتمتـع بالضـرورة بدرجـة كبیـرة مـن 
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ا ال تكون مفیدة للـتعلم . وربمـا تنشـأ مشـكالت  الجاذبیة بالنسبة للطالب ، فإنها دائمً
المعرفــــى لــــدى  العــــبء عنــــد اســــتخدام هــــا وبخاصــــة عنــــدما تعــــدل مــــن مســــتویات 

  ) (Sweller, 2003مین على نحو غیر مرغوب فیه من األساس .  المتعل
لیــــة الــــذات الفردیــــة لــــدي المعلمــــین بمثابــــة واحــــدة مــــن البنــــي اكمــــا تعــــد فع

النفسـیة الشــائعة التعامـل معهــا علـي نطــاق واســع مـن المنظــور البحثـي والتــي یشــیر 
یـق أنمـاط إلي"المعتقدات التي تتكون لدي المعلم حول مدي قدرته علـي تنظـیم وتطب

السلوك الالزمة كافة مـن أجـل الوصـول إلـي تحقیـق األهـداف المحـددة سـلفا". وكمـا 
لیتــه الذاتیــة علــي نحــو وثیــق باضــطالعه بــأداء ایــرتبط مســتوى إحســاس المعلــم بفع

مهــام أو دوره بشــكل فعــال ، وتكــون مشــاركته فــي عملیــة الــتعلم فعالــه بمــا یــنعكس 
ى اســتخدامه للمـــوارد المعرفیــة المتاحــة والتـــي علــى النتــائج التعلیمیــة المرغوبـــة وعلــ

تتمثـل فــي اختیــاره للوسـائط المناســبة للموقــف التعلیمــي المناسـب ، والــذي مــن شــأنه 
  الواقع على طالبه. العبء المعرفيأن یعمل على تخفیض 

ویهدف البحث الحالي إلـى اختبـار صـحة الفـرض الـذي یـدور حـول طبیعـة 
تعلم والعــروض التقدیمیــة للوســائط المتعــددة التــي العالقــة التــي تــربط بــین محتــوى الــ

، عــرض  والصــوتتقــوم علــى تنویــع طــرق العــرض (متمثلــة فــي عــرض النصــوص 
النصــوص والصـــور والصــوت ، عـــرض النصــوص والصـــور والصــوت والحركـــة) ، 
أي تنــاول قضـــیة مـــا إذا كــان الكثیـــر ممـــا نــراه حالیـــًا فـــي مجــال الـــتعلم القـــائم علـــى 

عملیة التعلم ، رغـم ادعائهـا  بما یعمل بالفعل على إعاقة حدوثالوسائط المتعددة ر 
أنهـــا ترتقـــي بعملیـــة الـــتعلم ، كمـــا یتنـــاول البحـــث إذا مـــا كـــان بمقـــدورنا تقلیـــل  أصـــالً 

أم ال عنــد تعامــل الطالــب المــتعلم مــع بــرامج الوســائط المتعـــددة ،  العــبء المعرفــي
م المطلوبــة منــه متمــثًال فــي فضــًال عــن زیــادة ثقــة المعلــم فــي قدرتــه علــى أداء المهــا

  واختالفها وفقًا لدرجة صعوبتها  الذاتیة وذلك مع تنوع تلك المهام فعالیةإحساسه بال
  مشكلة البحث :

اتســاقًا مــع كــل مــا تقــدم یمكــن بلــورة مشــكلة البحــث الحــالي فــي التســاؤالت 
  اآلتیة:
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توى بــاختالف مســ الطالــب المعلــماإلحســاس بالفعالیــة الذاتیــة لــدى  یختلــفهــل  .١
 لصعوبة المهمة المدركة ؟.

تبعـًا لمـداخل الـتعلم  الطالـب المعلـماإلحساس بالفعالیة الذاتیة لدى  یختلف هل  .٢
  ؟.المتعددة القائم على الوسائط 

بــین صــعوبة المهمــة ومــداخل الــتعلم القــائم علــى دال وجــد تــأثیر تفــاعلي یهــل  .٣
 ؟. لب المعلمالطاالوسائط المتعددة على اإلحساس بالفعالیة الذاتیة لدى 

 الخـــتالف مســــتوى  تبعــــاً  الطالـــب المعلـــملــــدى   العــــبء المعرفـــي یختلـــف هـــل  .٤
 صعوبة المهمة المدركة ؟.

ـــملـــدى   العـــبء المعرفـــي یختلـــف هـــل  .٥ مـــداخل الخـــتالف  تبعـــًا  الطالـــب المعل
  ؟. المتعددة  التعلم القائم على الوسائط

تعلم القــائم علــى بــین صــعوبة المهمــة ومــداخل الــ دال  هــل یوجــد تــأثیر تفــاعلي .٦
 ؟. الطالب المعلملدى   العبء المعرفيالوسائط المتعددة على 

قبــل التجربــة  الطالــب المعلــمفــي اإلحســاس بالفعالیــة الذاتیــة لــدى  مــا التحســن  .٧
 وبعدها؟.

  مصطلحات البحث :
    Multimedia Learningالتعلم القائم على الوسائط المتعددة 

ــــة لعــــرض محتــــوى دراســــي یعتمــــد علــــ ي اســــتخدام  كــــلٍّ مــــن الــــنص عملی
  والصورة ، والصوت والحركة والتي ترتبط فیما بینها بشكل تشعبي.

  Sense of Self Efficacyاإلحساس بالفعالیة الذاتیة 
إحســــاس المعلــــم بالفعالیــــة  فــــي هــــذا البحــــث بتعریــــف انالباحثــــان یلتـــزم 

Teachers Sense of efficacy حكــام التــى علــى أنـه معتقــدات المعلمــین الخاصــة باأل
یصـــدرونها عـــن مـــدى قـــدرتهم واســـتعدادهم لتحقیـــق المخرجـــات المنشـــودة مـــن وراء 
ــــذین ال  مشــــاركة الطــــالب وتعلمهــــم ، حتــــى أولئــــك الطــــالب ذوى الصــــعوبات أو ال

 .Tschannen-Moran, & Woolfolk Hoy .یتمتعون بمستوى كـاف مـن الدافعیـة للـتعلم 
(2001)  
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   Cognitive Load العبء المعرفي
" علــــى أنـــه یمثـــل تلــــك البنیـــة أو التركیبــــة العــــبء المعرفـــيكـــن تعریـــف "یم

الــالزم ألداء إحــدى المهــارات المحــددة والــذي  العــبء المتعــددة األبعــاد التــي تمثــل 
 ,Paas, Juhani. Tuovinen, Huib Tabbers( یفــرض علــى النظــام المعرفــي للمــتعلم

Pascal. Van Gerven, 2003 ( .  

العـبء العقلـي الواقـع  بأنـه العـبء المعرفـي هذا البحث بتعریـففي  الباحثان ویلتزم 
علــى الــذاكرة العاملــة أثنــاء أداء المهــام العقلیــة المختلفــة ، كمــا یتمثــل بالدرجــة التــي 

  NASA-TLX العبء المعرفيفي مقیاس  الطالب المعلمیحصل علیها 

   Task Difficultyصعوبه المهمة:
یر الـــى معتقـــداتنا الخاصـــة بكـــم الجهـــد  نهـــا تشـــأینظـــر الـــى صـــعوبه المهمـــة علـــى 

نهـــا تشـــمل ایضـــا تصـــورنا المحتمـــل للنجـــاح ؛هـــذا أالمطلـــوب للنجـــاج فـــى المهمـــة .
ــــــدراتنا  التصــــــور یتضــــــمن كــــــل مــــــن الخصــــــائص الموضــــــوعیه للموقــــــف وكــــــذلك ق

(Timothy.Pychyl,2008) 

  أهمیة البحث :
   قـة مهمـة فـى تعتبـر منط الطالـب المعلـمإن دراسة اإلحساس بفعالیة الذات لـدى

علــم الـــنفس ؛فقـــد أوضــحت البحـــوث أنـــه یمكنهـــا أن تكــون منبـــًأ ثابتـــًا وصـــادقا 
بنـواتج األداء؛ بمــا فیهــا التحصــیل الدراسـى والســلوك ؛ ولربمــا یكــون أداء الفــرد 
ضعیفا لیس بسبب نقص المهارات ولكن بسبب نقـص اإلحسـاس بالفعالیـة فـى 

 استخدام  تلك المهارات جیدا .

 ــــة البحثیــــة المتاحــــة حــــول المزایــــا المفتــــرض  الحاجــــة الماســــة إلــــى مراجعــــة األدل
الحصــول علیهــا ســلفا مــن الــتعلم بالوســائط المتعــددة (حصــولنا علــى مزیــد مــن 
الــتعلم الفعــال ؛ حصــولنا علــى دافعیــة أكبــر ؛ نقــص فــى الــزمن الــالزم لعملیــة 
ـــــة  ـــــا بأدل ـــــة فـــــى هـــــذا المجـــــال تزودن ـــــالبحوث والدراســـــات العلمی الـــــتعلم ؛...) ف

بیننـا وبـین التـأثیر  –بشـكل غیرمقصـود سـلفا  –تناقضة ؛ األمـر الـذى یحـول م
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 ٢٥

بشــكل ســـلبى ؛ أو االســتفادة مـــن المــوارد المحـــدودة للغایــة للمـــتعلم فــى عملیـــة 
 التدریس والتى التدعم حدوث التعلم المنشود لدیه .

    ــــاهج علــــى األخــــذ بعــــین یمكــــن أن تســــاعد نتــــائج هــــذا البحــــث مصــــممى المن
ـــتعلم االعتبـــار  م اهیـــة الوســـائط المتعـــددة والتـــى مـــن شـــأنها عـــرض محتـــوى ال

المعرفـــى الواقـــع علـــى المـــتعلم وبالتـــالى  العـــبء بطریقـــة تعمـــل علـــى تخفـــیض 
ــــدى المــــتعلم بــــدال مــــن زیــــادة   العــــبء حــــدوث زیــــادة فــــى الــــتعلم ذى المعنــــى ل

 المعرفى لدیه والذى یعمل على إعاقة التعلم . 

 الســـتخدام  الفعـــال للوســـائط المتعـــددة فـــى یمكـــن أن یســـاعد هـــذا البحـــث علـــى ا
عملیــة الــتعلم ؛والــربط بــین هــذة الوســائط واالســتفادة مــن الخصــائص المتفــردة 
لكـل وسـیط لتـوفیر خبـرات تعلـم تعكــس بوضـوح خبـرات العـالم الـواقعى القــائم ؛ 
كمــا أنهــا تســمح للمتعلمــین بتطبیــق المحتــوى الدراســى فــى إطــار عــدة ســیاقات 

        واقعیة متنوعة .  

  إلى تحقیق األهداف التالیة : : یسعى البحثأهداف البحث 
الكشــــف عــــن الفــــروق فــــي اإلحســــاس بالفعالیــــة الذاتیــــة تبعــــًا لصــــعوبة المهمــــة  .١

 ائط ، والتأثیر التفاعلي بینهما المدركة، وتبعًا لمداخل التعلم القائم على الوس

المدركـة، وتبعـًا  تبعـًا لصـعوبة المهمـة  العبء المعرفـيالكشف عن الفروق في  .٢
 لمداخل التعلم القائم على الوسائط ، والتأثیر التفاعلي بینهما .

ات علـى الوسـائط المتعـددة  علـى مسـتوی الكشف عن تأثیر مداخل الـتعلم القـائم .٣
 اإلحساس بالفعالیة الذاتیة.

  اإلطار النظري للبحث
   Multimedia Learning أوًال : التعلم القائم علي الوسائط المتعددة

تتمتــع بیئــات الــتعلم القائمــة علــي دعــائم اســتخدام  الوســائط المتعــددة بقــدرة 
كبیرة علي االرتقاء بسبل وصول الطالب إلي تعلم هادف وذى معنـى بالنسـبة لهـم؛ 
من خالل تنویع كل من عدد التمثیالت المعرفیة للمـادة التعلیمیـة المقدمـة للطـالب، 

علــي تنویـــع  الباحثــان ث الحــالي ؛ ركــز الطــالب. وفــي إطــار البحــ فعالیــةودرجــة ت



  د.سعید عبد الغني د. عادل المنشاويومستوى صعوبة المهمة لتعلم القائم على الوسائط المتعددة فعالیة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــ ــــــــــــــــــــــــ

    

  ٢٦

عـدد التمثــیالت العقلیـة والمعرفیــة المقدمــة للطـالب مــن خــالل المقارنـة مــابین كیفیــة 
تعلــم الطــالب باســتخدام  أحــد التمثــیالت المعرفیــة ألحــد الــنظم التعلیمیــة (باســتخدام  

خدام  السیاق و الصوت) ، في مقابل استخدام  نمطین مـن التمثـیالت المعرفیة(باسـت
ضـــافة إلـــي مـــا ســـبق،). وكـــذلك الحركــة الســیاق و الصـــوت والصـــورة معـــا  عمـــل  وإ

الطـالب مـن خـالل المقارنـة بـین كیفیـة تعلـم  فعالیةهنا علي تنویع درجة ت الباحثان 
  الطـــالب باســـتخدام  أحـــد بـــرامج الوســـائط المتعـــددة، التـــي یطلـــب مـــنهم فـــي إطارهـــا

  ق وصوت وصورة وحركة .تقدیم المادة المراد تعلمها فى شكل سیا
هنـاك درجـة كبیـرة مـن التنـوع واالخـتالف فـي تعریفـات الوسـائط المتعـددة. و
  فقد عرفها

Richard Mayer, 2001) ( أنهــا تمثــل عملیــة لعــرض محتــوى دراســي  يعلــ
الرســوم والتكوینــات الخطیــة).  (یعتمــد علــي اســتخدام كــلٍّ مــن النصــوص والجرافیــك 

مـن نطـاق  (Mao Neo and Ken Neo, 2001 ) ""كین.نیو وقد وسع كلٌّ من "ماو نیو" و
هـــذا التعریـــف الســـابق الـــذكر. فقـــد قـــاال إن الوســـائط المتعـــددة تمثـــل "مجموعـــة مـــن 

ـــــة المتنوعـــــة ـــــل:" النصـــــوص والصـــــور والصـــــوت  -أنمـــــاط الوســـــائل الرقمی مـــــن قبی
 فعالیـــةالتــي یمكــن اســتخدامها فــي إطــار تطبیقــات أو عــروض تقدیمیــة ت -والفیــدیو

ملــة یمكــن عرضــها لعــدة حــواس مختلفــة لإلنســان؛ مــن أجــل نقــل رســالة مــا أو متكا
معلومات معینة إلي الجمهور". ویعد هذا التعریف السابق جیدًا ؛ ألنـه یتضـمن فـي 
إطـــاره اإلشـــارة إلـــي أن وجـــود مجموعـــة مـــن تلـــك الوســـائل معـــًا یضـــیف كثیـــرًا إلـــي 

األمـر الـذي اعتقــد أنـه یمثــل  تناولنـا لتلـك العناصــر التكنولوجیـة فـي حــد ذاتهـا، وهــو
  الخاصیة الرئیسیة الستخدام  الوسائط المتعددة في مجال التعلم. 

وبالتأكیــد، تتمتــع الوســائط المتعــددة بإمكانیــة كبیــرة فــي توســیع نطــاق حجــم   
ونوعیـة المعلومــات المتاحـة للمتعلمــین. كمــا یمكـن لتلــك الوسـائط المتعــددة أن تــوفر 

المعلومــات المفیــدة لهــم، وتــوفیر معلومــات زائــدة ال  لهــم العدیــد مــن أنمــاط مصــادر
الزائـد أو أي شـيء  العـبء مبرر لها یمكن أن تؤدي إلي تنامي الشـعور باإلحبـاط و 
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أخر خالف هـذین الطـرفین النقیضـین ألوجـه االسـتفادة مـن تلـك الوسـائط المتعـددة. 
 )Patti Shunk ,2005 ( .  

ــــتعلم  یســــاعد اســــتخدام  الوســــائط ، حیــــث   وللوســــائط المتعــــددة فوائــــد عــــدة فــــي ال
المتعـــددة المصـــممة جیـــدًا المتعلمـــین علـــي بنـــاء وتكـــوین نمـــاذج عقلیـــة أكثـــر دقــــة 

ممــا یكونونــه عنــد تعــاملهم مــع النصــوص المقدمــة لهــم فقــط. هــذا وقــد ربــط  فعالیــةو 
"شیبرد" بین نتائج البحوث والدراسات العلمیة التـي أوضـحت إمكانیـة حصـولنا علـي 

، بمــا فــي  فوائــد ومزایــا عدیــدة مــن وراء اســتخدام الوســائط المتعــددة المصــممة جیــدًا
  ذلك:

 توفیر رؤى وتصورات بدیلة للتعلم. .١

 تحقیق مبدأ المشاركة النشطة في التعلم. .٢

 تسریع وتیرة عملیة التعلم. .٣

 االحتفاظ  بـ والتطبیق العملي للمعرفة المتاحة للفرد.  .٤

 ذه .تنمیة مهارات حل المشكلة وصنع القرارواتخا .٥

 فهم طبیعة النظم المختلفة ومكوناتها. .٦

 تنمیة مهارات التفكیر العلیا.  .٧

 تنمیة االستقاللیة والقدرة علي تركیز االنتباه  . .٨

 التحكم في سرعة الخطو في التعلم وتتابع التعامل مع المعلومات القادمة. .٩

التمتـع بالقـدرة علــي الوصـول إلــي المعلومـات الالزمـة لتــدعیم وجهـة نظــر   .١٠
  ).٢٠٠٨( محمد سلیمان أبو شقیر ، ومنیر سلیمان حسن ، د.الفر 

الفوائــد التــي مــن المحتمــل الحصــول علیهــا  -أیضــاً  -كمــا وصــف لنا"مــایر"
مـن خـالل اسـتخدام الوســائط المتعـددة. فقـد ذكــر أنـه فـي ضــوء تمتـع البشـر بقــدرات 
 واســــتعدادات متنوعــــة لمعالجــــة المعلومــــات الســــمعیة والبصــــریة المتاحــــة لهــــم؛ فــــإن
الوسائط المتعددة تستفید مـن تلـك القـدرات واالسـتعدادات (السـمعیة والبصـریة) كافـة 

ضــافة إلــي مــا ســبق،فــي والوقــت نفســه وبشــكل فــوري.  نجــد أن هــاتین الوســیلتین  وإ
السابقتین تعمالن علـي معالجـة المعلومـات المتاحـة للفـرد بشـكل مختلـف تمامـًا عـن 
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وسائل متنوعة في التعلم أمـرًا مفیـدًا مـن  بعضهما بعًضا؛ ولذلك یعد الربط بین عدة
  أجل االستفادة من قدرات وامكانیات كال النظامین للمعالجة العقلیة لدى الفرد. 

