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 -)الموسع تحديد أنسب نمط لمفواصل البحث الحالى إلى ييدف :ملدص البخح
 -مستوى السعة العقمية )المرتفعة اإللكتروني، وذلك بالتفاعل مع المتباعد المتساوي( بالتعمم

الحمل و  بقاء أثر التعممعمى  فيما يتعمق بتأثيرىما المرحمة اإلعدادية ، لتمميذاتالمنخفضة(
لى إحيث تم تقسيميم  ( تمميذة بالمرحمة اإلعدادية،99، واشتممت عينة البحث عمى)المعرفي

مقياس السعة العقمية فى  البحث متمثمةدوات أوتمت االستعانة بأربع مجموعات تجريبية، 
لقياس بقاء أثر  ليطبق فوريًا ومؤجلً  تحصيميالختبار واال ،العينة البحثيةتمميذات لتصنيف 

، وقد أسفرت نتائج البحث عن عدم وجود فروق بين نتائج مقياس الحمل المعرفي، و التعمم
المتساوي، واللتي  اللتي درسن بالنمط المنخفضة( -)المرتفعةالتمميذات ذوات السعة العقمية

المؤجل(، كذلك أدى استخدام  –درسن بالنمط الموسع في كل من التحصيل البعدي)الفوري 
المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكتروني إلى بقاء أثر التعمم وتخفيض  -نمطي الفواصل)الموسع

من ذوات  الحمل المعرفى، أيضا حققت التمميذات ذوات السعة العقمية المرتفعة نتائج أفضل
السعة العقمية المنخفضة في التحصيل الفوري، والتحصيل المؤجل، والحمل المعرفي، كما 

 المنخفضة( -)المرتفعةحققت التمميذات اللتي درسن بالنمط الموسع ذوات السعة العقمية
نتائج أفضل من اللتي درسن بالنمط المتساوي في الحمل المعرفي، وجاءت فى المقدمة 

تجريبية  لمتمميذات مرتفعي السعة العقمية اللتي درسن بالنمط الموسع فى خفض المجموعة ال
 الحمل المعرفي.   

وكان ترتيبيم من األقل حمل معرفي إلى األعمى؛ حيث يأتي في المقدمة التمميذات  
مرتفعي السعة اللتي درسن بالنمط الموسع يمييم التمميذات ذوي السعة العقمية المرتفعة 
اللتي درسن بالنمط المتساوي ثم التمميذات ذوي السعة العقمية المنخفضة اللتي درسن 

النياية التمميذات ذوي السعة العقمية المنخفضة اللتي درسن بالنمط بالنمط الموسع، وفي 
 المتساوي.

التعمم المتباعد اإللكتروني، أنماط الفواصل،السعة العقمية، الحمل الكممات المفتاحية: 
 ، بقاء أثر التعمم.المعرفي
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Interaction Between Interval Types (Expanding - Equal) in  

Electronic Spaced  Learning and the Level of Mental Capacity 

and their  Impact on Cognitive Load and Retention for the 

Preparatory Stage Pupils 

This research aimed to determine the most appropriate type 

of intervals (Expanding - Equal) in electronic spaced learning, with 

interacting by the level of mental capacity (High-Low) for the 

preparatory stage pupils and their impact on the retention and 

cognitive load, to develop some concepts of the computer subject for 

them. The research sample consisted of (90) preparatory stage pupils 

have been divided into four experimental groups. The mental 

capacity scale has been used to classify the samples, the achievement 

test to measure the retention effect, and the Cognitive load scale. The 

research results indicated that, there were no difference between 

both groups of pupils in difference levels of  mental capacity (Low-

High) who studied with (Equal) interval, and others who studied 

with (Expanding) interval in the achievement level (Immediate – 

Delayed), the results also indicated that using (Expanding) interval 

lead to better retention and reducing mental capacity. The pupils 

with high mental capacity have archived better results than others 

with low mental capacity in the immediate and delayed  achieving , 

and the cognitive load, the experimental  group with  high mental 

capacity who studied by Expanding interval has been the best group 

in reducing the cognitive load.  

Key words: Electronic Spaced Learning, Interval Types, 

Mental Capacity, Cognitive Load, Retention. 
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 املكدمْ 

دون تعرضيا  ،بيا االحتفاظتعد القدرة عمى تعمم عدد كبير من المعمومات الجديدة و 
التي  ،ويوجد عدد من أدوات التعمم اإللكتروني عنصرًا أساسيًا في تعمم اإلنسان، نسيانلم

 في األدواتدون النظر إلى االفادة من تمك  ،الجودة إليوتضمن خمق بيئة تعميمية فردية ع
ظير مبدأ التعمم المتباعد في صيغتة  ،لمنطمقامن ىذا و التغمب عمى ىذه المشكمة، 

لخمق ىذا التعميم  ،التي أتاحتيا التكنولوجيات الحديثة األدواتمن تمك  لإلفادةكترونية إللا
 بصورة صحيحة .