  Cogntive Load العبء المعرفيثانیا : 

إلـي أن  -لكلٌّ من" شـاندلر وسـویلر"  -)CLT(العبء المعرفيتشیر نظریة 
ها العقلیـــة الالزمـــة لالنتبـــاه  االنتقـــائي الـــذاكرة العاملـــة للفـــرد تعـــد محـــدودة فـــي ســـعت

ومعالجــة البیانــات الحســیة القادمــة إلیهــا. وتهــتم هــذه النظریــة بالطریقــة التــي یمكــن 
مـن خاللهــا تركیــز واســتخدام المــوارد المعرفیـة المتاحــة للمــتعلم أثنــاء عملیــات الــتعلم 

التـدریس وحل المشكالت؛ وهو األمر الذي یشیر بـدوره إلـي أنـه لكـي تصـبح عملیـة 
القائمــة فعالــة؛ فإنــه یجــب االهتمــام بتصــمیم التــدریس بطریقــة ال تعمــل علــي زیــادة 

بمــــا ال یتناســــب مــــع ســــعة العقــــل الــــالزم توافرهــــا لمعالجــــة تلـــــك  العــــبء المعرفــــي
المعلومات المتاحة. ویتمثل تطبیـق ذلـك بالنسـبة للـتعلم باسـتخدام الوسـائط المتعـددة 

ر محدود للغایة مـن السـعة العقلیـة الالزمـة لمعالجـة في أنه إذا ما كان لدینا فقط قد
المعلومات في الـذاكرة العاملـة للفـرد عنـد أیـة لحظـة زمنیـة محـددة؛ ففـي هـذه الحالـة 
ال یجب علي المصممین التعلیمیین العمـل علـي مـلء تلـك السـعة العقلیـة المحـدودة 

الوحـــدات بمعلومـــات غیـــر مهمـــة علـــي الـــرغم مـــن أنهـــا مثیـــرة لالهتمـــام  فـــي إطـــار 
     ( Sweller , 2003 ).الدراسیة المقدمة باستخدام الوسائط المتعددة

ووفقـــًا لســــویلر؛ فـــإن المحتــــوى المعرفــــي المقـــدم للطــــالب یـــتم تنظیمــــه فــــي   
إطار"صور عقلیة" توجـد فـي الـذاكرة طویلـة المـدى للفـرد، بحیـث یمكننـا الـربط بینهـا 

معرفیـة الصـغیرة"، كمـا أن تلـك ) عـن "الوحـدات ال١٩٥٦بسهولة وبین مفهـوم"میلر"(
الصــور العقلیــة تســتطیع بالفعــل الــتحكم فــي كیفیــة التعامــل مــع المعلومــات الجدیــدة 
القادمــة للفـــرد عنـــد دخولهـــا إلـــي الـــذاكرة العاملـــة لدیـــه. وتعمـــل تلـــك الصـــور العقلیـــة 
علـي تنظــیم التعامــل مــع العناصــر المعرفیــة األبسـط، كمــا أنهــا یمكنهــا كــذلك العمــل 

معرفیة في إطار الصور العقلیة األعلى منها. وبمعنى آخر:نجـد أنـه عنـد كعناصر 
حدوث التعلم؛ فإنه یتم بناء وتكوین صور عقلیـة معقـدة بشـكل متزایـد، كمـا یـتم نقـل 
الخطوات واإلجراءات العملیة المتعلمة من مجـال المعالجـة العقلیـة الموجهـة / التـي 
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جـــة العقلیـــة اآللیـــة. وتعمـــل عملیـــة " یمكـــن الـــتحكم فیهـــا إلـــي مثیلـــه الخـــاص بالمعال
األتمتــة العقلیــة " تلــك علـــي إفــراغ وتــوفیر ســعة عقلیـــة مناســبة فــي الــذاكرة العاملـــة 

  للفرد من أجل القیام بالوظائف األخرى. 
وفـــي إطـــار تصـــمیم الـــتعلم باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة؛ فـــإن ذلـــك األمـــر   

تم القیـــام بـــه بهـــدف تقســـیم الســـابق یشـــیر بـــدوره إلـــي أن تحلیـــل المهـــام یجـــب أن یـــ
ـــم أو تحقیـــق أهـــداف  المهـــارات والمعلومـــات التـــي یحتـــاج الفـــرد إلیهـــا مـــن أجـــل تعل
تعلیمیـــة منشـــودة. كمـــا یجـــب علـــي الـــدرس المشـــروح باســـتخدام  الوســـائط المتعـــددة 
ضـــرورة محاولــــة ضــــمان أن المــــتعلم قــــد قــــام بالفعــــل بإضــــفاء الطــــابع اآللــــي علــــي 

المحوریـــة المطلوبـــة منـــه بشـــكل مناســـب، قبـــل محاولــــة المعرفـــة أو المهـــام العقلیـــة 
ـــــي ربمـــــا تتجـــــاوز مـــــدى القـــــدرات  ـــــه بكاملهـــــا، والت التعامـــــل مـــــع المهمـــــة المقدمـــــة ل
واالستعدادات الحالیة المتاحة للمـتعلم؛ وهـو األمـر الـذي یسـبب لـه شـعورًا باإلحبـاط 

  غیر الضروري وربما یؤدي بالمتعلم حتى إلي عدم إكمال ذلك النشاط. 
إلـــي أن طـــرق وأســالیب التـــدریس المختلفـــة  العـــبء المعرفــيشــیر نظریـــة وت  

التـــي تتطلـــب مـــن الطـــالب ضـــرورة المشـــاركة فـــي األنشـــطة التعلیمیـــة التـــي ال یـــتم 
توجیهها من أجل اكتسـاب وأتمتـة الصـور العقلیـة سـرعان مـا یمكـن أن تفـوق السـعة 

یــــق أهــــداف الــــتعلم المحــــدودة للــــذاكرة العاملــــة للفــــرد وبالتــــالي تســــتطیع إعاقــــة تحق
ــــك یعنــــي أنــــه ال یجــــب علینــــا اســــتخدام  أنشــــطة  المنشــــودة. وببســــاطة، نجــــد أن ذل

تعلیمیــة غیــر ضــروریة للتعامــل مــع أحــد الــدروس التــي تتطلــب منــا ضــرورة االنتبــاه   
أو التركیــز بشــكل متزایــد بمــا یمكــن أن یشـــكل حمــًال معرفیــًا للــذاكرة العاملــة للفـــرد؛ 

اب المعلومــات الضــروریة التــي یجــب تعلمهــا والحصــول وبالتــالي یمنعهــا مــن اكتســ
علیهــا. ویمثــل ذلــك قاعــدة مهمــة للغایــة فــي إطــار أنمــاط التــدریس المختلفــة كافــة ، 
كما أنه یمثـل أیضـًا قاعـدة مهمـة فـي مجـال التـدریس باسـتخدام الوسـائط المتعـددة ؛ 

لـــل مــــن بســـبب الســـهولة الكبیـــرة التـــي یمكـــن مــــن خاللهـــا إدخـــال المثیـــرات التـــي تق
  االنتباه   في إطارها. 
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)؛ فـــإن هنـــاك ثالثـــة أنــــواع ١٩٩٨وبـــاس"( رووفقـــًا لــــ"سویلر وفـــان میرینبـــو   
والوثیـــق  المتـــداخلو  المـــتالزم العـــبء المعرفـــيوهـــي:  العـــبء المعرفـــيرئیســـیة مـــن 

أثنــاء  -المــتالزم" العــبء المعرفــيوهــو"  -الصــلة بالموضــوع المتنــاول. یحــدث أولهــا
المــادة التعلیمیـــة التـــي یــتم تعلمهـــا وخبـــرة المــتعلم. أمـــا النـــوع  التفاعــل مـــابین طبیعـــة

فینـتج عــن عـدد مـن العوامـل التــي  -المتـداخل" العــبء المعرفـيوهـو"  -الثـاني منهـا
ــــة التــــي یجــــب علــــي الفــــرد تعلمهــــا، مــــن  ال تــــرتبط علــــي اإلطــــالق بالمــــادة التعلیمی

لـي تشـتت االنتبـاه   قبیل:طرق أو أنشطة العروض التقدیمیة المستخدمة التـي تـؤدي إ
بین عدة مصادر متنوعـة للمعلومـات، ویجـب علینـا هنـا التقلیـل منهـا قـدر اإلمكـان. 

الوثیـــــق الصـــــلة  العـــــبء المعرفـــــيوهو" -العـــــبء المعرفـــــيأمـــــا النـــــوع الثالـــــث مـــــن 
فیعــزز الــتعلم ویــؤدي إلــي تخصــیص قــدر كبیــر مــن المــوارد  -بالموضــوع المتنــاول"

بعملیــات أتمتــة وتكــوین الصــور العقلیــة. وال یمكــن لنــا  العقلیــة للمهمــة القائمــة للقیــام
المــتالزم، فــي حــین نســتطیع تقلیــل أو  العــبء المعرفــيعلــي اإلطــالق التعامــل مــع 

  المتداخل والوثیق الصلة بالموضوع المتناول لدى الفرد.   العبء المعرفيزیادة 
 تلــك إلــي أن العــروض التقدیمیــة فــي مجــال العــبء المعرفــيوتشــیر نظریــة   

المتـداخل یمكـن لهــا تسـهیل الوصـول إلــي  العـبء المعرفــيالتـدریس والتـي تقلــل مـن 
الدرجـة التــي تحــدث عنــدها عملیـة الــتعلم. وقــد ضــرب كـلٌّ مــن " تشــاندلر وســویلر " 

المتـداخل مـن خـالل  العـبء المعرفـي) مثاًال عملیًا علي إحدى طرق تقلیل ١٩٩١(
ب/اإلطناب. كمــــــــا الــــــــتخلص مــــــــن أحــــــــد النصــــــــوص التــــــــي تعــــــــاني مــــــــن اإلســــــــها

العـــبء ) إلـــي أن ١٩٩٨) و"ســـویلر وآخـــرون"(١٩٩٥أشار"موســـافي ولـــو وســـویلر"(
للفــرد یــتم تقلیلــه مــن خــالل اســتخدام  طــرق وأســالیب التــدریس الثنائیــة فــي  المعرفــي

اســــتخدام  حــــواس الفرد(السمعیة/البصــــریة)، كمـــــا تــــزداد الســــعة المحــــدودة للـــــذاكرة 
ــــم معالجــــة المعلو  مــــات المتاحــــة للفــــرد باســــتخدام  كلتــــا الحاســــتین العاملــــة إذا مــــا ت

البصـــریة والســــمعیة فـــي الوقــــت نفســــه؛ بنـــاء علــــي نمــــوذج بـــادلي للــــذاكرة العاملــــة. 
المـــتالزم والمتـــداخل والوثیـــق الصـــلة بالموضـــوع المتنـــاول  العـــبء المعرفـــيویكـــون 

ة معادلـــة ال یمكـــن للمجمـــوع اإلجمـــالي لهـــا جمیعـــًا أن یتجـــاوز مـــوارد الـــذاكرة العاملـــ
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للفرد إذا ما كانـت هنـاك رغبـة لحـدوث عملیـة الـتعلم. واعتمـاداً علـي هـذا االفتـراض 
) العدیــد مــن طــرق وأســالیب تصــمیم التعلــیم ١٩٩٨الســابق؛ اقترح"ســویلر وآخــرون"(

، وهــي مبادئ:تــأثیر عــدم وجــود هــدف العــبء المعرفــيالقائمــة علــي أســاس نظریــة 
لیـــة، وتـــأثیر إكمـــال المســـائل، وتـــأثیر منشــود لتحقیقـــه، وتـــأثیر اســـتخدام األمثلـــة العم

ــــــــــأثیر  ــــــــــأثیر اإلســــــــــهاب/اإلطناب، وت ــــــــــأثیرات الشــــــــــكل، وت تشــــــــــتت االنتبــــــــــاه  ، وت
  التنوع/االختالف. 

  Sense of Self-efficecyثالثًا : اإلحساس بالفعالیة الذاتیة 

ــــةتعــــد تصــــورات  ــــدي المعلمــــین فــــي جوهرهــــا أطروحــــة بســــیطة ذات  فعالی ــــذات ل ال
 فعالیـــةي وفعالـــة فـــي مجـــالي التربیـــة وعلـــم الـــنفس. فمعتقـــدات تطبیقـــات عملیـــة كبـــر 

الذات لدي المعلمین هي باألساس تلـك األحكـام التـي یصـدرها المعلمـون عـن مـدي 
قـدرتهم واســتعدادهم لتحقیــق المخرجــات المنشـودة مــن وراء مشــاركة وتعلــم الطــالب، 

ـــیهم أو ال یت ـــذین ربمـــا یكـــون مـــن الصـــعب عل متعـــون حتـــي لـــدي هـــؤالء الطـــالب ال
بمســـتوي كـــاٍف مـــن الدافعیـــة للـــتعلم. ویترتـــب علـــي تلـــك األحكـــام بالضـــرورة ظهـــور 

   )Azizullah Fatahi Zohreh EslamI&  (2008 ,العدید من التأثیرات المهمة والفعالة
  فعالیة الذات لدي المعلمین :

ـــذات لـــدي المعلمـــین إلـــي أحكـــام المعلمـــین عـــن  یشـــیر مصـــطلح فعالیـــة  ال
تعدادتهم لتحقیـــق المخرجـــات المنشــودة مـــنهم فیمـــا یتعلـــق بتفعیـــل مــدي قـــدراتهم واســـ

 Tschannen-Moran, & Woolfolk تعلـم الطــالب ومشـاركتهم فــي العملیـة التعلیمیــة

Hoy. (2001)..  ون فـــي المجـــاالت األكادیمیـــة األخـــرى ذات الباحثـــان وقـــد توصـــل
ــــدي المعلمــــین تــــرتبط علــــي نحــــو ــــه الــــذات ل ــــي أن تصــــورات فعالی وثیــــق  الصــــلة إل

ــــك مخرجــــات: ( ــــم الطــــالب، بمــــا فــــي ذل ) ١بمجموعــــة متنوعــــة مــــن مخرجــــات تعل
) شــــعور الطــــالب بالكفــــاءة ٣) دافعیــــة الطــــالب للــــتعلم. (٢التحصــــیل الدراســــي. (

أن ســـلوكیات المعلمـــین داخـــل الفصـــول  -أیضـــا -والفعالیـــه فـــي الـــتعلم. كمـــا وجـــد
. فـالمعلمون .Gordon & Debus (2002) الدراسیة تتـأثر بتصـوراتهم حـول فعالیـه الـذات

الــذین یتمتعــون بمســتویات أعلــي مــن فعالیــه الــذات ووجــد أنهــم یتمتعــون بمســتویات 
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متزایــدة مــن القــدرة علــي صــقل مهــارات التخطــیط والتنظــیم، واالســتعداد والرغبــة فــي 
ضافة إلي مـا سـبق،تجربة طرق وأسالیب و إستراتیجیات التدریس المختلفة.  نجـد  وإ

ك بمسـتویات متزایـدة مـن المثـابرة فـي مواجهـة التحـدیات المتنوعـة أنهم یتمتعـون كـذل
التــي یصــادفونها داخــل حجــرات الفصــول الدراســیة، كمــا یتمتعــون بدرجــة أقــوي مــن 

  االلتزام تجاه القیام بعملیة التدریس المناطة بهم.

  الذات لدي المعلمین : فعالیهالنظریة المعرفیة االجتماعیة ونظرتها إلي 
ارة هنـــــــــــــا إلـــــــــــــي أن النظریـــــــــــــة المعرفیـــــــــــــة االجتماعیـــــــــــــة یمكننـــــــــــــا اإلشـــــــــــــ

) تعــــد فــــي جوهرهــــا نظریــــة علمیــــة تفســــر األداء النفســــي ١٩٩٧و١٩٨٦لـــــ"باندورا"(
الـوظیفي لإلنســان، وترتكــز بشـكل رئیســي علــي دعــائم األطروحـة القائلــة بــأن البشــر 

دات بمقـدورهم تنظـیم سـلوكیاتهم الذاتیـة. فــاألفراد یتمتعـون بنظـام متكامـل مـن المعتقــ
والتصورات الذاتیـة التـي تمكـنهم مـن التحلـي بالقـدرة علـي ضـبط الـنفس والـتحكم فـي 
أفكــــارهم و مشــــاعرهم وأفعــــالهم المختلفــــة. ومــــن منظــــور تلــــك النظریــــة التــــي تفســــر 
الســلوك اإلنســاني؛ فــإن مــا یفكــر فیــه األفــراد ویؤمنــون ویشــعرون بــه یــؤثر إلــي حــد 

قـف المختلفـة. فـاألفراد یمكـنهم الـتحكم كبیر علي طریقة تصرفهم وسلوكهم فـي الموا
فـــــي ســـــلوكیاتهم مـــــن خـــــالل تصـــــوراتهم ومعتقـــــداتهم عـــــن فعالیـــــه الـــــذات، أو تلـــــك 

بـــه مـــن قـــدرات واســـتعدادات  ونالمعتقـــدات والتصـــورات التـــي تـــدور حـــول مـــا یتمتعـــ
تســهم فــي تمكیــنهم مــن تنظــیم وأداء الســلوكیات واألفعــال الالزمــة لتحقیــق مجموعــة 

ف المنشودة سلفا. وتؤثر تلـك التصـورات والمعتقـدات الذاتیـة علـي محددة من األهدا
ســلوكیات األفـــراد، ومقـــدار الجهـــد الـــذي یبذلونـــه خـــالل محـــاوالتهم لتحقیـــق أهـــدافهم 

فــــي مــــدي مثــــابرتهم علــــي مواجهــــة الصــــعوبات و  -أیضــــا -المنشــــودة، كمــــا تــــؤثر
ـــــي الوقـــــوف فـــــي وجـــــه التنـــــو  ع المعوقـــــات القائمـــــة، فضـــــال عـــــن مـــــدي قـــــدرتهم عل

واالخــتالف المحــیط بهــم. ولــذلك؛ فــإن األفــراد ذوي المســتویات المرتفعــة مــن فعالیــه 
الــذات یتعــاملون مــع التحدیــدات التــي تــواجههم علــي نحــو شــعوري ومقصــود فضــال 
عن أنهم یتوقعون دائما تحقیق اإلتقـان المنشـود؛ ولـذلك فـإنهم یكثفـون مـن جهـودهم 

  )Laura Lorente Prieto , 2009 ( ومثابرتهم في العمل نتیجة لذلك.
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  الذات لدي المعلمین :  مصادر ظهور فعالیة
ـــذات لـــدي  تســـاعدنا معرفـــة مصـــادر ظهـــور معتقـــدات وتصـــورات فعالیـــه ال
المعلمـــین فـــي زیـــادة فهمنـــا لطبیعـــة المعلمـــین وســـلوكیاتهم الصـــفیة داخـــل الفصـــول 

ــا لمنظـرى فعالیــة الـذات( بانــدورا ، )  ١٩٩٦،١٩٩٧وبــاجرز ، ١٩٩٧الدراسـیة. طبقً
یطـــور األفـــراد إدراكـــاتهم الذاتیـــة عـــن تصـــورات فعالیـــه الـــذات مـــن أربعـــة مصـــادر 

 ) القناعـات اللفظیـة٢. ( Mastrery Experience) خبـرات اإلتقـان ١رئیسـیة هـي : (

Verbal persuasions) .الخبــرات البدیلــة٣ (Vicarious Experience . )الحــاالت ٤ (
 مـــــوران -تشـــــانینومـــــن منظـــــور كـــــلٍّ من". Physiological states الفســـــیولوجیة

) قــد أشــار إلــي تــأثیر تلــك المصــادر ١٩٩٧و١٩٨٦)؛ فإن"بانــدورا"(٢٠٠١وهــوي"(
  األربع السابقة لفعالیه الذات في ظهور تصورات فعالیه الذات لدي المعلمین.

إذًا یمكن فهـم الـدور السـیاقي و الوسـیط لفعالیـه الـذات فـي السـلوك البشـري 
فعالیـه الـذات   بنـاءادر األربعة السـابقة والتـى مـن خاللهـا یـتم من خالل تناول المص

فسـرة لـألداء الهـادف للفـرد أو  . المصدر األكثر تأثیرا من هـذه المصـادر النتیجـة المُ
.كمــا تعــرف أیضــًا باســم " األداءات   Mastery Experienceمـا یعــرف بخبــرة اإلتقــان 

 Enactiveالنشـــاط المحقـــق " أو "    Performance Accomplishmentsالمنجـــزة " 

Attainment"     .Zemmerman, 2000)(  
  

فبینما تعزز النجاحات السابقة التى حققها األفراد فى الماضى لمهـام العمـل المنـوط 
بهــم مــن معتقــداتهم الذاتیــة عــن فعالیـــه الــذات ، فــإن أداءهــم الســلبى والفاشــل فیهـــا 

ضعاف مستویات فعا   لیه الذات لدیهم .یسهم إلى حد بعید فى تقویض وإ
فــاألفراد یقــدرون تــأثیرات أفعــالهم ، و تفســیراتهم لهــذه األفعــال تســاعد علــى 
تكــوین معتقــدات فعالیــه الــذات لــدیهم . و نجــد أن النتــائج التــي یفســرها األفــراد علــى 
أنهــا إیجابیــة ترفــع فعالیــه الــذات ، أمــا النتــائج التــي یفســرها األفــراد علــى أنهــا ســلبیة 

  الیه الذات . فإنها تقلل فع
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و یؤكد " باندورا " على أن خبرات اإلتقـان لـدى الفـرد هـي المصـدر األكثـر 
تــأثیرا لفعالیــه الــذات  و هــذا لــه مضــامین مهمــة لنمــوذج التحســین الــذاتي للتحصــیل 
الدراسي ، و الذي یؤكد على أنه لزیـادة التحصـیل لـدى الطـالب فـي المدرسـة یجـب 

یل معتقــدات الطــالب حــول جــدارتهم الذاتیــة أو أن تركــز الجهــود التربویــة علــى تعــد
كفـــاءتهم . و هـــذا عـــادة مـــا یـــتم مـــن خـــالل بـــرامج تؤكـــد علـــى تحســـین المعتقـــدات 

  .   Verbal Persuasionالذاتیة من خالل طرق اإلقناع اللفظي
و یؤكـد منظـرو النظریـة االجتماعیـة المعرفیـة علـى التركیـز فـي وقـت واحـد 

ثقــة بصــورة أساســیة مــن خــالل الخبــرة الناجحــة فــي علــى الجهــود لرفــع الكفــاءة و ال
األداء مــن ناحیــة و مــن خــالل خبــرات اإلتقــان الحقیقیــة . و یــرى هــؤالء المنظــرون 

 Andrea Penrose Chris Perry. ٢٠٠٧(أن بـرامج التـدخل یجـب أن تصـمم وفقـا لـذلك

and Ian Ball( یكمن المصدر الثاني لمعلومات الفعالیه فـي الخبـرة البدیلـةVicarious 

Experience  للتـــأثیرات و التـــي تنـــتج مـــن خـــالل أفعـــال اآلخـــرین . و هـــذا المصـــدر
فسـرة لخبـرات اإلتقـان ، لكـن عنـدما یكـون األفـراد  للمعلومات أضعف مـن النتـائج المُ
غیـــر متأكـــدین مـــن قـــدراتهم أو لـــدیهم نقـــص فـــي الخبـــرات الســـابقة فـــإنهم یصـــبحون 

ن " أكثـر حساســیة لهــذه النوعیـة مــن المعلومــ  ,Bandura, Schunk )ات . و كمــا بـیّ

فإن تأثیرات النماذج ( أي حاالت األفـراد اآلخـرین ) تكـون وثیقـة الصـلة فـي  .(1981
  .)(GÜLB_R GÜR,2008 هذا السیاق .

فوجود نمـوذج مهـم  فـي حیـاة الفـرد یمكـن أن یسـاعد علـى غـرس معتقـدات 
الفـرد . و تتضـمن الخبـرة  ذاتیة تؤثر على المسار و التوجه الذي سوف تأخذه حیـاة

ــة أیضــــا المقارنــــات االجتماعیــــة التــــي یعقــــدها الفــــرد مــــع اآلخــــرین . و هــــذه  ــ البدیل
المقارنات إلى جانب نماذج اآلخرین یمكن أن یكـون لهـا تـأثیرات قویـة علـى تطـویر 

  تصورات ذاتیة عن الفعالیة. .
لفظیــــة كمـــا یّكــــون األفــــراد فعالیــــه الــــذات و یطورونهــــا كنتیجــــة للقناعــــات ال

Verbal persuasions  التــي یتلقونهـا مــن اآلخـرین . فهــذه القناعـات تتضــمن التعــرض
ألحكـام لفظیــة یقـدمها اآلخــرون . و یعــد هـذا المصــدر أضــعف مـن خبــرات اإلتقــان 
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ـــة ، غیـــر أن القـــائمین باإلقنـــاع یمكـــنهم أن یلعبـــوا دورا مهمـــا فـــي  و الخبـــرات البدیل
. و علــى األفـــراد القـــائمین باإلقنـــاع أن ینمـــوا  تطــویر المعتقـــدات الذاتیـــة لـــدى الفـــرد

معتقـــــدات األفـــــراد فـــــي قـــــدراتهم  و نفـــــس الوقـــــت علـــــیهم أن یأكـــــدوا علـــــى النجـــــاح 
 And Ian ٢٠٠٧( Andrea Penrose Chris Perry) المتصـورالذى یمكـن الحصـول علیـه

Ball.  وكمـــا أن اإلقناعـــات اإلیجابیـــة یمكـــن أن تعمـــل للتشـــجیع ، فـــإن اإلقناعـــات
لبیة یمكن أن تعمل هي األخرى علـى إضـعاف المعتقـدات الذاتیـة و إضـعافها . الس

و فـــي الحقیقـــة فعـــادة مـــا یكـــون مـــن األســـهل إضـــعاف معتقـــدات فعالیـــه الـــذات مـــن 
ــــة مثــــل هــــذه المعتقــــدات مــــن خــــالل التشــــجیع  خــــالل التقییمــــات الســــلبیة عــــن تقوی

  اإلیجابي . 
التــى تظهــر أثنــاء  Physiological states وأخیــرا تقــدم الحــاالت النفســیة الفســیولوجیة 

أداء المهــام المطلوبــة  مثــل القلــق و الضــغوط و الیقظــة و التعــب و حــاالت المــزاج 
أیضـــا معلومـــات عـــن معتقـــدات الفعالیـــه . فـــألن األفـــراد لـــدیهم المقـــدرة علـــى تغییـــر 
تفكیـــرهم الخـــاص فـــإن معتقـــدات فعالیـــه الـــذات بالتـــالي یمكـــن أن تـــؤثر بقـــوة علــــى 

  النفسیة ذاتها .  الحاالت
(Larry Bye ,  Norma Rivera,  Hala Madanat &  Suzanne Bogert, 2010).  

ا موضحًا بالشكل التالى ١٩٩٨اقترح تشانین وموران وآخرون ( وقد ) نموذًجا نظریً
  .إلحساس المعلم بالفعالیة
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  (Tschannen-Moran et al., 1998)) : نموذج احساس المعلم بالفعالیة ١شكل (

  
   Task Difficultyصعوبه المهمة:رابعا : 

الخاصـة بكـم الجهـد   قـدات الفـردینظر الى صـعوبه المهمـة علـى انهـا تشـیر الـى معت
المحتمــل للنجـــاح ؛هـــذا التصـــور  توقعنـــاتشـــمل  كمـــاالمطلــوب للنجـــاج فـــى المهمــة .

یتضـــــــــــمن كـــــــــــل مـــــــــــن الخصـــــــــــائص الموضـــــــــــوعیه للموقـــــــــــف وكـــــــــــذلك قــــــــــــدراتنا 
(Timothy.Pychyl,2008) 

وصعوبه المهمه واحده من الطرق التـى یعـزو الیهـا الطـالب نجـاحهم او فشـلهم فـى 
) ومســــــاهمته فــــــى نظریــــــه العــــــزو   ١٩٧٤الفصــــــول الدراســــــیه ووفقــــــا لبرنــــــارد لینــــــر(

Attribution Theory  ســمات اربعــة رئیســیه یمكـن ان یعــزى الیهــا نجــاح الفــرد  توجـد
 Effortوالجهـــــد  Task Difficulty؛وصـــــعوبه المهمـــــة abilityاو فشـــــله هـــــى القـــــدره 

 locus ofوالتـى یمكـن تصـنیفها علـى أسـاس اسـتقرارها  ومركـز الـتحكم   luckوالحـظ
control  
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بســـــبب اســـــتخراجهم مـــــن Internal بـــــران مركـــــز تحكـــــم داخلـــــى القـــــدره والجهـــــد یع
بـران  مركـز تحكـم خـارجى فرد .اما صعوبه المهمة والحظ فیعالخصائص النفسیه لل

Externalنهمـــا عوامـــل أالـــى القـــدره والجهـــد علـــى  ةاخـــرى یمكـــن االشـــار  .ومـــن جهـــة
 (العوامـل التـى تمیـل الـى ان تكـون ثابتـة مـع مـرور الوقـت) ،Stable Factor مسـتقره 

  بینما الجهد والحظ یمكن اعتبارهما عوامل غیر مستقرة 
  السمات التى یعزى إلیها نجاح الفرد أو فشله )١جدول (
  External خارجى   Internal داخلى  
  صعوبة المهمة  القدرة  stableمستقرة 
  الحظ  الجهد  unstableغیر مستقرة 

وبهــــذا تكــــون صـــــعوبه المهمــــة مســــتقرة وذات عزوخـــــارجى  وســــوف ینظــــر الیهـــــا  
  الطالب من اجل شرح نجاحهم او  فشلهم  

  
  الدراسات السابقة

الدراســات الســابقه فــى هــذا البحــث وفــق المحــاور  مجموعــة مــن ســوف یــتم عــرض
  االتیه :
 المعرفى . العبء بین الوسائط المتعدده و  ةدراسات تناولت العالق )١
 بین الوسائط المتعدده وفعالیه الذات . دراسات تناولت العالقة )٢
 المعرفى وفعالیه الذات .العبء بین  ةدراسات تناولت العالق )٣
ــ )٤ المعرفــى  العــبءبــین كــل مــن الوســائط المتعــدده و  ةدراســات تناولــت العالق

  الذات . وفعالیه
  المعرفى العبء اوال : الدراسات التى تناولت العالقه بین الوسائط المتعدده و 

مـن واجهـات  فعالیةتأثیرات األنماط الت"عن: Demirbilek Muhammet  (2004)دراسة
فــي  العــبء المعرفــيالمســتخدمین والفــروق الفردیــة للطــالب علــي تشــتت االنتبــاه   و 

  وسائط الفائقة :إطار بیئة التعلم باستخدام  ال
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ویتمثــل الهــدف الرئیســي المنشــود تحقیقــه مــن وراء هــذه الدراســة فــي تنــاول   
تأثیرات استخدام  عدة أنماط مختلفة من واجهات المسـتخدمین (الخطیـة والمتداخلـة 
فیمـــا بـــین مكوناتهـــا) والفـــروق الفردیـــة مـــابین المتعلمین(مثـــل:فهمهم واســـتیعاب هـــم  

العـبء ) علـي معـدالت تشـتت االنتبـاه   و زة الكمبیـوترأجهـوخبراتهم في التعامل مـع 
لــدي المســتخدمین لبیئــات الــتعلم بالوســائط الفائقــة. ویتمثــل الهــدف الثــاني  المعرفــي

للدراسة في تقدیم عـدد مـن توصـیات ومقترحـات تصـمیم واجهـات مسـتخدمین ونظـم 
 المعرفــي العــبءیمكنهــا تقلیــل معــدالت تشــتت االنتبــاه   و  فعالیــةوســائط فائقــة أكثــر 

  لدى الطالب المستخدمین لها.
تـــم إجـــراء دراســـة كمیـــة للتعـــرف علـــي اإلجابـــات المناســـبة عـــن تســـاؤالت الدراســـة،  

تتضمن في إطارها تناول ثالثة متغیرات تابعـة ومتغیـر مسـتقل واحـد ذى مسـتویین. 
العـــبء ) ٢) تشــتت انتبــاه  المتعلمــین. (١وتمثلــت المتغیــرات التابعــة للدراســة فـــي:(

. أجهــزة الكمبیــوتر) فهــم واســتیعاب  وخبـرات الطــالب فــي التعامـل مــع ٣. (رفـيالمع
وتـــم جمـــع البیانـــات البحثیـــة المطلوبـــة باســـتخدام  عـــدد مـــن اإلســـتبیانات المســـحیة، 

عبـر الویـب. ثـم تـم بعـد ذلـك توزیـع المفحوصـین  اإللكترونیـةونظم جمع المعلومات 
ــــي مجمــــوعتین تد رســــان باســــتخدام  واجهــــات المشــــاركین فــــي الدراســــة عشــــوائیا عل

مستخدمین مختلفة ( سواء كانـت خطیـة أو متداخلـة). وتماثلـت المعلومـات المتاحـة 
للباحـــــث عـــــن كلتـــــا المعـــــالجتین المســـــتخدمتین مـــــن واجهـــــات المســـــتخدمین. وتـــــم 
الحصـــــول علـــــي النتـــــائج المطلوبـــــة مـــــن خـــــالل إجـــــراء تحلیـــــل إحصـــــائي للبیانـــــات 

  المتاحة.
لیـــــة إلـــــي أن المفحوصـــــین الـــــذین قـــــدمت لهـــــم وتشـــــیر نتـــــائج الدراســـــة الحا  

العــبء واجهــات مســتخدمین خطیــة أصــبحوا أقــل تشــتتا لالنتبــاه  وأكثــر معانــاة مــن 
مقارنــــة بالمفحوصــــین الــــذین قــــدمت لهــــم واجهــــات مســــتخدمین متداخلــــة  المعرفــــي

  المكونات. 
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 ٣٩

وتأثیرات التعلم  العبء المعرفيوعنوانها   Moreno& Valdez (2005) دراسة 
تبة علي تنظیم الصور والكلمات المستخدمة في بیئات الوسائط المتر 

  والتغذیة الراجعة المقدمة للطالب  فعالیةالمتعددة:دور الت

وتأثیرات التعلم المترتبة علي التشفیر  العبء المعرفيتتناول الدراسة 
اللذان یعدان من بین طرق وأسالیب تطبیق الوسائط  -فعالیةالعقلي الثنائي والت

ددة التي تهدف إلي االرتقاء بسبل حدوث تعلم هادف وذى معني لدى المتع
الطالب. ففي التجربة األولي، تعلم عدد من الطالب الجامعیین معلومات عن 
سلسلة األسباب التي تؤدي إلي تفعیل عملیة تكوین البرق، باستخدام  مجموعة 

باستخدام   من الكلمات والصور المصاحبة لها، أو باستخدام  الصور فقط، أو
الكلمات فقط. وبعد ذلك، تم تزوید بعض من هؤالء الطالب باألسباب الصحیحة 
والمنظمة لحدوث تلك الظاهرة من أجل دراستها، بینما تم إعطاء طالب آخرین 
إحدى المهام الدراسیة للتنظیم الذاتي. وفیما یتسق مع مبادئ النظریة المعرفیة 

؛ توصلت الدراسة إلي أن استخدام  الكلمات للتعلم باستخدام  الوسائط المتعددة
 فعالیةوالصور المصاحبة لها معا یساهم في تحقیق أكبر مستویات الكفاءة وال

 ومع ذلك،التعلیمیة لدى الطالب في االحتفاظ  بالمعلومات وانتقال  أثر التعلم. 
إلي أن جعل الطالب  -خالفا للتوقعات المحددة سلفا -فقد توصلت الدراسة

ن مواد الوسائط المتعددة المستخدمة في التعلم یساهم بشكل كبیر في تفعیل ینظمو 
قدرتهم علي انتقال  أثر التعلم. وبعد ذلك، تم إجراء تجربتین للمتابعة الختبار 

تعود  فعالیةصحة الفرضین البحثیین القائلین بأن التأثیرات السلبیة المترتبة علي الت
الب للتحكم في التعلم(التجربة الثانیة)، باألساس إلي نقص الوقت المتاح للط

المقدمة للطالب(التجربة الثالثة). وقد توصلت نتائج  التغذیة الراجعةوطبیعة 
تعد فعالة للغایة عندما یطلب من  فعالیةالدراسة في نهایة المطاف إلي أن الت

ائط المقدمة إلیهم من نظام الوس التغذیة الراجعةالطالب تقویم إجاباتهم قبل تلقي 
  المتعددة المستخدم.
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التأثیرات التمكینیة والتیسیریة والسلبیة المترتبة  :Schnotz & Rasch (2005) دراسة 
علي الصور والرسوم  المتحركة المستخدمة في برامج التعلم بالوسائط 

أن یؤدي إلي نتائج سلبیة علي تعلم  العبء المعرفيالمتعددة:لماذا یمكن لتقلیل 
  الطالب؟

ــــي  وقــــد ركــــزت ــــتعلم عل ــــي إجــــراء تجــــربتین لل ــــا  ٦٠و ٤٠الدراســــة عل طالب
جامعیــا علــي الترتیــب؛ مــن أجــل دراســة التــأثیرات المترتبــة علــي اســتخدام  الصــور 
والرســوم المتحركــة علــي اكتســاب المعرفــة المطلوبــة مــن جانــب المتعلمــین. وتــم هنــا 

تحـدث  استخدام  بعض الصور التي تعرض عملیات محاكاة بصریة للتغیـرات التـي
بمرور الوقت، بینما یمكن للمتعلمین معالجة والتحكم فـي عـدد مـن الصـور األخـرى 
المقدمــة لهــم؛ بمــا یمكــنهم مــن تمثیــل عــدة حــاالت مختلفــة فــي الوقــت نفســه. وتبــرز 
نتــــائج الدراســــة أن الصــــور والرســــوم المتحركــــة التــــي یمكــــن معالجتهــــا مــــن جانــــب 

فـــراد ذوي المتطلبـــات القبلیـــة المرتفعـــة المعلمـــین تتمتـــع بوظیفـــة تمكینیـــة بالنســـبة لأل
الواجـــب توافرهـــا قبــــل المشـــاركة فـــي الــــتعلم، بینمـــا تتمتـــع صــــور المحاكـــاة بوظیفــــة 
تیســـیریة بالنســــبة لألفــــراد ذوي المتطلبــــات القبلیــــة المنخفضــــة الواجــــب توافرهــــا قبــــل 

  المشاركة في التعلم. 
لنصـوص والرسـوم اسـتخدام  ا فعالیـةمـدى :"عـن  Lung(2006)-Chu,Shaiu دراسـة

المتحركــة التــي تعــاني مــن اإلســهاب/التكرار فــي إطــار بیئــات الــتعلم باســـتخدام  
  الوسائط المتعددة":

ومـــن هنـــا؛ عملـــت الدراســـة جاهـــدة علـــي تنـــاول تـــأثیرات تقـــدیم النصـــوص   
المسهبة/المتكررة علـي التحصـیل الدراسـي للمتعلمـین فـي التـذكر وقـدرتهم علـي حـل 

علـــي تكـــرار وتوســــیع نطـــاق األدبیــــات  -أیضــــا -دراســـةالمشـــكالت. كمـــا عملــــت ال
البحثیة السابقة فـي هـذا المجـال مـن خـالل االسـتعانة بمعلومـات وصـفیة أكثـر منهـا 
معلومات مرتكزة علي دعائم عالقـات السـبب والنتیجـة. وتمثلـت التسـاؤالت الرئیسـیة 

لمسـهبة ) هـل تسـهم النصـوص المتكررة/ا١التي حاولت الدراسة اإلجابة علیها فـي:(
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في تحسین أداء تعلـم الطـالب إذا مـا تـم تزویـد المتعلمـین بمـادة تعلیمیـة تركـز علـي 
المحتــوى الدراســي المطلــوب إتقانــه أكثــر مــن تركیزهــا علــي تنــاول عالقــات الســبب 

) هل یساعد التقدیم المتتابع للصـور و الرسـوم المتحركـة المتبـوع ٢والنتیجة أم ال؟ (
ـــتعلم المنشـــود أم ال؟ ولإلجابـــة عـــن بتقـــدیم نصـــوص متكررة/مســـهبة فـــ ي حـــدوث ال

ین السابقین؛ تم اختبار صحة خمسة فروض بحثیة رئیسیة مـن خـالل التساؤلهذین 
طالــب ملتحقــین بدراســة مقــرر دراســي فــي  ٢٢٤االســتعانة بعینــة بحثیــة مؤلفــة مــن 

) فـــــي مســـــتوي التعلـــــیم الجـــــامعي بإحـــــدى الكلیـــــات MISنظــــم المعلومـــــات اإلداریـــــة(
  الواقعة جنوب تایوان.اإلداریة 
وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــي وجــــود عــــدة فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي   

درجـات اختبـارات التحصـیل الدراســي فـي التـذكر وحــل المشـكالت مـابین مجمــوعتي 
الــتعلم التزامنــي والمتتــابع، بینمــا لــم تــتمكن الدراســة مــن الحصــول علــي فــروق ذات 

ــــارات المســــ ــــین مجمــــوعتي التعامــــل مــــع داللــــة إحصــــائیة فــــي نفــــس االختب تخدمة ب
النصــوص اللفظیــة المســهبة وغیــر المســهبة. ودعــم مــن صــدق هــذه النتــائج تعبیــر 
المفحوصـین فــي الدراســة الــذین أجریــت معهــم مقــابالت شخصــیة عــن معانــاتهم مــن 
صــعوبات فــي الــربط مــابین الرســوم المتحركــة والتفســیرات اللفظیــة المقدمــة لهــم فــي 

ام  العــروض التقدیمیــة المتتابعــة للوســائط المتعــددة. كمــا مجمــوعتي الــتعلم باســتخد
فــي  -أیضــا -ســاعدت ردود المفحوصــین المشــاركین فــي تلــك المقــابالت الشخصــیة

شرح وتفسیر أسباب الحصـول علـي نتـائج غیـر فعالـة عنـد تقـدیم التفسـیرات اللفظیـة 
الوقـت المسهبة وغیر المسهبة مع الرسوم المتحركـة للطـالب علـي نحـو تزامنـي فـي 

  نفسه.
علــي اختبــار إحــدى تلــك  الباحثــان وفیهــا ركــز   :Pant,Anurag(2006) * دراســة

والتــي تمثــل فــي  -وهــي حالــة:ظهور اإلســهاب/التكرار -المواقــف والحــاالت العملیــة
العـبء جوهرها واحدة مـن الممارسـات العملیـة الشـائعة االسـتخدام  عنـد التقلیـل مـن 

إلســـهاب /التكــرار عــن التقـــدیم التزامنــي لمـــادة لــدى الطـــالب. وینــتج هــذا ا المعرفــي
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  ٤٢

تعلیمیة"متماثلــة المحتوى"باســتخدام  أداتــین حســیتین مختلفتــین لالتصــال(مثل:قنوات 
االتصال البصریة والسمعیة). وقد میزت الدراسات العلمیـة السـابقة فـي هـذا المجـال 

 -بة للطـالببین نمطین رئیسیین من التأثیرات الناتجة عن تقدیم مادة تعلیمیة مسـه
بمـــا یســـاهم فـــي ظهـــور تـــأثیر اإلســـهاب/التكرار وتـــأثیر التعامـــل مـــع مـــادة تعلیمیـــة 
لفظیة مسهبة. وینتج هذا التأثیر السابق الذكر عنـدما یـؤدي تقـدیم عـروض تقدیمیـة 

(والتي تماثـل الكمبیـوترلبرامج الفیـدیو والصـوت والنصـوص المعروضـة علـي شاشـة 
للطـــالب) إلـــي تقلیـــل معـــدالت تـــذكر الطـــالب، فـــي تأثیرهـــا تـــأثیر الصـــوت المقـــدم 

مقارنــــة بتقــــدیم عــــروض تقدیمیــــة تحتــــوى علــــي صــــوت وفیــــدیو فقــــط. وینــــتج تــــأثیر 
اإلســهاب/التكرار اللفظــي عنــدما یــؤدي تقــدیم الصــوت والنصــوص المعروضــة علــي 

(والتي تماثــل فـي تأثیرهــا تـأثیر الصــوت المقـدم للطــالب) إلـي زیــادة الكمبیـوترشاشـة 
التـــذكر مقارنـــة بتقـــدیم الصـــوت فقط.ومـــن هنـــا؛ عملـــت الدراســـة علـــي قـــدرتهم علـــي 

إجراء سـبع تجـارب معملیـة رئیسـیة باسـتخدام  عـدد مـن األشـكال المجـردة والكلمـات 
البسیطة كمثیرات یتم تقدیمها للطالب خالل فترة زمنیة محـدودة للغایـة. وقـد أبـرزت 

البصــري  العــبء المعرفــيتلــك التجــارب أن تــأثیر اإلســهاب/التكرار ینــتج عــن زیــادة 
 الباحثــان فـي الــذاكرة العاملــة. وبعــد ذلـك، تــم إجــراء دراســة علمیـة أخــرى، كــرر فیهــا 

ـــذكر فـــي إطـــار بیئـــة تعلیمیـــة واقعیـــة  الحصـــول علـــي نفـــس تلـــك النتـــائج الســـابقة ال
ثانیــــة مقدمــــة لهــــم فــــي أحــــد البــــرامج  ٢٠باســــتخدام  إعالنــــات واقعیــــة تبلــــغ مــــدتها 

أن المشـــاركین فـــي ســـیاق التعامـــل مـــع  -أیضـــا -زت الدراســـةالتلفزیونیـــة. كمـــا أبـــر 
 العــبء المعرفــياإلعالنــات الواقعیــة المقدمــة لهــم بمقــدورهم معالجــة قــدر أكبــر مــن 

البصــري مقارنــة بقــدرتهم علــي معالجــة المثیــرات غیــر المألوفــة بالنســبة لهم(مقارنـــة 
وضــع عتبــة دنیــا إلــي  الباحثــان بمــا توصــلت إلیــه الدراســة األولــي). وقــد أدى ذلــك ب

ــــدى  ــــأثیر اإلســــهاب/التكرار ل أعلــــي لعــــدد المثیــــرات البصــــریة التــــي یمكنهــــا إبــــراز ت
المتعلمـین. كمـا أدى ذلـك بـدوره إلـي تـدعیم الدراسـة الحالیـة لصـحة الفرضـیة القائلــة 

البصـــــري یعــــد مــــن بــــین األســـــباب الرئیســــیة لظهــــور تـــــأثیر  العــــبء المعرفــــيبــــأن 
علــــي أنــــه فــــي كــــل المواقــــف  -كــــذلك -أكــــدتاإلســــهاب/التكرار. ومــــع ذلــــك، فقــــد 



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
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 ٤٣

العرضــیة والمقصــودة للــتعلم، ینطبــق تــأثیر اإلســهاب/التكرار علــي عملیــات التعــرف 
  البصري فقط علي المثیرات، ولیس علي مثیالتها اللفظیة. 