 ىيرمان" ، الذي قدمو نسيانوتعتمد نظرية التعمم المتباعد بصفة عامة عمى" منحنى ال
، فقد وجد أنو في المحظة التي م5558عام  في Hermann Ebbinghausوس ايجإبن

يبدأ فييا الشخص تعمم المعمومات، فإن قدرتو عمى تذكرىا تضعف مع الوقت، فبعد عشرين 
 ،٪، وبعد يوم واحد89وبعد ساعة يتذكر أقل من ٪ مما تعممو،09يتذكر فقط  أقل من  ،دقيقة

٪ من المواد 09٪ من المعمومات، وبعد مضي شير يحتفظ فقط بنسبة 09يفقد ما يقرب من
 ,P.280 ,2017)فرادألمعدل ضعف الذاكرة عند بعض ا االعتبارالتي تعمميا، مع أخذ  في 

Teninbaum).  جست إليوويترتب عمى ذلك مايشير(,2016 Guest ) بأن المتعمم إذا أراد
بيا في المراحل األولية  االحتفاظأن يتذكر المعمومات عمى المدى الطويل، فإنو ينبغي عميو 

 ساعد عمى ظيور التعمم المتباعد في التعميم. امم ،من الدراسة
يعتمد عمى مراجعة المعرفة عمى فترات زمنية  ،أسموب تعميمي التعمم المتباعد ىوإن 

تصميمو لمساعدة الطالب عمى حفظ كمية كبيرة من أجزاء المعرفة الصغيرة ، ويتم متتالية
(تعظيم كمية المعمومات 5وىما: ) االعتبارمع وضع تحقيق ىدفين رئيسين في  ،المستقمة

  ( تقميل وقت التعمم0المطموب تذكرىا؛ )
(P.4 2009, Keder,). ( :يؤدي 5ويعتمد التعمم المتباعد عمى مبدأين رئيسين ىما )

بمجرد طرح السؤال   ،إليوبيا بدرجة ع االحتفاظاالسترداد الناجح لممعمومات من الذاكرة إلى 
من  إليو( استدعاء المعمومات بنجاح من الذاكرة بعد فترة  تأخير يكون أكثر فع0المرتبط بيا؛)

 .(Hudilainen & Klepikova,2016,335 ) بعد أن يتم تعمميا ،استدعائيا عمى الفور
استخدامو بصورة تم رغم أن التعمم المتباعد قد ظير في القرن التاسع عشر، إال أنو  

أن ميام "إدارة التعمم" يمكن أن  أكثر كفاءة مع ظيور تكنولوجيا المعمومات، ويرجع ذلك إلى
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تحرير الطالب من ىذا العبء، مع ضبط وجدولة  يا الكمبيوتر بسيولة ويسر، وبالتاليميتم
 .(Keder,2009,P.3) التعمم بشكل يتناسب مع قدراتو
، استخدام بعض الخيارات محاولةاإللكتروني صورة من صور  ويمثل التعمم المتباعد
حيث وفرت التطورات التكنولوجية (؛  P.13, Sánchez ,2012التي توفرىا التكنولوجيا، )

من اإلمكانات التي تسمح بتغيير الطريقة التي يتعمم بيا الطلب باإلضافة  إلى  عديداً الحديثة 
وتحسين الفيم  نسيانتمكين المتخصصين  في التعمم اإللكتروني من التغمب عمى منحنى ال

 273؛ Pappas,2016A ) بمساعدة التعمم المتباعد عندما يقدم إلكترونياً 

Teninbaum,2017,). 
ىذا وقد أظير عدد كبير من الدراسات أن التعمم يتم تعزيزه بشكل أفضل لمذاكرة بعيدة 

وىو  ،عندما تكون جمسات الدراسة متباعدة، بداًل من أن تكون متقاربة مع بعضيا ،المدى
 &Pyc & Rawson,2007; Bell, Kawadri, Simone)مايعرف بالتعمم المتباعد

Wiseheart, 2014; Kapler, Weston & Wiseheart,2015 ) 
 والمراجعةوقد أرجعت  الدراسات ذلك إلى أن التأثيرات التباعدية لجمسات التعمم 