ــــأثیرات ســــرعة وشــــكل مــــادة العــــروض " :hung(2006)-Chung, Wenدراســــة عــــن ت
حــد دروس مــادة العلــوم باســتخدام  الوســائط التقدیمیــة المقدمــة للطــالب علــي تعلــم أ

  المتعددة" :
الدراســة فــي دراســة تــأثیر هــذه یتمثــل الهــدف الرئیســي المنشــود تحقیقــه مــن وراء     

الشـــكل فـــي حالـــة تقـــدیم مـــادة تعلیمیـــة یمكـــن للمـــتعلم الـــتحكم فیهـــا. كمـــا اســـتعانت 
ى فتـرة زمنیـة بطریقـة تقـدیم المـادة التعلیمیـة بشـكل جزئـي علـي مـد -أیضا -الدراسة

طویلة؛ للتعرف علـي مـا إذا كـان تـأثیر الشـكل سـیظهر أم ال إذا مـا كانـت معـدالت 
  قراءة واستماع الطالب متساویة أم ال.

مــــن الطــــالب الجــــامعیین للمشــــاركة فــــي  ١٨٢هنــــا  الباحثــــان وقــــد أختــــار   
الدراســــة الحالیــــة، حیــــث تــــم تــــوزیعهم عشــــوائیا علــــي ســــبع مجوعــــات مختلفــــة وفقــــا 

اســـــتخدام  عملیتـــــي القراءة/االســـــتماع و مراعـــــاة ســـــرعة الخطـــــو الـــــذاتي  الخـــــتالف
للطالب في الـتعلم أو التعامـل مـع المـادة التعلیمیـة المقدمـة وفقـا لتتـابع زمنـي محـدد 
سلفا. وتبرز نتائج الدراسة أن المفحوصین المشاركین فـي الدراسـة لـدیهم اسـتجابات 

 عــن تمــتعهم بمســتویات متنوعــة مختلفــة تجــاه أشــكال المثیــرات المقدمــة لهــم فضــال
  من التفضیالت لها.

عنـــدما یـــتم تقـــدیم المعلومـــات اللفظیـــة المصـــحوبة بالصـــور فـــي صـــیغة كـــذلك فأنـــه 
ـــم الطـــالب یمكـــن أن تكـــون أكثـــر   فعالیـــةســـمعیة ولیســـت بصـــریة؛ فـــإن عملیـــة تعل

مقارنــة بمــا إذا تــم تقــدیم كــلٍّ مــن النصــوص والصــور معــا للطــالب بطریقــة بصــریة. 
ــــق ــــك مســــمي"تأثیر الشــــكل".  ویطل ــــي ذل ــــك،عل فقــــد توصــــلت بعــــض تلــــك  ومــــع ذل

الدراســـات العلمیـــة إلـــي أن تـــأثیر الشـــكل ال یظهـــر فـــي بعـــض مواقـــف الـــتعلم. ففـــي 
معظـــم التجـــارب العلمیـــة التـــي تناولـــت تـــأثیر الشـــكل؛ تـــم تقـــدیم عـــروض الوســـائط 

ذا مـا توجـب علــي المتعلمـ ین ضــرورة المتعـددة وفقـا لمعــدالت زمنیـة محـددة ســلفا. وإ
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  ٤٤

تكرار االستماع إلي المادة التعلیمیة المقدمـة لهـم عـدة مـرات؛ ففـي هـذه الحالـة یبـدو 
  أن أفضلیة النصوص المسموعة علي البصریة تقل إلي حد كبیر.

عن:"تــأثیر التفاعــل مــابین طــرق التــدریس  hao-Huang Wen(2006)"دراســة  
العـبء ائط المتعددة المسـتخدمة فـي التـدریس؛ مـن منظـور مـدخل المستخدمة والوس

  " :المعرفي
تركــــــــز الدراســــــــة علــــــــي تنــــــــاول تــــــــأثیر التفاعــــــــل بــــــــین عــــــــدد مــــــــن طــــــــرق   

التدریس(مثل:التــــدریس باســــتخدام  التمــــارین والتــــدریبات العملیــــة والصــــور والرســــوم 
ور المتحركة) والوسائط المتعـددة(التي تحتـوي علـي نصـوص وصـور معـا) مـن منظـ

التعلیمیـــة التـــي تـــم  فعالیـــة. وقـــد تـــم هنـــا اعتبـــار  الكفـــاءة والالعـــبء المعرفـــينظریــة 
قیاســها لــدي الطــالب بمثابــة المتغیــر التــابع الرئیســي للدراســة. وشــارك فــي الدراســة 

طالــــب جــــامعي تــــم تــــوزیعهم علــــي مجموعــــة ضــــابطة واحــــدة وأربــــع  ١٦٥الحالیــــة 
ـــتعلم، ومســـتویات التحصـــیل مجموعـــات تجریبیـــة مختلفـــة. كمـــا تـــم حســـاب وقـــت  ال

ــــي المبــــذول فــــي ضــــوء تقــــاریرهم الذاتیــــة،  ـــي للطــــالب، ومقــــدار الجهــــد العقل الدراسـ
ومسـتویات الدافعیــة، والمراقبــة الذاتیــة للــتعلم علـي مــدى أســبوعین كــاملین باســتخدام  

ــــــــت ــــــــمشــــــــبكة اإلنترن ــــــــم  -أیضــــــــا -. كمــــــــا ت ــــــــي عل ــــــــة ف ــــــــاهیم األولی توظیــــــــف المف
كمحتـــوى دراســـي یمكـــن االرتكـــاز علـــي دعائمـــه فـــي  الفسیولوجیا(دراســـة األعضـــاء)

وضـع مفـردات أسـئلة االختبـار القبلـي، ومحتـوى الـدروس، واالختبـار البعـدي المقــدم 
) أنــه ANOVAللطـالب. وتشــیر نتــائج تطبیــق اختبــار تحلیـل التبــاین الثنــائي االتجــاه(

لرئیســـي لـــم یـــتم العثـــور علـــي تـــأثیر للتفاعـــل مـــابین متغیـــري الدراســـة، وأن التـــأثیر ا
المتحقـــق ترتـــب علـــي الطـــرق المســـتخدمة فـــي التـــدریس. كمـــا تشـــیر نتـــائج تطبیـــق 

) بــین كافــة المجموعــات المشــاركة ANOVAاختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي االتجــاه(
الوثیــــق الصـــلة بالموضــــوع المتنـــاول قــــد زاد  العــــبء المعرفـــيفـــي الدراســــة إلـــي أن 

المتــداخل. وبمعنــي آخــر، فــإن  فــيالعــبء المعر بدرجــة كبیــرة عنــد تقلیــل مســتویات 
تـــأثیر طـــرق التـــدریس المســـتخدمة یعـــد قـــابال للمالحظـــة العملیـــة فقـــط عنـــدما تقلـــل 



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٥

العــــبء الوســــائط المتعــــددة المســــتخدمة فــــي التــــدریس بشــــكل كبیــــر مــــن معــــدالت 
المتداخل، وهو األمر الذي یساهم بدوره علي نحـو غیـر مباشـر فـي تـدعیم  المعرفي

للتفاعـــل مـــابین طـــرق التـــدریس المســـتخدمة والوســـائط  صـــحة فرضـــیة وجـــودة تـــأثیر
  المتعددة. 
 : Muller,Manjula Sharma ,Peter Reimann(2008)* دراسة

العـبء وتحاول الدراسة تناول ماهیة الطرق واألسالیب التـي یمكنهـا زیـادة مسـتویات 
قـد تـم . و فعالیـةالمفید للطالب عند تعاملهم مـع بـرامج الوسـائط المتعـددة الت المعرفي

هنـــا تطبیـــق اختبـــارین قبلـــي وبعـــدي علـــي الطـــالب المشـــاركین فیهـــا إلكترونیـــا عبـــر 
وهـم متواجـدون فـي منـازلهم، یـدوران حـول أحـد التـدخالت التدریسـیة  شبكة اإلنترنـت

القصــیرة باســتخدام  الوســائط المتعــددة، والتــي تشــرح للطــالب قــانوني الحركــة األول 
ي، شـاهد الطـالب حـوارا تعلیمیـا بالفیـدیو یتضـمن والثاني لنیوتن. ففـي التجربـة األولـ

في إطاره تزویدهم بمفاهیم علمیة بدیلة؛ حیـث أشـاروا إلـي قیـامهم ببـذل جهـد عقلـي 
أكبــر وتحقیــق درجــات أعلــي فــي االختبــار البعــدي للدراســة مقارنــة بــالطالب الــذین 

أمــا دعــائم طریقــة المحاضــرة. القــائم علــى عـرض علــیهم العــرض التقــدیمي التقلیــدي 
في التجربة الثانیة، فتم تقویم معالجتین إضـافیتین السـتخدام  الوسـائط المتعـددة فـي 
التـــدریس؛ مـــن أجـــل تقیـــیم دور الوقـــت المتـــاح للتـــدریس والطریقـــة المســـتخدمة فـــي 
تعامـــل الطـــالب مـــع التصـــورات المفاهیمیـــة البدیلـــة المقدمـــة لهـــم. وبشـــكل إجمـــالي، 

 وفـــي نهایــة المطـــاف،دراســة الحالیــة. طالــب فــي تجـــارب ال ٢٧٢شــارك عــدد یبلـــغ 
ــــــان توصــــــل  ــــــي أجریــــــت مــــــع هــــــؤالء الباحث ــــــي أن المقــــــابالت الشخصــــــیة الت ون إل

المفحوصــین تبــرز بجــالء أن هــؤالء الطــالب یتبنــون مــدخال أكثــر نشــاطا فــي فهـــم 
واســـتیعاب  المـــادة التعلیمیـــة المقدمـــة لهـــم إذا مـــا تـــم تزویـــدهم بتصـــورات مفاهیمیـــة 

ضــافة إلــي مــا ســبق،لعلمیــة المقدمــة لهــم. بدیلــة عــن المفــاهیم ا توصــلت الدراســة  وإ
ـــذین شـــاهدوا الحـــوارات المقدمـــة لهـــم عبـــر الفیـــدیو حققـــوا نتـــائج  إلـــي أن الطـــالب ال

  مشابهة لزمالئهم الذین تعلموا باستخدام  الوسائط المتعددة.



  د.سعید عبد الغني د. عادل المنشاويومستوى صعوبة المهمة لتعلم القائم على الوسائط المتعددة فعالیة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــ ــــــــــــــــــــــــ

    

  ٤٦

 العبء المعرفيعن طرق وأسالیب تقلیل   : Schär and Zimmermann 2007 دراسة 
تخدام  الصور والرسوم المتحركة : من خالل تطبیق عدة مقاییس مختلفة باس

  ، لتمثیل المعرفة المتاحة للمتعلم 

تناولت الدراسة طبیعة العالقة التي تربط بین البیئة التعلیمیة القائمة علي الواقع 
وتأثیرات التعلم باستخدام  الصور والرسوم المتحركة. وتدور الدراسة حول ما إذا 

الناتج عن استخدام  تلك الصور  العبء المعرفيبمقدورنا أم ال تقلیل كان 
والرسوم المتحركة عندما یصبح بمقدور الطالب التحكم في سرعة تدفق عرضها 

لم تتوصل الدراسة إلي وجود أي تأثیر لها؛ في ضوء  وفي نهایة المطاف،علیهم. 
والسمات المتاحة حقیقة أن الطالب لم یستخدموا علي نحو نشط تلك الخصائص 

لهم من أجل الوصول إلي مستویات أفضل تمكنهم من التحكم بشكل مناسب في 
سرعة العرض التقدیمي المقدم لهم. ومن خالل تطبیق عدة مقاییس مختلفة 
لمعرفة الطالب؛ تمت دراسة ما إذا كانت خصائص المعرفة المكتسبة من جانب 

ة للوسائط المتعددة. وقد الطالب ترتبط أم ال بخصائص العروض التقدیمی
توصلت الدراسة في هذا اإلطار إلي أن الوسائط التعلیمیة المستخدمة ال تؤثر في 
عملیة اكتساب الطالب للمعرفة المطلوبة علي نحو متجانس. وتتسق التأثیرات 
التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة الستخدام  الوسائط المتعددة مع المبادئ 

یم الوسائط المتعددة المستخدمة في التدریس. ومن هنا؛ المعروفة سلفا لتصم
یمكننا القول إن الدراسة تلقي الضوء علي بعض الجوانب واألبعاد النظریة الوثیقة 

) العرض التقدیمي ٢) محتوى التعلم. (١الصلة بالتفاعالت المعقدة التي تتم بین:(
  لتعلم.) المعرفة الناتجة عن ا٤) التعلم. (٣للوسائط المتعددة. (

ـــتعلم باســـتخدام  الصـــور    Roxana Moreno 2007: دراســـة وعنوانهـــا :"تفعیـــل ال
لـــدى الطـــالب مــــن منظـــور التــــأثیرات  العـــبء المعرفــــيالمتحركـــة ودوره فـــي تقلیــــل 

المعرفیـــة والوجدانیـــة المترتبـــة علـــي اســـتخدام  طـــرق تقـــدیم المثیـــرات وتجزئتهـــا إلـــي 
  وحدات معرفیة صغیرة ":



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧

المعلمین أثناء أحد بـرامج  -علي تعلم عدد من الطالب وقد ركزت الدراسة  
التربیــة العملیــة لســبع مهــارات تدریســیة مختلفــة، ســواء تــم ذلــك باســتخدام  أو بــدون 
اســـتخدام  برنــــامج فیــــدیو یعـــرض علــــي الطــــالب داخـــل الفصــــول الدراســــیة(التجربة 

یهم كیــف األولــي) أو باســتخدام  الصــور المتحركة(التجربــة الثانیــة) التــي تعــرض علــ
قـــام أحـــد المعلمــــین الخبـــراء فــــي التـــدریس بتطبیــــق تلـــك المهــــارات المطلـــوب مــــنهم 
صقلها عملیا علي األرض. وقد تم هنا إفتراض أن توجیـه انتبـاه  المفحوصـین نحـو 
المعلومات المتحركة ذات الصلة بالموضوع المتناول مـع تقـدیم مثیـرات و/أو تجزئـة 

ة وحــدات معرفیــة ومعلوماتیــة أصــغر مــن عــرض الفیدیو/الصــور المتحركــة إلــي عــد
شــأنه المســاهمة فــي تیســیر وصــول هــؤالء الطــالب إلــي الــتعلم المنشــود. وفــي كلتــا 
تجربتي الدراسة، نجـد أن أداء المجموعـة الضـابطة(التي لـم تتعـرض لتـأثیر المتغیـر 
التجریبـــي المســـتخدم) قـــد فـــاق أداء المجموعـــة الضـــابطة التـــي تعلمـــت عـــن طریـــق 

رات أو تجزئــــة عــــرض الفیدیو/الرســــوم المتحركــــة إلــــي وحــــدات معرفیــــة تقــــدیم المثیــــ
صـــغیرة فـــي قـــدرة أفرادهـــا علـــي االحتفـــاظ  بالمعلومـــات النظریـــة المقدمـــة لهـــم أثنـــاء 
التـــدریس، ولكـــن أفـــراد المجموعـــة الضـــابطة قـــل أداؤهـــم مقارنـــة بمثیلتهـــا التجریبیـــة 

لــب مــنهم تقــویم وتطبیــق مهــارات التــدریس المقدمــة  لهــم مــن قبــل فــي أحــد عنــدما ُط
ســـیناریوهات التـــدریس المحتمـــل تطبیقهـــا داخـــل الفصـــول الدراســـیة. كمـــا فــــاق أداء 
المجموعـــة التجریبیـــة مثیلتهـــا الضـــابطة فـــي مقـــاییس الـــتعلم المســـتخدمة كافـــة، كمـــا 

. ومـــن هنـــا؛ تبـــرز العـــبء المعرفـــيأشـــار أفرادهـــا إلـــي تمـــتعهم بمســـتویات أقـــل مـــن 
ة وتقســـــــیم عــــــروض الفیدیو/الصـــــــور المتحركـــــــة نتــــــائج الدراســـــــة بجــــــالء أن تجزئـــــــ

المســــتخدمة فــــي التــــدریس إلــــي عــــدة وحــــدات معرفیــــة صــــغیرة مــــن شــــأنه مســــاعدة 
الطالب المبتدئین علي التعلم مـن عملیـات التمثیـل البصـري الـدینامي المعقـد للمـادة 

  التعلیمیة المقدمة لهم.



  د.سعید عبد الغني د. عادل المنشاويومستوى صعوبة المهمة لتعلم القائم على الوسائط المتعددة فعالیة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــ ــــــــــــــــــــــــ

    

  ٤٨

ائط المتعـددة:تقلیل عن:"مبادئ الـتعلم بالوسـ  :Kernek,Courtney Rae(2007) دراسة 
المقــررات بهــدف إرســاء دعــائم تعلــم هــادف وذو معنــى باســتخدام   العــبء المعرفــي

  مة علي الویب":القائ الدراسیة
العـبء ویتمثل الهدف الرئیسي المنشود تحقیقه من وراء الدراسـة فـي تنـاول   
ـــــأثیرات الـــــتعلم المترتـــــب علـــــي التشـــــفیر الثنـــــائي للمعلومـــــات المتاحــــــة  المعرفـــــي وت

لمتعلمین ودرجة تفاعلیتهم أثناء الـتعلم، اللـذین یمـثالن إثنـین مـن المبـادئ الرئیسـیة ل
لتطبیق الوسائط المتعددة التـي یـراد منهـا االرتقـاء بسـبل الوصـول إلـي إرسـاء دعـائم 
تعلـم إلكترونـي هـادف وذى معنـى، باإلضـافة إلـي معرفـة مـا إذا كـان لـذلك تــأثیر أم 

نشــودة ومقــدار الجهــد العقلــي المبــذول مــن جانــب ال علــي حــدوث عملیــة الــتعلم الم
أثنـــاء الـــتعلم. وقـــد تألفـــت عینـــة الدراســـة  العـــبء المعرفـــيالمـــتعلم فـــي حالـــة ظهـــور 

   .من طالب إحدى كلیات إدارة األعمال ٢٠٠الحالیة من 

نجـــد أن نتـــائج الدراســـة تشـــیر إلـــي أن الطـــالب المشـــاركین فیهـــا یتعلمـــون علـــي و 
دهم المـــادة التعلیمیـــة المقدمـــة لهـــم بفـــرص مناســـبة أفضـــل نحـــو ممكـــن عنـــدما تـــزو 

لتكــوین المعنــى المــراد الوصــول إلیــه ولــیس مجــرد حفظــه وتــذكره بعــد ذلــك. وتتمتــع 
هذه النتـائج السـابقة الـذكر بدرجـة كبیـرة للغایـة مـن األهمیـة؛ علـي أسـاس أنهـا تبـرز 

لـــي االرتقـــاء بجـــالء أن بیئـــات الـــتعلم باســـتخدام  الوســـائط المتعـــددة تتمتـــع بالقـــدرة ع
 فعالیــةالهـادف وذى المعنـى مـن خـالل تنویـع مسـتویات ت الـتعلم اإللكترونـيبحـدوث 

الطالب، مـع ضـرورة األخـذ فـي االعتبـار  مجموعـة الخصـائص والسـمات المحـددة 
للمتعلمـین، مـن قبیل:مسـتویات الخبـرة فـي التعامـل مـع المـادة التعلیمیـة المقدمـة لهـم 

  وأسالیب التعلم المستخدمة. 
عن:"فهـــم طبیعـــة التـــأثیرات الناتجـــة عـــن اســـتخدام  Li,Rui,Liu,Min(2007) راســـةد

قواعــد البیانــات كــأدوات معرفیــة فــي إطــار بیئــات الــتعلم بالوســائط المتعــددة القائمــة 
علـــي دعـــائم حـــل المشـــكالت" : یتمثـــل الهـــدف الرئیســـي المنشـــود تحقیقـــه مـــن وراء 

كـأدوات  الكمبیـوترام  قواعـد بیانـات الدراسة في تناول التـأثیرات الناتجـة عـن اسـتخد



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
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 ٤٩

لدى المتعلمین وتیسـیر حـدوث الـتعلم  العبء المعرفيمعرفیة في التخفیف من حدة 
المنشــود فــي إطــار إحــدى بیئــات الــتعلم بالوســائط المتعــددة القائمــة علــي دعــائم حــل 
المشــــكالت المصــــممة خصیصــــا لتناســــب طــــالب الصــــف الدراســــي الســــادس مــــن 

) هــل یمكــن لقواعــد بیانــات ١لة البحــث الرئیســیة للدراســة فــي:(التعلــیم. وتتمثــل أســئ
لــــدى طـــالب الصــــف  العـــبء المعرفـــيتـــوفیر أدوات فعالــــة للتقلیـــل مــــن  الكمبیـــوتر

 الكمبیـوتر) هـل یمكـن ألدوات قواعـد بیانـات ٢الدراسي السادس من التعلیم أم ال؟ (
ســتخدام  ثــالث المســاهمة فــي تحســین األداء الدراســي للطــالب أم ال؟ وقــد تــم هنــا ا

ـــــة وهـــــي:( ـــــة للمعالجـــــة التجریبی ـــــات ١حـــــاالت مختلف ) اســـــتخدام  أدوات قواعـــــد بیان
معدلـــة تناســـب بیئـــة الـــتعلم بالوســـائط المتعـــددة القائمـــة علـــي دعـــائم حـــل  كمبیـــوتر

) اســـــتخدام  أدوات قواعـــــد بیانـــــات ورقیة/تقلیدیـــــة ٢المشـــــكالت موضـــــع الدراســـــة. (
متعــددة القائمــة علـــي دعــائم حــل المشـــكالت معدلــة تناســب بیئــة الـــتعلم بالوســائط ال

) عدم استخدام  أیة قواعد بیانـات علـي اإلطـالق. وتبـرز نتـائج ٣موضع الدراسة. (
الدراســة بوضــوح أن مجموعــة طـــالب الصــف الدراســي الســـادس مــن التعلــیم الـــذین 

ر قد حصلوا علـي نتـائج أعلـي وذات طـابع إیجـابي الكمبیوتأستخدموا قواعد بیانات 
التعلیمیـة مقارنـة بمجموعـة الطـالب الـذین أسـتخدموا  فعالیـةیات الكفـاءة والفي مسـتو 

قواعــــد البیانــــات الورقیة/التقلیدیــــة أو الــــذین لــــم یســــتخدموا أیــــة قواعــــد بیانــــات علــــي 
 -اإلطــالق. كمـــا حصـــل هـــؤالء الطـــالب الــذین أســـتخدموا قواعـــد بیانـــات الكمبیـــوتر

اســــي المقــــدم لهــــم مقارنــــة علــــي درجــــات أعلــــي فــــي اختبــــار التحصــــیل الدر  -أیضــــا
بطــالب المجمــوعتین األخــریین للدراســة. ومــن هنــا؛ یمكننــا القــول أن نتــائج الدراســة 

 العــبء المعرفــيتســاهم فــي تقلیــل مســتویات  الكمبیــوترتؤكــد علــي أن أدوات قواعــد 
العــــبء المتـــداخل لـــدى الطـــالب، فـــي الوقـــت نفســــه الـــذي تزیـــد فیـــه مـــن معـــدالت 

موضــوع المتنــاول؛ وبالتـالي فإنهــا تســاهم بشـكل كبیــر فــي الوثیــق الصـلة بال المعرفـي
. كمـا العـبء المعرفـيمـع  فعالیـةتفعیل قدرة الطالب علـي التعامـل علـي نحـو أكثـر 

  تحسین درجات التحصیل الدراسي للطالب.  -أیضا -یمكنها
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  ٥٠

عن:"تـأثیرات اسـتخدام  الفیـدیو  Homer Bruce,Plass Jan, BlakeLinda(2008) دراسـة
للطالب أثنـاء الـتعلم باسـتخدام   االجتماعيوالحضور/ التواجد  ء المعرفيالعبعلي 

  الوسائط المتعددة" :
اسـتخدام  بـرامج الفیـدیو فـي  فعالیـةتم هنا إجراء دراستین تجـریبیتین لتنـاول   

إطــــار بیئــــات الــــتعلم باســــتخدام  الوســــائط المتعــــددة. ففــــي الدراســــة األولــــي، شــــاهد 
طالبــــــا) إحــــــدى صــــــیغتي  ٢٦عــــــددهم اإلجمــــــالي المفحوصــــــون المشــــــاركون فیها(و 

:من خـــالل الكمبیـــوترالعـــروض التقدیمیـــة للوســـائط المتعـــددة المرتكـــزة علـــي دعـــائم 
عــرض لقطــات الفیــدیو التــي تقــدم صــورا إلحــدى المحاضــرات الدراســیة مــع عــرض 
عــدد مــن الشــرائح التزامنیــة المصــاحبة لهــا، أو عــدم تقــدیم أیــة لقطــات فیــدیو علــي 

الل عــــرض عـــدد مــــن الشــــرائح وتقــــدیم ســـرد صــــوتي فقــــط لــــنفس اإلطـــالق مــــن خــــ
 العــــبء المعرفـــــيالمحاضــــرة الدراســــیة الســــابقة. كمـــــا تــــم تقیــــیم مســـــتویات الــــتعلم و 

والحضور/التواجد االجتماعي للطالب أثناء التعلم، وقد توصلت الدراسة إلـي وجـود 
، لــدى الطــالب العــبء المعرفــيفــروق ذات داللــة إحصــائیة فقــط فــي حالــة ظهــور 

لـــدى  العـــبء المعرفـــيبحیـــث حظـــي تقـــدیم لقطـــات الفیـــدیو بـــأكبر قـــدرة علـــي زیـــادة 
طالبـا  ٢٥الطالب. أما في الدراسة الثانیة، فتمت االستعانة بعینة بحثیة مؤلفـة مـن 

وتوزیعهم عشوائیا علي مجموعتین: تـدرس أحـدهما باسـتخدام  الفیـدیو، فـي حـین ال 
خـــرى. وتـــم تقیـــیم الخلفیـــة المعلوماتیــــة تقـــدم لقطـــات الفیـــدیو لطـــالب المجموعـــة األ

وتفضـــیالت الـــتعلم البصـــري/ اللفظــــي لـــدى هـــؤالء الطــــالب قبـــل مشـــاهدة العــــرض 
 العــــــــــبء المعرفــــــــــيتقیـــــــــیم معــــــــــدالت الــــــــــتعلم و  -أیضــــــــــا -التقـــــــــدیمي، كمــــــــــا تــــــــــم

ـــم یـــتم  ـــتعلم بعـــد مشـــاهدتهم لـــه. ول والحضـــور/التواجد االجتمـــاعي للطـــالب أثنـــاء ال
ات داللــــــــة إحصــــــــائیة لصــــــــالح الــــــــتعلم أو التوصــــــــل إلــــــــي وجــــــــود أیــــــــة فــــــــروق ذ

ـــتعلم.  االجتمـــاعيالحضـــور/التواجد  تـــم التوصـــل إلـــي  ومـــع ذلـــك،للطـــالب أثنـــاء ال
فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین الــتعلم البصــري/اللفظي عنــد زیــادة معــدالت تفاعــل 

:بحیــث نجــد أن الطــالب ذوي المســتویات المنخفضــة العــبء المعرفيالطـالب وبــین 
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 ٥١

عــن  العــبء المعرفــيلم البصــري یعــانون مــن درجــات أكبــر مــن مــن التفضــیل للــتع
اســتخدام  الفیــدیو، بینمــا یعــاني الطــالب ذوو التفضــیالت المرتفعــة للــتعلم البصــري 

  عند عدم استخدام  الفیدیو. العبء المعرفيمن مستویات أعلي من 
وتتحقـــق هـــذه الدراســـة مـــن تـــأثیرات العـــرض باســـتخدام  : Hao (2006)-Wenدراســـة
ـــــى الوســـــا ـــــال  فعالیـــــةئط المتعـــــددة عل ـــــى ســـــبیل المث ـــــم المعلومـــــات العلمیـــــة (عل تعل

:المعلومـات األساســیة لعلـم المــخ اإلنســانى ووظائفـه ، ومفهــوم علـم الــنفس المعرفــى 
ممــا إذا كــان  الباحثــان ، وتركیـب الــذاكرة اإلنســانیة ) . وفــى التجربــة األولــى تحقــق 

هـر عنـدما تحتـوى مـواد الـتعلم علـى یمكـن أن یظ The Modality Effect تـأثیر الشـكل
معلومـات سـمعیة وبصـریة متغیــرة الصـعوبة ؟ وعمـا إذا كــان تـأثیر االطنـاب یحــدث 

أم بواســطة التــداخل أثنــاء معالجــة  Redundancy Effect بواســطة المعلومــات الزائــدة
ــــة الثانیــــة ،فقــــد اســــتخدمت فیهــــا  Information Processingالمعلومــــات  .أمــــا التجرب
اللفظیـــة، فقـــط الختبـــار عمـــا إذا كانـــت العینـــة یمكـــن أن تـــؤدى بطریقـــة  المعلومـــات

أفضل مع المعلومات السمعیة عن المعلومات السیاقیة والمعروضة علـى الشاشـة . 
  وعما إذا كان طول المعلومات اللفظیة سوف یمارس تأثیرًا على التعلم .

المـــواد  إن نتــائج التجربــة األولــى قـــد كــذبت التبــؤات عــن تـــأثیر الشــكل فــى
المتعلمـــة ، فــــال یوجــــد تــــأثیر أفضــــل مــــن أو أســـوأ فــــى تعلــــم المــــواد فــــى  األشــــكال 

فقـط وبجانـب  –البصـریة –البصـریة  عمایحدثـه تـأثیر الـتعلم فـى الحالـة  –السمعیة 
ذلــك فــإن المعلومــات ذات اإلطنــاب ال تضــعف الــتعلم . وتــاثیر اإلطنــاب قــد فســر 

لجة المعلومـات ، أمـا فـى التجربـة الثانیـة فقـد أثناء معا Interferenceبعملیة التداخل 
أظهــرت تــأثیرًا ســلبیًا للمعلومــات الســمعیة علــى عملیــة الــتعلم . وبغــض النظــر عــن 
طول المعلومات اللفظیة ، فـال یوجـد دلیـل یـدعم تفـوق النظـام السـمعى علـى النظـام 

  البصرى على الدوام .
  الذات ةوفعالی ةدراسات تناولت العالقة بین الوسائط المتعددثانیا :
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وتختبـر الدراسـة عمـا اذا  :)(Joyce karreman and Michael Steehouder,2004دراسـة
كــان مــن المفیــد إضــافة المعلومــات الســیاقیة الــى المعلومــات اإلجرائیــة فــى الســیاق 
التدریسى ام ال؟لقـد افتـرض ان القـارىء للمعلومـات السـیاقیة یبنـى كـًال مـن النمـوذج 

إلجرائــــــى وأن األخیــــــر یمكــــــن القــــــارىء مــــــن االســــــتدالل علــــــى العقلــــــى الســــــیاقى وا
المعلومــــات المخبــــأة وقــــد افتــــرض أیضــــا، عــــالوه علــــى ذلــــك أن  INFER(تخمــــین)

المعرفـــى  العـــبء المعلومـــات الســـیاقیة المصـــاحبة للمعلومـــات اإلجرائیـــة تزیـــد مـــن 
یــة خـالل عملیـة القـراءة واالســتخدام ، مـن ثـم فهـى  تــؤثر فـى إدراك التعلیمـات وفعال

جـــراءات المیكنـــة  الـــذات لـــدى القـــارى. لقـــد قـــرأ المشـــاركون فـــى التجربـــة تعلیمـــات وإ
المســتخدمة فــى الدراســة المفترضــة قبــل القیــام بمجموعــة مــن المهــام واإلجابــة عــن 

 العــــبء االســـتبیان . وقـــد أوضــــحت النتـــائج ان المعلومــــات الســـیاقیة قــــد زادت مـــن 
طالبـًا جامعیـًا متوســط ٤٥العینـة كانـت  المعرفـى خـالل القـراءة وقللـت فعالیـة الـذات.

) ١١بنینًا ، ٣٤سنه (١٩,٩أعمارهم    بناتًا
المتالزم  العبء المعرفيعن:"تأثیر   Seufert, Jänen& Brünken (2007(دراسة 

جرافیك في زیادة قدرة الطالب علي الوصول إلي الترابط استخدام  ال فعالیةعلي 
المنطقي المنشود بین المعلومات المتاحة": یتطلب التعلم باستخدام  عدة تمثیالت 
مختلفة للمعرفة ضرورة إحداث التكامل العقلي بین المعلومات المصاحبة لها. 

طقي المنشود فعلى سبیل المثال، یمكننا تدعیم عملیة الوصول إلي الترابط المن
بین المعلومات المتاحة لنا، والتي تتطلب ضرورة بذل جهد عقلي كبیر من جانب 
الفرد من خالل استخدام  الروابط التشعبیة المتداخلة التمثیالت المعرفیة، والتي 
یمكنها المساهمة في تدعیم عملیات البحث البصري عن المكونات المعرفیة 

 فعالیةثالث دراسات تجریبیة لتحلیل مدى  المتسقة معها. ومن هنا؛ تم إجراء
المتالزم لدى  العبء المعرفيالروابط التشعبیة المستخدمة في ضوء مقدار 

الطالب، والذي یتحدد في ضوء درجة تعقید مهام التعلم المقدمة للطالب من 
بمستویات خبرة المتعلمین من ناحیة أخرى. وفي إطار  - كذلك -ناحیة، كما یتأثر
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ون من مستویات تعقید المهام الدراسیة المقدمة الباحثان ن منهما، نوع أول دراستی
للطالب، حیث توصل إلي أن الروابط التشعبیة المستخدمة تعد فعالة فقط عند 

العبء أداء مهام معرفیة أقل تعقیدا(تتطلب ضرورة ظهور مستویات منخفضة من 
 العبء المعرفيمقدار المتالزم). أما في الدراسة الثالثة، فقد تنوع  المعرفي

فقد حصل  ومع ذلكالمتالزم لدى المتعلمین في ضوء اختالف مستویات خبرتهم، 
علي نتائج مشابهة لما سبق تشیر إلي أن:أوجه الدعم و المساعدة  الباحثان 

المقدمة للطالب تعد فعالة فقط عندما تقدم لهم وهم یعانون من وجود مستویات 
تالزم(عندما تتاح لهم درجات أعلي من الخبرة)، الم العبء المعرفيمنخفضة من 

 العبء المعرفيفي حین یعد تقدیمها لهم عند ظهور مستویات مرتفعة من 
  المتالزم(في حالة تمتعهم بمستویات أقل من الخبرة) غیر فعال علي اإلطالق.

  
  :المعرفى وفعالیه الذات العبء :دراسات تناولت العالقة بین  لثاثا

Evans, P. and -g, R., McAlack, M., Wilmes, B., KohlerZhen ٢٠٠٩دراسه

Williamson  ا بین ا مباشرً الذات  فعالیةاظهرت هذه الدراسه أن هناك ارتباًط
 فعالیةالمعرفى داخل البیئة اآلكادیمیة.لقد تم استخدام مقیاس  العبء اآلكادیمیة و 

ا ٣٠الذات واختبارات للحمل العقلى على عینة قوامها  تم تجمیع البیانات طالبً
اإلحصائیة،وقد تم معالجتها بحساب معامالت االرتباط كما تم التحقق من فرضیة 
البحث فى منطقة الذاكرة العاملة وما تحقق كان نقطة انطالق للفهم األعمق بین 
فعالیه الذات واألداء المعرفى كما أظهرت الدراسة أیضا نماذج مختلفة من 

البنات أثار متعددة تم االستفادة منها فى هذا الصدد المعالجات لكل من البنین و 
فى اإلرشاد التربوى وبخاصة المرتبط بالعوامل االنفعالیة المتضمنة فى األداء 

  المعرفى (المعتقدات). 
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 العبء تختبر هذه الدراسة خبرة المتعلمین ب MCQUAID,(2010 JOHN (دراسه
ما یتفاوضون فى المهام عند E_LEARNINGالمعرفى فى التعلم اإللكترونى 

المطلوبة للمشاركة الناجحة داخل حجره المقررات غیر المتزامنة 
ASUNCHRONOUS COURS ROOM    أى أن هذه الدراسة تختبر العالقة بین

المعرفى و ثقة المتعلمین فى إكمال مقرراتهم . وقد أظهرت النتائج أن  العبء 
الذاتیة هى العامل المهم والوحید فى ثقة المتعلم، أو بلغة أكثر تحدیدا فعالیته 

  تحدید النجاح، ومن أجل تجمیع البیانات استخدمت األدوات األتیة .
  بیانات دیموجرافیة ،الخبرة مع النت،الثقة بالكمبیوتر،والثقه

  باالنترنت،وكورسات متزامنة .
  مقیاس ناساNASA-TLX 

  .مقیاس فعالیه الذات 

ت تختلف طبقا للمهمة ولمعلومات الفرد وقد أظهرت النتائج أن فعالیة الذا
المعرفى فى شكل ثقة المتعلمین فى  العبء وقدراته،كما ترتبط فعالیة الذات ب

  إكمال مقرراتهم . 