معمومات من بالطويل األمد  االحتفاظفي تعزيز االستذكار و  ةلياأكثر فعالمتباعدة، والتي تكون 
والذي قد يؤدى إلى ، االسترجاعوالمرتبطة بمبدأ جيد   ،الجمسات التعميمية المجمعة

كذلك  توصمت . (Kapler & Wiseheart,2014,738, Tetzel-Küpper)نسيانال
  Brown& Solity,2005; Gerbier, Toppino& Koenig,2015)دراسة كل من 

Seabrook, )يؤدي إلى ذاكرة أفضل من  ،إلى أن تباعد الجمسات التعميمية عبر الوقت
 وىو مايعرف بالتعمم المجمع.  ،تجميع الفرص التعميمية في فترة زمنية أقل

في  ،بشكل خاص ،أن التعمم المتباعد فعالإلى  (Keder,2009)كيدرقد أشار و  
ومنيا عمى سبيل  –المقررات التي تتطمب من الطالب حفظ كم كبير من المعمومات الجديدة 

مثل عمم  ،المفردات الخاصة بمقررات المغات، أوالمفاىيم المرتبطة ببعض المقررات :المثال
ميم التع تيلمتلميذ في مرحم مناسبتوكذلك ، و النفس أو عمم األحياء أو العموم اإلنسانية

 .والمتوسطة بتدائيةإلا
 ,Lotfolahi& Salehi,2016 ;3122 & Kapler)من  لفقد توصمت دراسة ك

Cepeda , Sobel Kornell,2009; ) المجمع من خلل المقارنة بين أثر كل من التعمم
والمتوسطة عمى تفوق  بتدائيةإلا)المقدم بالطريقة التقميدية( والتعمم المتباعد لتلميذ المرحمة 

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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 ،بتعمم المفردات المغوية االحتفاظفي ، تلميذ المجموعة التجريبية الدارسين بالتعمم المتباعد
 .أسابيعقد يصل إلى خمسة  ،أو بفاصل زمني وسيولة استرجاعيا فورياً 

من  من خلل تقسيم التعمم إلى عدد ،التعمم المتباعد في تعمم المفاىيم أىميةوتتضح 
التي تتصف بطول الوقت، وأساس ىذا  ،المجمعةالجمسات القصيرة ، بداًل من جمسة التعمم 

مما يحسن من التعمم  األسموب ىو تكرار المفاىيم المتعممة لمدارس عمى فترات متباعدة؛
مع  ،تمك المفاىيم نسيانألنو يساعد الطلب عمى التغمب عمى  ؛والذاكرة عمى المدى الطويل

  .(Guest 2016,) مرور الوقت
بأن التعمم المتباعد يحسن من تعمم  (Bird, 2010)بشٍذ  يفيد اإلطاروفي ىذا 

المعمومات األكثر صعوبة من الناحية المفاىيمية، وأن الفترات الزمنية األطول تحسن من فيم 
 .التلميذ  ليا عمى المدى الطويل

ينبغي أن تكون  ،أن التعمم المتباعد يقوم عمى اقتراح أن التعمم عممية تدريجية وبما
إغراق المتعممين بوفرة من المعمومات في  محاولةمتباعدة عمى مدى فترات زمنية، بداًل من 

المتعممين بالتعمم المتباعد اإللكتروني قادرين عمى ربط المعرفة  فإن من ثم  .وقت واحد
وتعزيز فوائد التعمم  نسيانبالتالي عمى منحنى ال التغمب بالذاكرة عمى المدى الطويل، و

  (.Pappas  2017 ,)اإللكتروني
 :ومنيااإللكتروني  التعمم المتباعد  فعاليةوجد عديد من الدراسات التي أثبتت يىذا و  
تطبيق أحد  ةفاعمي والتي قامت بقياس، ((Baturay, Yıldırım&Daloğlu,2009 دراسة

 االحتفاظ( المستند إلى الويب عمى WEBVOCLEبرامج التعمم المتباعد اإللكتروني)
لمتعممين من المستوى المتوسط ، وقد توصمت إلى أن البرنامج   اإلنجميزيةبمفردات المغة 

بالمفردات لدى المشاركين من خلل  ىذا التكرار المتباعد  االحتفاظأثبت فعاليتو في زيادة 
والتي قامت بتطبيق التعمم  ،(Teninbaum,2017)دراسة  أيضا  ، عمى مدار جمسات التعمم

عمى أحد المواقع الداعمة لمتعمم  القانونيةالمفاىيم ادراسة المتباعد اإللكتروني في مجال 
جاءت في   ،بصورة إلكترونية  وأفادت نتائجيا بأن الدارسين مستخدمى الموقع ،المتباعد

٪ من الطلب الذين لم 59.0بمعدل أعمى بنسبة   ،االختبارات البعدية لممادة المتعممة
 يستفيدوا منو.