المعرفـى  العـبء رابعًا : دراسات تناولت العالقه بـین كـل مـن الوسـائط المتعـددة و 
  وفعالیة الذات

تأثیر خبرة المتعلم فى مدى اسة بتهتم هذه الدر    2007ARTINO roxyntA )(دراسة 
المعرفى والمعتقدات الدافعیة فى بیئات  العبء بناء اإلسكیما ؛وانتقال أثر التعلم ؛و 

  التعلم القائمة على الوسائط المتعددة . وقد اشتملت الدراسة على األسئلة اآلتیة : 
  ماهى التاثیرات التى یمكن الحصول علیها بمقارنة تصمیم التدریس

بالتصمیم التدریسى التقلیدى   mixed instructional designط المختل
conventional  وذلك على : ٠ 

o  .األداء كما یقاس باختبار انتقال األثر 
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o  المعرفى خالل التدریس . العبء  
o . معتقدات فعالیة الذات  

  المعرفى  العبء هل یعمل تصمیم التدریس المختلط على تخفیض
ثراء األداء ورفع فعالیة الذات إذا   intrinsic cognitive loadالجوهرى    وإ

  قورن  بالتصمیم التدریسى التقلیدى . 
فى Undergraduateطالب لم یتخرجوا بعد  ١٠٠وبلغ عدد المشاركون فى الدراسة 

مبتدئین وذوى خبرة  Connecticutقسم علم النفس والبیولوجى من جامعة كونیكیتك
لتصمیم التجریبى ذى المجموعتین. مجموعة وأجریت علیهم الدراسة باستخدام ا

.وقد Conventionalالتقلیدیة مقارنة بالمجموعة الثانیة Mixed  مختلطةالمعالجة الـ
المعرفى، وبخاصة فى  العبء أظهرت النتائج أن استخدام الوسائط قد خفض 

العناصر المتعلمة ضعیفة وخبرة المتعلم كبیرة،  فعالیةالدروس التى یكون فیها ت
ا فى تنمیة الشعور بفعالیة الذات والعكس مع عناصر المادة ذات و  أن لذلك دورً

  المرتفعة . فعالیةدرجة الت
    ,Franklin, Liu, & ChelbergYoung,  Peng, Carroll  .(2009)دراسة

فهم أفضل لعملیة التعلم من حیث ارتباطها تحقیق الغرض من هذا البحث هو 
) كما ترتكز على   wwwالشبكة العلمیة ویب  (بالمعلومات المكتسبة من خالل 

والتى تقترح أننا نسیطر   Social Cognitive Theoryالنظریة المعرفیة االجتماعیة
على حیاتنا من خالل عالقة تبادلیة متكاملة بین البیئة والسلوك والعوامل 

الیة الشخصیة  تمثلت البیئه فى هذه الدراسة فى الوسائط الفائقة ،والسلوك فى فع
المعرفى ، وقد تم  العبء الذات فى االنترنت  والعوامل الشخصیة فى الدافعیة و 

اجراء دراستین منفصلتین للتحقق من العالقة بین الوسائط الفائقة والتعلم.وقد 
ركزت الدراسة األولى على ثالثة أنواع من التعلم هى تركیب المعرفة؛ومفهوم 

ت مجموعتان تجریبیتان وأخرى ضابطة فى المعرفة؛والمعرفة الحقیقیة. وقد تضمن
هذه التجربة. تم التركیز على صفحه "ویب" رئیسیة هى :الطب البدیل  استخدم 
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كمثیر للمجموعة الضابطة. كما تم انشاءصفحتین أخریین من هذا الموقع 
،إحدهما للمفاهیم المطورة والثانیة تعالج العالقات المطورة. كما درست أیضا 

  فى ارتباطها باألشكال الثالثة من المعرفة .  السمات الشخصیة
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن موقع المفاهیم المطورة قد زاد من المعرفة المفاهیمیة 

  بكونها متغیرات فى هذا النموذجللطالب ، حتى عندما تتدخل العوامل الشخصیة 
لى وفیما یختص بالسمات الشخصیة كان هناك تأثیر رئیسى بخبرة الموضوع ع

كثافة بنیة المعرفة ، كما تفاعلت الدافعیة مع كثافة بنیة المعرفة ، وكذلك تفاعل 
المعرفى مع تصمیم الموقع على التنبؤ بتعریف المعرفة وخبرة الویب ولم  العبء 

  تظهر فعالیة الذات فى االنترنت أیة داللة فى التنبؤ فى هذه الدراسة .
ستخدام  االشكال الغیر خطیه من یتطلب ا :  DANIEL C.MOOS(2010)دراسه 

)  بما فى ذالك اتخاذ SRLالوسائط الفائقه استخدام  عملیات التعلم المنظم ذاتیا (
القرارات حول اى التمثیالت  العقلیه یمكن ان توصلنا الى الحل .یمكن تصمیم 
بیئه الوسائط التخاذ مثل هذا القرارات الصعبه  یؤادى الى حمل معرفى دخیل 

EXTRANEOUS COGNITIVE LOAD    استراتجیه تدوین المالحظات والتنظیم
الذاتى ممكن ان تحدث حمل معرفى دخیل اثناء التعلم مع استخدام  الوسائط 
المتعدده وتختبر هذه الدراسة عما إذا كان هناك عالقة بین تدوین المالحظات 

 –تخرجوا بعد الذین لم ی –المعرفى وفعالیة الذات ، أثناء تعلم الطالب  العبء و 
قضایا تتحدى عقولهم باستخدام الوسائط الفائقة . وقد جمعت البیانات 

طالبا ) فى القیاسین القبلى والبعدى،وأوضحت النتائج أن  ٥٣الذاتیةللمشاركین ( 
هناك عالقة دالة إحصائیا بین الدافعیة ( فعالیة الذات ) كما قیست باستخدام 

 العبء المشاركین ووجد ارتباط دال بین التقاریر الذاتیة ومضمون مالحظات 
النعرفى ، كما قیس بإستراتیجیة التفكیر بصوت مرتفع ومضمون مالحظات 

  المشاركین . 
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 ٥٧

بعد عرض الدراسات السابقة فى مجال البحث الحالى یضع الباحثان النموذج 
  التفسیرى التالى لمتغیرات البحث الحالى : 

  
  ي الحال البحث  قع لمتغیرات ) النموذج التفسیرى المتو  ٢شكل ( 
  فروض البحث :

صــیاغة طــر نظریــة ودراســات ســابقة یمكــن أفــي ضــوء مــا تــم عرضــه مــن 
  فروض البحث الحالي كما یلي :

بـــإختالف صــــعوبة المهمـــة المدركــــة بالفعالیـــة الذاتیــــة یختلـــف احســـاس المعلــــم  .١
 ومداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة والتفاعل بینهما .

صـــعوبة المهمـــة المدركـــة ومـــداخل المعرفـــى للمعلـــم بـــإختالف  العـــبء  یختلـــف .٢
 التعلم القائم على الوسائط المتعددة والتفاعل بینهما .

 یختلف االحساس بالفعالیة الذاتیة لدى المعلم قبل وبعد التجربة . .٣
 

  اإلجراءات –األدوات  –العینة 
  أوًال : العینة :

ت المستخدمة فـى هـذا البحـث علـى اجریت دراسة استطالعیة لتقنین األدوا
 ٢٠٠٩/٢٠١٠الجــــامعى  فــــي العـــام   طالبــــة بالفرقـــة الرابعـــة)  ٩٦عینـــة قوامهـــا (

 شــعبة الطفولــة ) طالبـة بالفرقــة الرابعـة ١٢٩تكونــت عینـة البحــث الحـالي مــن (وقـد ،
ـــــنفس  ـــــم ال ـــــدریس مقـــــرر عل ـــــث یقـــــوم الباحـــــث األول بت ـــــدمنهور حی ـــــة ب بكلیـــــة التربی
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  ٥٨

، لهــذه الفرقــة  ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراســي األول بالعــام الدراســي الفســیولوجي بالفصــل 
) بمتوســــط قــــدره  ٢٢-٢٠وقـــد تراوحــــت أعمــــارهن مــــا بــــین ( وانحــــراف  ٢١,٣عامــــًا

  ١,٣٨قدره ٠معیاري 
  ثانیًا : األدوات :

   Teacher's Sense of Efficacy Scale"  فعالیــةمقیــاس " إحســاس المعلــم بال )١
ترجمة و تعریب : سـعید    .Tschannen-Moran &Woolfolk Hoy, 2001   إعداد :

  .عبد الغنى سرور 
فى البحـث الحـالى علـى أسـاس أدوات كـلٍّ  مـن  مقیاس المستخدمتم بناء ال

 مـــن یتــألف المقیــاس" و ٢٠٠٥ون ن) و" شــا ٢٠٠١ان وولفــوك هــوى ور مــ تشــانین( 
  : عدة أبعاد هى

 تعلم عملیة المتصورة فى مجال إشراك الطالب فى المعلم ال فعالیة
.Efficacy in Student Engagement:   ) ٢وهذا البعد تقیسه العبارات-
١١-٤- ٣(  

 المعلم المتصورة فى مجال إدارة فصول التعلیم . فعالیةEfficacy in 

Classroom Management  ) ٨-٧- ٦-١وهذا البعد تقیسه العبارات (  
 میة المعلم المتصورة فى مجال تنفیذ اإلستراتیجیات التعلی فعالیة.Efficacy 

in Instructional Strategies  ) ١٠-٩- ٥وهذا البعد تقیسه العبارات-
١٢(  

لـ  فعالیةوقد تم استخدام  الصورة المختصرة من مقیاس إحساس المعلم بال
من أجل تقییم معتقدات المعلمین )  ٢٠٠١ان وولفوك هوى ور م تشانین( 

معینة. ویتضمن هذا المقیاس المبتدئین حول قدراتهم على أداء مهمات تدریسیة 
ا . أربعة منها لكل مقیاس من ثالث مقاییس فرعیة وهي  ١٢  المعلم فعالیةعنصرً

في  المعلم فعالیةفي اإلستراتیجیات التعلیمیة  و  المعلم فعالیةفي إدارة الفصل،و 
إشراك الطالب في التعلم. وجمیع هذه العناصر تعتمد على أسلوب التقریر الذاتي 

من تسع نقط. والتقدیرات المعطاة لكل إجابة من اإلجابات الخمس  على مقیاس
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 ٥٩

بقدر  - ٩إلى حد ما   -٧بعض التأثیر  -٥قلیًال جدًا   - ٣كما یلي: (ال شيء  
  كبیر).
  الذات في مجال إشراك الطالب في التعلم:  فعالیة
  ما مدى قدرتك على إثارة دافعیة الطالب الذین یبدون اهتمام  أقل بتعلم

 ؟الجهاز العصبى  موضوع

  ممتع لجمیع الطالب ؟ موضوع الجهاز العصبى ما مدى قدرتك على جعل 

  ما مدى قدرتك على جعل الطالب یعتقدون أنهم قادرون على األداء الجید
 ؟  موضوع الجهاز العصبىفي 

  الذات في مجال إدارة الفصل:  فعالیة
  علـى حضـور ما مدى قدرتك على الحفاظ على مستوي عاٍل مـن المواظبـة

 ؟ موضوع الجهاز العصبى الطالب 

  مــا مــدى قـــدرتك علــى جعـــل الطــالب یحلــون الواجبـــات والتكلیفــات بصـــورة
 حثیثة ؟

  الذات في مجال تنفیذ اإلستراتیجیات التعلیمیة: فعالیة
ما مدى قدرتك على استخدام  مجموعة متنوعة من إستراتیجیات التقییم  )١

 ؟ موضوع الجهاز العصبى في 

دى یمكنك تقدیم تفسیر أو مثال بدیل عندما یكون الطالب إلى أي م )٢
  مشوشین ؟ 

بحساب معامالت ألفا لكرونباخ األصلیة وقد تم تقییم ثبات األداة فى الصورة 
دارة ٠,٦٩(للمقاییس الفرعیة فبلغت قیم معامالت االرتباط  ) وإلشراك الطالب وإ

،  Construct Validity) أما الصدق فحسب بطریقتین  صدق البناء ٠,٦٥الفصل (
  .               Factor Analysisو الصدق العاملى 

بإعادة حساب ثبات االختبار على  الباحثأما في البحث الحالي فقد قام 
بطریقة ألفا  بدمنهور التربیة فرقة الرابعة عام بكلیة) طالبا بال٩٦(عینة مكونة من  

، كما تم التحقق لمقیاس ككل ل) ٠,٧٦كرونباخ وقد بلغت قیمة معامل الثبات (
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  ٦٠

ستخدام صدق المحك عن طریق ارتباطه بمقیاس مقیاس إمن صدق المقیاس ب
 الذي أعده كل من General Perceived Self-Efficacyفعالیة الذات العامة 

)Schwarzer R, & Matthias J, 2000: (  تعریب وتقنین عادل السعید البنا  ، سعید)
على  ) مما یدل٠,٨٢قیمة معامل الصدق (قد بلغت ) و ٢٠٠٦عبد الغني سرور 

  . یة المقیاس لالستخدام  في البحث الحالىصالح
  

وهــو مــن إعــداد مركــز بحــوث وكالــة  ) لحمــل مهــام الــتعلمNASA-TLX(مقیــاس )٢
ترجمـة و تعریـب : سـعید  – NASA-Ames Research Centerالفضـاء األمریكیـة 
  عادل المنشاوي  وعبد الغني سرور 

اس تصــنیفي متعــدد األبعــاد یــتم فــي إطــاره الــربط بــین المعلومــات مقیــوهــو 
المتاحــة حــول مقــدار ومصــادر الحصــول علــى ســتة عوامــل رئیســیة مرتبطــة بحمــل 
العمـــل؛ بهـــدف الوصـــول إلـــى تقـــدیر یتمیـــز بالصـــدق والثبـــات والموضـــوعیة لحمـــل 

  .العمل في التعلم
تالفـات حمـل العمـل ویمثل مقیاس تصنیفي لحمل العمـل یزودنـا بملخـص دقیـق الخ

داخل وبین المهام المختلفـة ویتمیـز بقدرتـه التشخیصـیة فیمـا یتعلـق بتحدیـد مصـادر 
أبـرز .  حمل العمل وعدم الحساسـیة النسـبیة للفـروق الفردیـة بـین األفـراد المشـاركین

 هــذا المقیــاس العوامـل التــي تــم اختیارهـا فــي ظــل المقـاییس الترتیبیــة المســتخدمة فـي 
العمل اإلجمإلى ودرجة صعوبة المهمـة والضـغوط الزمنیـة واألداء كانت هي: حمل 

 )الذاتي والجهد البدني والجهد العقلي واإلحباط والقلق والتعب ونوعیة النشاط القـائم
Paas, Tuovinen, Tabbers, Van Gerven, 2003)  

وجد أن المقیاس في العدید من البحوث األجنبیة یتمتـع بدرجـة مناسـبة مـن 
) بــالتحقق مــن ثبــات المقیــاس فــي ضــوء ١٩٩٣ث قــام بــاس ومیرنبــور (الثبــات حیــ

االتســاق الــداخلي(معامل ألفــا كرونبــاخ) وقــد تراوحــت قــیم معامــل الثبــات المحســوبة 
معامـــل الثبـــات الباحثـــان بحســـاب ) ، كمـــا قـــام  ٠,٧٩-٠,٧٦بهـــذه الطریقـــة بـــین (



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
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 ٦١

وهـو مؤشـر مقبـول ) ٠,٧٥(وقد بلغت قیمة المعامل باستخدام  طریقة ألفا كرونباخ 
  .لثبات المقیاس 

وفـــي البحـــث الحـــالى تـــم التحقـــق مـــن صـــدق المقیـــاس مـــن خـــالل ارتبـــاط 
نتائجة بنتائج اختبار السـعة العقلیـة لبسـكلیون ، وقـد ارتبطـت نتـائج المقیاسـین علـى 

علـــى مقیـــاس الســـعة  عامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات الطـــالبنحـــو ســـلبي فقـــد جـــاء م
  ) .٠,٨٦-في لدیهم (العقلیة ودرجات العبء المعر 

  :ثبات المقیاس 
ـــداخلي ، حیـــث تراوحـــت معـــامالت  كمـــا حســـب الثبـــات بطریقـــة االتســـاق ال

المعرفــــي ودرجــــات المقــــاییس الفرعیــــة الســــتة  عــــبءاالرتبــــاط بــــین الدرجــــة الكلیــــة لل
) ممــا ٠,٠١) وهـي جمیعــا دالــة عنـد مســتوى (٠,٨٩٧ – ٠,٤١٤المكونـة لــه بــین (

) یوضـح تلـك ٢تسـاق الـداخلي للمقیـاس  والجـدول رقـم (یعطي مؤشرًا جیدًا علـى اال
  النتائج .

لحمل مهام ) NASA-TLX() االتساق الداخلي لمقیاس ٢جدول رقم(
  التعلم

 
 العبء 
 العقلي

 العبء 
 الفیزیقي

 العبء 
 الزمني

 اإلحباط الجهد حمل األداء

 0.414** 0.551** 0.821** 0.897** 0.718** 0.539** حمل العمل 

العقلي  العبء   **0.872 **0.661 0.228 -0.260 -0.441 

الفیزیقي العبء     **0.878 *0.304 -0.007 -0.290 

الزمني العبء      **0.602 *0.312 0.097 

 0.605** 0.466*     حمل األداء

 0.816**      الجهد
 
 : إعداد الباحثان  علم النفس الفسیولوجى مقرر مهام حل المشكالت فى )٣
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  ٦٢

وهى مجموعة مهام مختلفة البناء والصعوبة اشتقت من الموضوع المدرس       
ووظائفه النفسیة ) وقد قسمت المهام إلى مستویات  تركیبه( الجهاز العصبى 

  : ثالثة تعتمد على بناء المعلومات والهدف
a.  إیجاد حقیقة ) . –مستوى سهل ( تذكر مفهوم 

b.  اقف جدیدة ) .مستوى متوسط الصعوبة ( تطبیق المعلومات فى مو 

c.  تنبؤ ) . –مستوى صعب ( تقدیم تفسیر 

للحكم على مستویات  ١وقد تم عرض هذه المهام على مجموعة من المحكمین
السهولة والصعوبة لهذه المهام ومدى مناسبتها لقیاس موضوع الجهاز العصبى 

 من ناحیة تركیبه ووظائفه .

: اإلجراءات :    ثالثًا
ع صــیغ عــرض یــتجریبــي یعتمــد علــى تنو علــى تصــمیم  بحــث الحــالىال قــام

بعنــــوان الجهـــــاز  علــــم الــــنفس الفســـــیولوجىالمعلومــــات لمحتــــوى وحـــــدة فــــى مقـــــرر 
وذلـــــك   فـــــى مالحـــــق البحـــــث ) CD( یوجـــــد  العصـــــبى،تركیبه ،ووظائفـــــه النفســـــیة

  باستخدام  مداخل التعلم بالوسائط المتعددة والمتمثلة في: 
  مدخل كالٍّ من النص والصوت. 

 ن النص والصوت والصورة .مدخل كالٍّ م  
 .مدخل كالٍّ من النص والصوت والصورة والحركة  

ـــم مهـــام حـــل المشـــكالت فـــى  طالبـــاتوعقـــب كـــل وســـیط ُعـــرض قـــدم لل عل
مقیاس تقریـر ذاتـي عـن الجهـد لهن متدرجة الصعوبة ، كما قدم  النفس الفسیولوجى

  الناجم عن طریقة العرض. العبء المعرفيالعقلي المبذول لقیاس 
  وتفسیرها  ج الدراسةنتائ

  النتائج المتعلقة بالفرض األول: 

                                                
  )  ١ملحق رقم ( ١



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
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 ٦٣

المعلم بالفعالیة الذاتیة بإختالف الطالب یختلف احساس  نص على " ی والذى
صعوبة المهمة المدركة ومداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة والتفاعل 

  "بینهما 
ین الثنائى ویوضح ولإلجابة عن هذا الفرض ، قام الباحثان بحساب تحلیل التبا

  الجدول التالى نتائج تحلیل التباین .
) تحلیل التباین لدراسة الفروق في اإلحساس بالفعالیة الذاتیة ٣جدول رقم (

تبعًا لمداخل التعلم القائم تبعًا لصعوبة المهمة المدركة و  الطالب المعلملدى 
 .والتفاعل بینهما المتعددة على الوسائط

 مصدر التباین
مجموع 

 مربعاتال

درجات 
 الحریة

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 حجم التأثیر  قیمة ف

 ٠,٠٥٦ *٣,٥٤٨ ٥٣,٤٤٤ ٢ ١٠٦,٨٨٧  صعوبة المهمة

 ٠,٠٨٧ **٥,٧٤٠ ٨٦,٤٨١ ٢ ١٧٢,٩٦١ مداخل التعلم

  ٠,٠٥٢ ٠,٧٨٣ ٤ ٣,١٣١  التفاعل

   ١٥,٠٦٥  ١٢٠  ١٨٠٧,٨٠٩  الخطأ

     ١٢٨  ٢٠٧٣,٢٢٥  الكلي

 R2 = 0.128      معامل التحدید

 ) ٠,٠١یشیر الرمز (**) إلى مستوى داللة عند  ( 

 ) ٠,٠٥یشیر الرمز (*) إلى مستوى داللة عند  ( 

  - یتضح من الجدول السابق ما یلي :
) في اإلحساس بالفعالیة ٠,٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .١

–طمتوس–لمهمة (مرتفعلالمدركة لصعوبة لتبعًا  الطالب المعلمالذاتیة لدى 
) ، كما تعكس قیمة ٣,٥٤٨منخفض)" حیث بلغت قیمة النسبة الفائیة ف (

%) من ٥,٦حجم التأثیر لصعوبة المهمة المدركة إمكانیة تفسیر ما یوازي (
التباین الكلي لإلحساس بالفعالیة الذاتیة ، أما النسبة المتبقیة وقدرها 

 %) فیمكن أن تفسر من خالل متغیرات أخرى تخرج عن نطاق٩٤,٤(



  د.سعید عبد الغني د. عادل المنشاويومستوى صعوبة المهمة لتعلم القائم على الوسائط المتعددة فعالیة ا
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  ٦٤

المتوسطات واإلنحرافات المعیاریة فى ویوضح الجدول التالى  البحث.
 . تبعا لصعوبة المهمة و مداخل التعلم الذاتیة  االحساس بالفعالیة

صعوبة ل فى االحساس بالفعالیة تبعا واإلنحرافات المعیاریة ) المتوسطات ٤جدول ( 
  مداخل التعلم و المهمة

  حراف المعیارىاالن  المتوسط  المهمة  مداخل التعلم

  نص و صوت

  ٢,٦٠٩١٦  ٣٢,١٥٣٨  متوسط
  ٣,٤٣٣٠٣  ٣٣,٦٤٢٩  سهل
  ٢,٧٦٣٧١  ٣١,٩٣٣٣  صعب
  ٢,٩٨٨٩٥  ٣٢,٥٧١٤  كلى

نص و صوت 
  وصورة

  ٧,٨٩١٠٩  ٣٣,٥٣٨٥  متوسط
  ١,٥٥٤٨٦  ٣٥,٤٢٨٦  سهل
  ٢,٤٦٢٢١  ٣٢,٩٣٧٥  صعب
  ٤,٦٧٧١٨  ٣٣,٩٣٠٢  كلى

نص و صوت 
  وصورة وحركة

  ٤,٨٦٦٨٠  ٣٠,٤٠٠٠  متوسط
  ٢,٨٧٠٤٥  ٣٢,٣٥٠٠  سهل
  ٣,٦٧٨٠١  ٣٠,٤٤٤٤  صعب
  ٣,٨٤٩٣٧  ٣١,٢٩٥٥  كلى

  الكلى

  ٥,٥٤٥٠٥  ٣١,٩٥١٢  متوسط
  ٢,٩٨٦٦٧  ٣٣,٦٢٥٠  سهل
  ٢,٩٦١٢٩  ٣٢,٠٠٠٠  صعب
  ٤,٠٢٤٥٦  ٣٢,٥٨٩١  كلى

 
ولمعرفة لصالح من تلك الفروق ، قام الباحثان بحساب المقارنات البعدیة والتى 

  ). ٦) و (٥( یوضحها جدول رقم 
 لصعوبة المهمةالمتوسطات تبعا المقارنة بین ) ٥جدول ( 



  ٢٠١٠) لسنة ١العدد ( الثانيالمجلد امعة االسكندریة            مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ ج
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 ٦٥

  الداللة  الخطأ المعیارى   متوسط الفروق   وجه المقارنة
  ٠,٠٣٥  ٠,٨٣٢  -١,٧٧٦*  سهل  متوسط

  ٠,٧٦٩  ٠,٨٧٨  ٠,٢٥٩  صعب
  ٠,٠٣٥  ٠,٨٣٢  ١,٧٧٦*  متوسط  سهل

  ٠,١٨  ٠,٨٥١  ٢,٠٣٥*  صعب
  ٠,٧٦٩  ٠,٨٧٨  - ٠,٢٥٩  متوسط  صعب

  ٠,٠١٨  ٠,٨٥١  -٢,٠٣٥*  سهل
   

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

سھل متوسط صعب

صعوبة المھمة <---------

اإلحساس بالفعالیة

  
) في اإلحساس بالفعالیة ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .٢

تبعًا لمداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة  الطالب المعلمالذاتیة لدى 
مع  النص مع الصورة مع الصوت ، النص مع الصورة -(النص مع الصورة

كما ) ، ٥,٧٤٠الصوت مع الحركة) حیث بلغت قیمة النسبة الفائیة ف (
إمكانیة لمداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة تعكس قیمة حجم التأثیر 

%) من التباین الكلي لإلحساس بالفعالیة الذاتیة ، أما ٨,٧تفسیر ما یوازي (
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  ٦٦

خالل متغیرات أخرى  تفسر من %) فیمكن أن٩١,٣النسبة المتبقیة وقدرها (
  .تخرج عن نطاق البحث

 المتوسطات تبعا لمداخل التعلمالمقارنة بین )  ٦جدول (

   
  

  الداللة  الخطأ المعیارى   متوسط الفروق   وجه المقارنة
  ٠,١٠٢  ٠,٨٤٤      - ١,٣٩١  نص وصوت و صورة  نص وصوت

  ٠,٠٨٢  ٠,٨٦١  ١,٥١٢  نص وصوت و صورة و حركة
نص وصوت و 

  صورة
  ٠,١٠٢  ٠,٨٤٤  ١,٣٩١  تنص وصو 

  ٠,٠٠١  ٠,٨٥٧  ٢,٩٠٣*    نص وصوت و صورة و حركة
نص وصوت و 
  صورة و حركة 
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اإلحساس بالفعالیة
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عدم وجود وجود تأثیر تفاعلي ذى أثر دال على اإلحساس بالفعالیة الذاتیة  .٣
ة المهمة ومداخل التعلم القائم على الوسائط بین صعوب الطالب المعلملدى 

 المتعددة .

) ، وقیمة معامل التحدید R2=0.128كما بلغت قیمة معامل التحدید ( .٤
) ، مما یؤكد على قدرة متغیرات النموذج على R2=0.070المصححة (

%) من التباین الكلي لإلحساس بالفعالیة الذاتیة لدى ١٢,٨تفسیر ما یوازي (
%) فیمكن أن تفسر من ٨٧,٢، أما النسبة المتبقیة وقدرها ( الطالب المعلم

ویمكن تفسیر النتائج السابقة  خالل متغیرات أخرى تخرج عن نطاق البحث .
 كما یلى :.

لیة الذات إلى االحكام الشخصیة الخاصة بقدرة الفرد على تنظیم وانجاز اتشیر فع
لمعلومات الخاصة المعلمون على اسلوكیات معینة فى مواقف محددة ویحصل 

لیة الذات لدیهم من خالل خبرات اإلتقان فى العمل و الخبرات البدیلة افعب
والقناعات اللفظیة والمؤثرات الفسیولوجیة . ویأخذ الناس فى اعتبارهم عوامل 

مثل القدرة المتصورة وصعوبة المهمة والجهد  فعالیةمتعددة عند تقییم احساسهم بال
 ,Amparo Escarta ). ویذكر ( Shank,2005)وأنواع النواتج المبذول ومساعدات األداء

لیة الذات وأداء المهام وصعوبتها ، اأنه یوجد ارتباط كبیر بین االحساس بفع ( 
الذات  فعالیةوذلك خالل الدراسة التى اختبر فیها تأثیر التغذیة الراجعة على 

ایضا إن  واألداء خالل مهام ذات صعوبات متسلسلة ،كما أظهرت الدراسة
الذات یمكن النظر إلیه على أنه متغیرًا معرفیا یتوسط العالقة  فعالیةاألحساس ب

  بین التغذیة الراجعة واألداء واختیار المهمة .
أن األداء على المهام المختلفة ذات ه) ١٤٢٩العتیبي، محمد بن بندركما یذكر ( 

) فإن أهم مصادر ١٩٩٧ارتباط دال بالصعوبة الذاتیة للمهمة .ووفقا لباندورا(
یتمثل فى خبرات اإلتقان  فعالیةالحصول على معلومات دقیقة حول اإلحساس بال

فى العمل ، حیث تعزز النجاحات السابقة التى حققها األفراد فى الماضى لمهام 
لیة الذات ، بینما أدائهم السلبى االعمل المناطة بهم من المعتقدات الذاتیة عن فع
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الذات لدیهم .  فعالیةى حد بعید فى تقویض واضعاف والفاشل فیها یسهم إل
خبرات األداء فى المهام السهلة یسهم فى زیادة قدرة  نوبالتالى یمكننا القول أ

 –األفراد على توقع الحصول على وتحقیق نجاحات مستقبلیة فى المهام الصعبة 
ى تحدید وعلى ذلك فالخبرات اإلیجابیة والسلبیة للمعلمین تتمتع بأقوى تأثیر ف

، ولذلك جاءت متوسطات اإلحساس بالفعالیة عموما الذات  فعالیةتصوراتهم عن 
) على التوالى  ٣٢,٣٥،  ٣٥,٤٢،  ٣٣,٤٦كبیرة مع المهام السهلة فقد بلغت ( 

عموما كبیرة مع المهام الصعبة لجمیع وسائط بالفعالیة ، بینما قل اإلحساس 
) أما اإلحساس بالفعالیة فى  ٣٠,٤٤،  ٣٢,٩٣،  ٣١,٩٣( التعلم المتعددة 

المهام المتوسطة فلم یختلف كثیرا وبشكل دال عن المهام السهلة لجمیع وسائط 
  التعلم .

ومن منظور النظریة المعرفیة اإلجتماعیة " لباندورا " والتى تفسر السلوك 
اإلنسانى ، فإن ما یفكر فیه األفراد ویؤمنون ویشعرون به یؤثر إلى حد كبیر على 

قة تصرفهم وسلوكهم فى المواقف المختلفة ، فاألفراد یمكنهم التحكم فى طری
سلوكیاتهم وأدائهم على المهام المختلفة من خالل تصوراتهم ومعتقداتهم عن 

الذات تلك التصورات والمعتقدات التى تدور حول ما یتمتع به األفراد من  فعالیة
یات واألفعال الالزمة لتحقیق قدرات واستعدادات تسهم فى تمكینهم من أداء السلوك

  األهداف المنشودة .
خالل  هكما تؤثر تلك التصورات والمعتقدات على مقدار الجهد الذى یبذلون

محاوالتهم لتحقیق أهدافهم المنشودة ، كما تؤثر فى مدى مثابرتهم على مواجهة 
املون المرتفعة یتعالذات  فعالیةالصعوبات والمعوقات . ولذلك ، فإن األفراد ذوى 

مع التحدیات التى تواجههم على نحو شعورى فضال عن أنهم یتوقعون دائمًا 
رتبط بالقدرة على یالذات  فعالیةن اإلحساس بفإتحقیق األتقان المنشود . ولذلك 

المثابرة وبذل الجهد فى العمل أمام المهام ذات درجات السهولة والصعوبة 
  المتنوعة .
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، فإن تبعا الستخدام الوسائط المتعددة  فعالیةلوفیما یتعلق باختالف اإلحساس با
، حیث یعمل  معلمینكما لو كان یقدم دعمًا تدریسیًا للاستخدام الوسائط المتعددة 

هذا النوع من التعلم على تعزیز عالقات التفاعل مع الطالب ، كما ان هذا النوع 
تلمیحات من التعلم یمكنه أن یركز انتباه المتعلمین من خالل االشارات وال

وتزویدهم بالتغذیة الراجعة ونقل المشاعر الالزمة فى عملیة التعلم ، ویعد 
استخدام التعلم ذى الوسائط محاولة من أجل ادخال الدعم التدریسى الالزم 
لعملیات التدریس باستخدام الوسائط المتعددة ، على الرغم من أن البحوث 

هذا النوع من التعلم ربما  إلى أن والدراسات العلمیة األولیة فى هذا الصدد تشیر
یشتت االنتباه أو یتداخل مع محتوى المادة المتعلمة اكثر من مساعدته لها. كما 

باختالف وسائط العرض المقدمة ، بأن  فعالیةیمكن تفسیر اختالف االحساس بال
هذه الوسائط تتناسب مع الفروق الفردیة بین المتعلمین فیما یتعلق بتفصیالت 

دیهم أو فى مقابلتها ألسالیب التعلم أو األسالیب المعرفیة لدیهم . ولذلك التعلم ل
عندما یتقابل وسیط العرض مع النمط المفضل فى  فعالیةیختلف االحساس بال

   .العرض من جانب المتعلم 
 
  الثانى :النتائج المتعلقة بالفرض   

صعوبة لمعلم بإختالف لطالب االمعرفى لالعبء یختلف نص على " ی والذى
  " المهمة المدركة ومداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة والتفاعل بینهما 

ولإلجابة عن هذا الفرض ، قام الباحثان بحساب تحلیل التباین الثنائى ویوضح 
  الجدول التالى نتائج تحلیل التباین .

 العبء المعرفيدرجات ) تحلیل التباین لدراسة الفروق في ٧جدول رقم (
تبعًا لمداخل التعلم القائم تبعًا لصعوبة المهمة المدركة و  الطالب المعلم لدى

 .والتفاعل بینهما على الوسائط
مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 حجم التأثیر  قیمة فمجموع 
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 المربعات

صعوبة 
  المهمة

٠,٤٩٧ **٥٩,٣١٤ ٦٥٥,٨٢١ ٢ ١٣١١,٦٤١ 

مداخل 
 التعلم

٠,٢٧٣ **٢٢,٥٣٨ ٢٤٩,٢٠٣ ٢ ٤٩٨,٤٠٦ 

 ٠,١٠٠ *٣,٣٣٠ ٣٦,٨٢١ ٤ ١٤٧,٢٥٨  التفاعل

   ١١,٠٥٧  ١٢٠  ١٣٢٦,٨١٦  الخطأ

     ١٢٨  ٣٦٠٩,٨٧٦  الكلي

معامل 
  التحدید

    R2 = 0.632  

 ) ٠,٠١یشیر الرمز (**) إلى مستوى داللة عند  ( 

 ) ٠,٠٥یشیر الرمز (*) إلى مستوى داللة عند  ( 

  - : یتضح من الجدول السابق ما یلي
العبء ) في درجات ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .١

 –متوسط–لمهمة (مرتفعلالمدركة لصعوبة لتبعًا  الطالب المعلملدى  المعرفي
) ، كما تعكس قیمة ٥٩,٣١٤منخفض)" حیث بلغت قیمة النسبة الفائیة ف (

%) من ٤٩,٧إمكانیة تفسیر ما یوازي (حجم التأثیر لصعوبة المهمة المدركة 
%) فیمكن ٥٠,٣التباین الكلي للحمل المعرفي ، أما النسبة المتبقیة وقدرها (

ویوضح الجدول  .أخرى تخرج عن نطاق البحث أن تفسر من خالل متغیرات
 صعوبة المهمة ول تبعا المعرفى العبء فى  واإلنحرافات المعیاریة المتوسطاتالتالى 

 . مداخل التعلم

صعوبة ل تبعا المعرفى العبء فى  واإلنحرافات المعیاریة المتوسطات ) ٨جدول ( 
 مداخل التعلم المهمة و

  االنحراف المعیارى  المتوسط  المھمة  وسائط التعلم

  نص و صوت
  ٢٫٣٧٥٠٨  ٤١٫٨٤٦٢  متوسط
  ٣٫٧٩٤٨٨  ٤١٫٣٥٧١  سھل
  ٣٫٧٩٢٢٢  ٥١٫٣٣٣٣  صعب
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  ٥٫٧٨٦٤١  ٤٥٫٠٧١٤  كلى

نص و صوت 
  وصورة

  ٤٫٠٠٨٠٠  ٤٦٫٦٩٢٣  متوسط
  ٤٫٥٣٠٧٣  ٤٣٫٧١٤٣  سھل
  ٤٫٥١٤٧٩  ٥٠٫١٢٥٠  صعب
  ٥٫٠٥٦٨٢  ٤٧٫٠٠٠٠  كلى

نص و صوت 
  وصورة وحركة

  ١٫٢٦٤٩١  ٤٠٫٢٠٠٠  متوسط
  ١٫٦٩٨٣٠  ٣٩٫٦٠٠٠  سھل
  ١٫٨٧٠٨٣  ٤٦٫٠٠٠٠  صعب
  ٢٫٩٦٦٦٠  ٤١٫١١٣٦  كلى

  الكلى

  ٣٫٨٥٠٤٠  ٤٢٫٧٨٠٥  متوسط
  ٣٫٧١٤٠١  ٤١٫٣١٢٥  سھل
  ٤٫٢٣٩٩٢  ٤٩٫٦٥٠٠  صعب
  ٥٫٣١٠٥٧  ٤٤٫٣٦٤٣  كلى

ولمعرفة لصالح من تلك الفروق ، قام الباحثان بحساب المقارنات البعدیة والتى یوضحها 
  ) ٩جدول رقم ( 

  المتوسطات تبعا لصعوبة المهمةالمقارنة بین  ) ٩جدول ( 
  الداللة  الخطأ المعیارى   متوسط الفروق   وجھ المقارنة

  ٠٫٠٦٠  ٠٫٧١٣  ١٫٣٥٦  سھل  متوسط
  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧٥٢  - ٦٫٢٤٠*  صعب

  ٠٫٠٦٠  ٠٫٧١٣  -١٫٣٥٦  متوسط  سھل
  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧٢٩  - ٧٫٥٩٦*  صعب

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧٥٢  ٦٫٢٤٠*  متوسط  صعب
  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧٢٩  ٧٫٥٩٦*  سھل
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سھل متوسط صعب

صعوبة المھمة <---------

العبء المعرفي

  
العبء ) في درجات ٠,٠١وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .٢

التعلم القائم على الوسائط المتعددة  تبعًا لمداخل الطالب المعلملدى  المعرفي
النص مع الصورة مع الصوت، النص مع الصورة مع  -(النص مع الصورة

كما ) ، ٢٢,٥٣٨" حیث بلغت قیمة النسبة الفائیة ف ( الصوت مع الحركة)
إمكانیة لمداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة تعكس قیمة حجم التأثیر 

، أما النسبة للحمل المعرفي من التباین الكلي %) ٢٧,٣تفسیر ما یوازي (
تفسر من خالل متغیرات أخرى تخرج  %) فیمكن أن٧٢,٧المتبقیة وقدرها (

 عن نطاق البحث.

  لمداخل التعلم تبعا العبء المعرفي  متوسطاتالمقارنة بین  ) ١٠ جدول (
متوسط   وجھ المقارنة

  الفروق 
الخطأ 

  المعیارى 
  الداللة

  ٠٫٠٣١  ٠٫٧٢١٣٨  -١٫٩٢٨٦*  ت و صورةنص وصو  نص وصوت
  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧١٧٣٢  ٣٫٩٥٧٨*  نص وصوت و صورة و حركة

  ٠٫٠٣١  ٠٫٧٢١٣٨  ١٫٩٢٨٦*  نص وصوتنص وصوت 
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 ٧٣

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧١٣٠٤  ٥٫٨٨٦٤*  نص وصوت و صورة و حركة  صورةو
نص وصوت 

  حركة صورة وو
  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧١٧٣٢  -٣٫٩٥٧٨*  نص وصوت

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧١٣٠٤  -٥٫٨٨٦٤*  نص وصوت و صورة
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العبء المعرفي

  
بین  الطالب المعلملدى  العبء المعرفيوجود تأثیر تفاعلي ذى أثر دال على  .٣

صعوبة المهمة ومداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة ، حیث بلغت 
لمداخل كما تعكس قیمة حجم التأثیر ) ، ٣,٣٣٠قیمة النسبة الفائیة ف (

%) من ١,٠إمكانیة تفسیر ما یوازي (الوسائط المتعددة  التعلم القائم على
%) فیمكن ٩٩,٠، أما النسبة المتبقیة وقدرها (للحمل المعرفي التباین الكلي 

 تفسر من خالل متغیرات أخرى تخرج عن نطاق البحث. أن

ولتوضیح طبیعة تلك التفاعالت یمكن رسم التفاعل من خالل بیانات الجدول 
وفقًا لمداخل التعلم ومستویات  العبء المعرفيجات التالي لمتوسطات در 

  صعوبة المهمة
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  ٧٤

تبعًا لصعوبة المهمة  العبء المعرفيدرجات ) متوسطات ١١جدول رقم (
  ".مداخل التعلم القائم على الوسائطالمدركة و 

  مستوى الصعوبة
  مداخل التعلم          

  صعب  متوسط  سهل

  ٥١,٣٣  ٤١,٨٤  ٤١,٣٥  نص + صوت
  ٥٠,١٢  ٤٦,٦٩  ٤٣,٧١ صورةنص + صوت + 

  ٤٦,٠٠  ٤٠,٢٠  ٣٩,٦٠ نص + صوت + صورة + حركة

، وقیمة معامل التحدید المصححة  )R2=0.632(كما بلغت قیمة معامل التحدید 
)R2=0.608 (مما یؤكد على قدرة متغیرات النموذج على تفسیر ما یوازي ،) ٦٣,٢ 

، أما النسبة المتبقیة  علمالطالب الم) من التباین الكلي للحمل المعرفي لدى %
%) فیمكن أن تفسر من خالل متغیرات أخرى تخرج عن نطاق ٣٥,٨وقدرها (
 البحث 

لسویلر فإن المحتوى المعرفى المقدم للطالب یتم  المعرفىالعبء لنظریة  وفقا
تنظیمه فى إطار (صور عقلیة) فى الذاكرة طویلة المدى للفرد،وهذه الصور 

التحكم فى كیفیة التعامل مع المعلومات الجدیدة القادمة العقلیة تستطیع بالفعل 
للفرد عند دخولها الذاكرة العاملة لدیه . تلك الصور العقلیة تعمل علي تنظیم 
التعامل مع العناصر المعرفیة األبسط، كما أنها یمكنها كذلك العمل كعناصر 

 صورة بیانیة لتأثیر تفاعل صعوبة المھمة والوسائط المتعددة على العبء المعرفى
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 ٧٥

عند حدوث  معرفیة في إطار الصور العقلیة األعلى منها. وبمعنى آخر:نجد أنه
التعلم؛ فإنه یتم بناء وتكوین صور عقلیة معقدة بشكل متزاید، كما یتم نقل 
الخطوات واإلجراءات العملیة المتعلمة من مجال المعالجة العقلیة الموجهة/التي 
یمكن التحكم فیها إلي مثیله الخاص بالمعالجة العقلیة اآللیة. وتعمل عملیة 

وتوفیر سعة عقلیة مناسبة في الذاكرة العاملة  "األتمتة العقلیة" تلك علي إفراغ
 العبء للفرد من أجل القیام بالوظائف األخرى. ولذلك جاءت متوسطات درجات 

 ٥١,٣٣(المعرفى عموما كبیرة مع المهام الصعبة لجمیع وسائط التعلم المتعددة ،
المعرفى فى حالة المهام السهلة  العبء بینما قل متوسط  )٤٦,٠٠،  ٥٠,١٢،
. ) ٤٠,٢٠،  ٤٦,٦٩،  ٤١,٨٤( والمتوسطة )  ٣٩,٦٠،  ٤٣,٧١،  ٤١,٣٥(

المعرفى أقل ما یمكن مع المهام السهلة والوسائط المتعددة ( نص  العبء وكان 
 .) ٣٩,٦٠فبلغت قیمته (  + صوت + صورة + حركة )

كما یمكن التفسیر بالطرق المستخدمة فى قیاس الجهد العقلى المبذول أثناء األداء 
ستخدام طریقة االمهام مخلفة الصعوبة.فهذه الطرق تتضمن فى إطارها  على

مكانیة أستخدام ا)إلى ٢٠٠٢وشنك ، شالتقاریر الذاتیة ویشیر كل من (بنتر 
مقاییس متنوعة مثل مقاییس فعالیة الذات ،وتقدیر قیمة أهداف التعلم المتحققة 

دار الجهد العقلى المبذول والحالة الوجدانیة ومقاییس المهام المزدوجة المحددة لمق
من جانب الطالب .وبشكل عام یبدو هنا أن هذا الجهد العقلى المبذول ربما 
یمكن التأثیر فیه من خالل مقدار درجة الصعوبة التى یمكننا إدراكها فى المهام 
المطلوبة والتى تستخدم الوسائط المتعددة .ومن المحتمل أن نجد انة عندما یتم 

م تعلم تمثل تحدیًا متوسطا للطالب ،فإن الجهد العقلى المبذول تقدیم أهداف ومها
یقل بشكل جذرى كبیر .ویبدو هنا كما لوكان الطالب قادرین على اإلشارة بشكل 
دقیق لمقدار الجهد العقلى الذى یبذلونه عند التعامل مع المهام السهلة او الصعبة 

هم یبدون غیر واعین بها عند للتعلم،ومع ذلك فإن لدینا أدلة متناقضة تشیر إلى أن
التوقف عن بذل الجهد العقلى عندما تصبح مهام التعلم القائمة اكثر صعوبة أو 

طلب ذلك من المصممین التعلیمیین عدم اغراق الطالب تمستحیلة فى أدائها . وی
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فى مهام معقدة للغایة عندما یدرسون باستخدام الوسائط المتعددة إلن ذلك یعنى 
ویشیر كل من المعرفى الواقع على ذاكرتهم العاملة .  العبء یات زیادة فى مستو 

 ) Pass ,Van Merrienboer, 2003(  إلى أن السعة المحددة لعملیات التجهیز تعد من
أهم القیود المفروضة على التعلم واآلداء فى المهام المعرفیة المعقدة . وأن اآلداء 

ع أو المفرط من المعلومات ذات على المهام الصعبة یرجع إلى المستوى المرتف
  .مفروض على النظام المعرفى للمعلمالمعرفى ال العبء العالقة ب

المعرفى باختالف الوسائط المتعددة المستخدمة العبء كما یمكننا تفسیر اختالف 
  التى یستند الیها تصمیم الوسائط المتعددة ومنها : بادئباالعتماد على الم

على أنه من األفضل تمثیل تفسیر معین من  نصیمبدأ التمثیل المتعدد ، و  .١
 خالل كلمات وصور ألن تمثیله فى صورة كلمات فقط .

مبدأ التجاور ، عندما یتم تقدیم شرح باستخدام الوسائط المتعددة یجب تقدیم  .٢
ما یتوافق معه من كلمات وصور بشكل متجاور بدال من تقدیمهم بشكل 

 منفصل .

ویشیر مایر هنا  Spilt-Attentionذا االمر تأثیر وقد اطلق سویلر وزمالئه على ه
إلى أن أفضل طریقة الستخدام التعلم القائم على الوسائط المتعددة ویتمثل فى 
استخدام الجرافیك ( الصور ) والسرد الصوتى والتى تستفید من كال الجوانب 

منهما المعرفى ألى  العبء البصریة والسمعیة للذاكرة العاملة للفرد بدون زیادة 
  على حساب األخرى .

وأخیرا لقد زودتنا البحوث والدراسات العلمیة التى أجریت مؤخرا عن تأثیر صیغ 
تعلیمات استخدام  فعالیةوقوالب العروض التقدیمیة المقدمة للطالب على كفاءة و 

المعرفى  العبء وفقًا لنظریة ’ الوسائط المتعددة ببعض النتائج المثیرة لالهتمام 
فإن استبدال ’) للتعلم بإستخدام الوسائط المتعددة ٢٠٠١ریة مایر (سویلر ونظ

  النصوص البصریة بأخرى مسموعة   
(تأثیرالشكل )، وأضافة مثیرات بصریة ذات عناصر مترابطة فى إحدى الصور  

بالنص المقدم للطالب (تأثیر المثیرات) یزید من درجة كفاءة وفعالیة تعلیمات 
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ة فیما یتعلق بتحقیق نتائج تعلم افضل أو بذل الجهد أستخدام الوسائط المتعدد
  ) ٢٠٠٤:العقلى المطلوب      (تابرز واخرون 

 ثالث:النتائج المتعلقة بالفرض ال 

قبل  الطالب المعلمیختلف االحساس بالفعالیة الذاتیة لدى والذي ینص على " 
  " وبعد التجربة

) لداللة  T-Testت ار ( ولإلجابة عن هذا الفرض ، قام الباحثان بحساب اختب
  ویوضح الجدول التالى نتائج اختبار( ت ). الفروق بین المتوسطات 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات اإلحساس " ت  "اختبار ) ٦جدول رقم (
  قبل وبعد التجربة الطالب المعلمبالفعالیة الذاتیة لدى 

حجم  ت ع م ن المقارنة المتغر 
 التأثیر

اإلحساس 
 یة الذاتیةبالفعال

 ٣,٦٨٤ ٢٧,٤٢٦  ١٢٩ قبل
٠,١٠٤٢  **١٤,٨٨١ 

 ٤,٠٢٤ ٣٢,٥٨٩ ١٢٩ بعد

عند مستوى  دالة إحصائیاً  فروق وجود)  ٦یتضح من الجدول السابق رقم (
قبل  الطالب المعلممتوسطات درجات اإلحساس بالفعالیة الذاتیة لدى في  )٠,٠١(

بلغت قیمة حجم التأثیر من  . كما ثالثمما یؤكد  صحة الفرض ال وبعد التجربة
مما یؤكد على قدرة مداخل التعلم وصعوبة المهمة )  ٠,١٠٤٢إیتا ( خالل مربع

%) من التباین الكلي لإلحساس بالفعالیة الذاتیة ١٠,٤٢على تفسیر ما یوازي (
%) فیمكن أن تفسر من ٨٩,٥٨، أما النسبة المتبقیة وقدرها ( الطالب المعلملدى 

  ى تخرج عن نطاق البحثخالل متغیرات أخر 
نتیجة استخدامه للتعلم  فعالیةویمكن تفسیر ذلك بأن زیادة إحساس المعلم بال

ذى الوسائط المتعددة یرجع إلى أن هذه الوسائط تقدم دعما تدریسیا للمعلم ،حیث 
تمكنه من نقل محتوى التعلم إلى طالبه بطریقة أكثر جاذبیة واالستفادة من مزایا 

الوسائط مما ینعكس على نواتج التعلم لدى طالبه والمتمثلة فى العرض باستخدام 
آدائهم اآلكادیمى على المهام المختلفة وحیث إن السلوكیات واألداءات التى 
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یستخدمها المعلم داخل فصله تنعكس بالطبع على أداء طالبه ، فیمكن لمیزات 
التعلم لدى  العرض باستخدام الوسائط المتعددة أن تخاطب هذه الوسائط أسالیب

الطالب حیث یجد كل طالب ما یناسب تفضیالته فى التعلم من الوسائط 
المعروضة فینعكس ذلك على إنجازه اآلكادیمى مما ینعكس على شعور المعلم 
بقدراته واستعدادته وكفاءته فى نقل المحتوى بالشكل المطلوب فیزید ذلك من 

  . فعالیةإحساسه بال
لمحتمل الحصول علیها من خالل استخدام وكذلك من الفوائد التى من ا

أنه فى  فعالیتهالوسائط المتعددة والتى یمكن ان یكون لها عالقة باحساس المعلم ب
ضوء تمتع البشر بقدرات واستعدادات متنوعة لمعالجة المعلومات السمعیة 
والبصریة المتاحة لهم ، فإن الوسائط المتعددة تستفید من كافة تلك القدرات 

دادات ( السمعیة و البصریة ) فى الوقت نفسه وبشكل فورى . وكذلك نجد واالستع
أن هاتین الوسیلتین السابقتین تعمالن على معالجة المعلومات المتاحة للفرد 
بشكل مختلف تماما عن بعضهما البعض ، ولذلك یعد الربط بین عدة وسائل 

وامكانیات كال النظامین  متنوعة فى التعلم أمرًا مفیدًا من أجل االستفادة من قدرات
للمعالجة الفعلیة لدى الفرد كما یمكن ان تسمح العالقات االرتباطیة ذات المعنى 
التى تربط ما بین النصوص والصور المستخدمة فى اطار الوسائط المتعددة 
للوصول إلى مستویات اعمق من الفهم واالستیعاب والى تكوین نماذج عقلیة 

  هما فقط دون االخر افضل مقارنة باستخدام احد
واخیرا یمكن القول أن الوسائط المتعددة یمكن أن تمارس تأثیرًاایجابیاعلى 

شریطة أن یتم تصمیمها بقدر كبیر  فعالیةعملیة التعلم وعلى احساس المعلم بال
 من الدقة والمنهجیة 

 
  توصیات ومقترحات 

  :فى ضوء نتائج البحث یقدم الباحثان التوصیات التالیة
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الهدف الرئیسي المنشود تحقیقه من وراء استخدام  الوسائط  نجد أن
المتعددة ال یتمثل فقط في مجرد الدمج  بین عدة وسائل تعلیمیة متنوعة ،أو 
تحقیق تأثیرات التخفیف من أعباء التعلم أو اإلضافة إلي درجة تعقید ما یتم 

 -أیضاً  -بل تعلمه(وهو األمر الذي یمكن أن یشكل عائقًا أمام عملیة التعلم).
استخدام  كل واحد من تلك الوسائط التعلیمیة المختلفة علي حدة واالستفادة من 
مزایا استخدامه والربط مابین تلك الوسائط المختلفة؛ بحیث نتمكن من الوصول 

من مجرد استخدام  عناصر من تلك  فعالیةإلي تعلم أفضل وأكثر كفاءة و 
  دة. الوسائط التعلیمیة بشكل جزئي كل علي ح

  ویجب علي المصممین التعلیمیین ضرورة توخي الحذر من عدم إغراق
الطالب الذین یتعلمون باستخدام الوسائط المتعددة بمهام تعلم معقدة للغایة 

للذاكرة العاملة.  العبء المعرفي،أو بتصمیمات معقدة علي الشاشة تزید من 
ستمرار في ین في هذا المجال االالباحثان وفي الوقت نفسه، یجب علي 

دراسة الكیفیة التي یمكن من خاللها أداء مهام محددة أو تقدیم خصائص 
معینة للتصمیم یمكن أن تؤثر علي مقدار الجهد العقلي المبذول من جانب 

  الطالب. 
  علي الرغم من أنه یبدو من الواضح هنا أن التدریس باستخدام  الوسائط

ن یتضمن في إطاره) المزید المتعددة"یمكن"أن یتضمن(أو یجب بالضرورة أ
من االتصال مابین المعلم الذي یقوم بالتدریس وبین الطالب، وأن زیادة ذلك 
التفاعل فیما بینهما ربما یعزز قیمة تلك المقررات الدراسیة ودرجة مثابرة 
الطالب في التعلم إلي الحد الذي نجد في إطاره أنه إذا ما تم االفتقاد إلي 

ن التفاعل المنشود؛ فإن الدافعیة المتاحة للفرد من أجل ذلك القدر المتزاید م
المثابرة علي التعلم ربما تكون مفقودة هي األخرى. كما تدعم البحوث 
والدراسات العلمیة األخرى التي تتناول العوامل واإلستراتیجیات التي یمكن من 

ثابرة خاللها تدعیم مثابرة الطالب علي التعلم تلك الرؤیة السابقة تقول إن م
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الطالب علي تعلم المقررات الدراسیة باستخدام  الوسائط المتعددة تعد أمرًا 
 .مفیدًا لهم.

  دراسة ردود الفعل الوجدانیة والمعرفیة لعرض المعلومات من خالل الوسائط
  المتعددة على الذاكرة .

  عند  اختیار الوسائل/األدوات التدریسیة؛ فإن المصممین التعلیمیین یجب أن
ا ملیًا في الفوائد والتكالیف التي ستترتب علي هذا االختیار، كما أنه یفكرو 

یجب إجراء المزید من البحوث والدراسات العلمیة بهدف التعرف علي كیفیة 
 تعامل األفراد مع تلك الوسائل/األدوات التدریسیة المختلفة.

 ید من إن التعلم باستخدام  الوسائط المتعددة یزود العملیة التعلیمیة بالعد
الفوائد الكبیرة للغایة، بما في ذلك:مدى واسع من الخیارات التدریسیة 

بنقص  -في ضوء استخدام  تصمیم تعلیمي مناسب -باإلضافة إلي التمتع
كبیر في الوقت الالزم توافره للتعلم والوقت الواجب توافره للمعلمین الخبراء في 

األمر بالتعامل مع أعداد عندما یتعلق  -التدریس، وفي تكالیف عملیة التعلم
). ومثله في ذلك مثل االبتكارات التعلیمیة ٢٠٠١كبیرة من الطالب(كالرك، 

الجدیدة كافة والمثیرة لالهتمام  والتشویق؛ فإن التدریس باستخدام  الوسائط 
من سیادة العدید من المعتقدات الخاطئة حول  - أیضاً  -المتعددة یعاني

نجازاته التعلیمی  ة المختلفة .  إمكانیاته وإ

  هناك معتقدات شائعة حول فائدة استخدام  الوسائط المتعددة لم تدعمها حتى
اآلن نتائج البحوث ،فعلى سبیل المثال نجد أن الوسائط المتعددة لم تستطع 
زیادة وتفعیل عملیة تعلم الطالب بشكل یتجاوز تأثیر الوسائل التعلیمیة 

 اشرة داخل الفصول الدراسیة .األخرى بما فى ذلك شروح المعلمین المب

 أن البحوث والدراسات العلمیة التي تناولت فوائد  - أیضاً  -كما یبدو هنا
التدریس باستخدام  الوسائط المتعددة علي زیادة دافعیة المتعلمین تزودنا 
بنتائج متضاربة للغایة في هذا الصدد. وبینما یمكن النظر إلي الوسائط 

ر جاذبیة لالستعانة به في عملیة التدریس من المتعددة علي أنها خیار أكث
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جانب العدید من الطالب مقارنة بالوسائل التعلیمیة األخرى؛ فإن النتائج 
السلبیة المتاحة لنا في هذا الصدد تشیر بدورها إلي أن درجة اهتمامات هؤالء 
الطالب غالبًا ما تبدو كما لو كانت تؤدي بهم إلي تقلیل الجهد الذي یبذلونه 

التعلم. وتشیر أدلة دراسات التحلیل البعدي التي تم الحصول علیها من  في
العدید من تلك الدراسات العلمیة إلي أنه في الوقت الذي تزداد فیه درجة 
اهتمام  الطالب بالمقررات الدراسیة التي تعتمد علي استخدام  الوسائط 

؛ ألن فعالیةالمتعددة؛ فإن عملیة التعلم القائمة تمیل إلي أن تصبح أقل 
الطالب ربما یشعرون بأن تعلم تلك المقررات الدراسیة یتطلب منهم بذل جهد 

 أقل.

  .تكییف التتابعات التدریسیة للمتعلمین وبین أسالیب التعلم المختلفة لهم
وتسمح لنا مرونة تلك الوسائط المتعددة المستخدمة بتعدیل التدریس المقدم 

لیب التعلم المستخدمة؛ من خالل ،بحیث یناسب مجموعة متنوعة من أسا
تقدیم صیغ مختلفة لنفس الدرس المتناول تتمیز بتوافقها مع أسالیب التعلم 

 المختلفة للطالب.

  أن المحاوالت المبذولة من أجل تقدیم أوجه الدعم المناسب اجتماعیًا لعملیة
 وبخاصة: - تعلم المقررات الدراسیة التي تستخدم الوسائط المتعددة

سوف تكون قادرة علي تفعیل  -/األدوات التدریسیة المتحركة منهاالوسائل
حدوث عملیة التعلم، كما أنها تظهر أحیانًا كما لو كانت تقلل من درجة 

التدریسیة المتحققة؛ ألن تلك الوسائل/األدوات التدریسیة  فعالیةالكفاءة وال
 ب.الزائد للطال العبء المعرفيالمستخدمة غالبًا ما تسبب نوعًا من 

 مقترحات :
اســتكماال للجهــد البحثــى الحــالى یوصــى الباحثــان بــإجراء مزیــدا مــن الدراســات 

  والبحوث حول النقاط األتیة : 
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  فعالیــة اســتخدام الــتعلم القــائم علــى الوســائط المتعــددة مــع متغیــرات اخــرى غیــر
 المستخدمة فى البحث الحالى .

 تلفة اجراء هذه الدراسة مع عینات اخرى ومواد دراسیة مخ 

 . العوامل المسهمة فى تكوین معتقدات فعالیة الذات لدى المعلم والمتعلم 

  ـــم العـــادیین وغیـــر العـــادیین دراســـة مقارنـــة للعوامـــل المســـهمة فـــى احســـاس معل
 ( الموهوبین ، ذوى صعوبات التعلم ، ....).الذاتیة بالفعالیة 

  لـــــة لـــــدى المعرفـــــى الواقـــــع علـــــى الـــــذاكرة العام العـــــبء  اختـــــزال طـــــرق دراســــة
 المتعلمین فى ضوء مستویات متعددة من صعوبة المادة المقدمة لهم .

  والتحصیل الدراسى لطالبه .الذاتیة احساس المعلم بالفعالیة  
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 المستخدمة المراجع
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 بمحافظة المرشدین الطالبیین من عینه لدى االجتماعیة الذات والمساندة لیةافع

الطائف . ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ،  جامعة أم القرى ،  المملكة 
 .العربیة السعودیة 

) . مقیاس  ٢٠٠٥سعید عبد الغنى سرور ، عادل محمود المنشاوي (  .٢
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التعلم القائم على الوسائط المتعددة ومستوى صعوبة المهمة  استخدام  فعالیة
واختزال العبء المعرفي لدى الطالب  بالفعالیة الذاتیة تحسین االحساس في 

   المعلم
  الغني سرور ، د /عادل محمود المنشاوي  د/ سعید عبد                       

  البحث ) ملخص (
اخــــتالف االحســــاس بالفعالیــــة الذاتیــــة  لكشــــف عــــن الــــى ا یهــــدف البحــــث الحــــالي 

ــــى  مســــتوى بــــاختالف كــــل من ــــتعلم القــــائم عل صــــعوبة المهمــــة المدركــــة ومــــداخل ال
الوســـــائط المتعـــــددة والتفاعـــــل بینهمـــــا ، ومعرفـــــة االخـــــتالف فـــــي العـــــبء المعرفـــــي 

صـــعوبة المهمـــة المدركـــة ومـــداخل الـــتعلم القـــائم علـــى الوســـائط مســـتوى تالف بـــاخ
المتعــددة والتفاعــل بینهمــا ، وكــذا الكشــف عــن التحســن فــي الفعالیــة الذاتیــة نتیجـــة 

  استخدام التعلم القائم على الوسائط المتعددة 
 شــــعبة الطفولــــة مــــن طالبــــات كلیــــة التربیــــة الفرقــــة الرابعــــة  البحــــث وتكونــــت عینــــة 

  طالبة ١٢٩حیث بلغ حجم العینة ، م ٢٠٠٩/٢٠١٠لمقیدین في العام الدراسي وا
  على األدوات التالیة :  البحث الحالي واعتمد 

مقیـــاس احســــاس المعلـــم بالفعالیــــة الذاتیـــة  ترجمــــة وتقنـــین  ســــعید عبـــد الغنــــي  -
 سرور 

) لقیــاس العــبء المعرفــي  مــن اعــداد مركــز بحــوث  NASA-TLXمقیــاس (  -
االمریكیــــة  ترجمــــة وتقنــــین ســــعید عبــــد الغنــــي ســــرور ، عــــادل وكالــــة الفضــــاء 

 محمود المنشاوي 

مهام حل المشكالت في مقـرر علـم الـنفس الفسـیولوجي لقیـاس مسـتوى صـعوبة  -
 المهمة 

  الى النتائج التالیة : لبحث وتوصل ا
وجود فروق دالة احصائیا في االحساس بالفعالیة الذاتیـة تبعـا لمسـتوى صـعوبة  -

الــنص مــع م القــائم علــى الوسـائط المتعــددة (كــة وتبــع لمـداخل الــتعلالمهمـة المدر 
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الـنص مـع الصــورة مـع الصــوت  -الـنص مــع الصـورة مـع الصــوت   –الصـورة 
 مع الحركة) 

عـــدم وجـــود تـــأثیر للتفاعـــل بـــین االحســـاس بالفعالیـــة الذاتیـــة وصـــعوبة المهمـــة  -
 ومداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة 

احصائیا فـي  العـبء المعرفـي تبعـا لمسـتوى  صـعوبة المهمـة وجود فروق دالة  -
 المدركة وتبعا لمداخل التعلم القائم على الوسائط المتعددة 

مســـتوى صـــعوبة المهمـــة ومـــداخل الـــتعلم القـــائم وجـــود تـــأثیر دال للتفاعـــل بـــین  -
  على الوسائط المتعددة على العبء المعرفي 
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