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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يتضح أن  ،المتباعد الدراسات من جدوى التعمم اإللكتروني إليوفي ضوء ما أشارت  
في صورة أجزاء  ،يااكتسابتأثير التباعد)تظل المعرفة أفضل عند  ترتبط بعاممين ىما فاعميتو
تأثير االختبار )يحسِّن االختبار  ، وكذلكعمى فترات متباعدة( وىو مايعرف بالفواصل ،صغيرة

عمى مدار الجمسات  متتاليةو مايتم من تقديم اختبارات وى ،المعرفة( االحتفاظالمتكرر من 
 .(Ricks& Gest, 2017   Baatar,)التعميمية 

وبذلك يعد الفاصل بين األنشطة التعميمة المقدمة في الجمسات التعميمية مفتاح التعمم 
يشكل المخ بنشاط روابط بين المفاىيم الجديدة  -نو خلل ىذه الفتراتإالمتباعد؛ حيث 

يقوي ىذه نفسو  المحتوى ن تكرار إالمستفادة والمعرفة السابقة عند المتعممين؛ حيث 
الروابط، ويحفظ المعمومات بالذاكرة عمى المدى الطويل، رغم تغطيتيا في مثل ىذا الوقت 

 .(Emsley,2016)القصير المتمثل في الجمسة التعميمية 
( ويتم يمتساو بين) موسع، فيما نوع أنماط الفواصل بالتعمم المتباعد اإللكتروني وتت
ورغم  .عمى أساس الفاصل الزمني بين تباعد الجمسات الدراسية عن بعضيا البعض اتصنيفي
اإللكتروني، إال أن الدراسات لم تثبت المتباعد التعمم  ةمن الدراسات قد أثبت فاعمي اً أن عديد

( يكون أفضل في عممية التعمم، فالبعض يمتساو ال -موسعالمن الفواصل)بشكل قاطع أي 
 لتيا ((Nakata,2015 دراسة مثل ،يمتساو منيا قد أثبت تفوق الفاصل الموسع عمى ال

( في تعميم مفردات المغة المتساوي-من خلل تطبيق كل من نمطي الفواصل)الموسع توصمت
ة، يمتساو الفواصل الموسعة عمى الفواصل التفوق إلى اليابانية مقارنة باإلنجميزية 

من خلل المقارنة بين لتي توصمت ا((Vlach, Sandhofer & Bjork, 2014ودراسة
المفاىيم العممية إلى عدم  اكتساب(عمى قدرة األطفال عمى يمتساو ال -موسعالالفواصل)نمطي 

الفواصل نمط في حالة االختبار الفوري، بينما يوجد فروق لصالح  النمطينوجود فروق بين 
 في االختبار المؤجل.الموسعة 

  الدراسات بعدم تفوق أى من نمطي الفواصل عمى األخر مثل دراسة بينما أفادت بعض
(Weimer-Stuckmann, 2009)  نمطي بين توصمت من خلل المقارنة والتي

 األلمانيةمفردات المغة  اكتسابلمتعمم المتباعد اإللكتروني عمى  المتساوي(-)الموسعالفواصل
عدم وجود ذات فروق ذات إلى  لتعمم المغة الويب متعدد الوسائط  اتتطبيقأحد باستخدام 
التي  (&Kasahara,2017  Kanayama) دراسة أيضاً و ، نمطي الفواصلداللة بين 

https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.31.1_supplement.lb13
https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.31.1_supplement.lb13
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 ،عمى تعمم المفردات المغةالمتساوي(-)الموسعتوصمت من خلل المقارنة بين نمطي الفواصل
بعد بتوفير أربع جمسات تعمم إلى عدم وجود فروق بين النمطين في االختبار النيائي المؤجل 

بالمفردات  االحتفاظ تساويما يدل عمى م ؛آخر جمسة تعمم منمرور واحد وعشرون يوما 
ممين ثلث جمسات تعمم متباعدة أو تم منح المتع ما دام قدعمى المدى الطويل عند المتعممين 

 أكثر. 
  Ramin& Kilpatrick, 2016,)إليو جندي وآخرون ف إلى ذلك مايشير اويض  

,Sangi-Haghpeykar Vinas Beasley, Gandhi, بأن تصميم التعمم المتباعد ،)
المعرفي ، ويقمل من الحمل يجعل المعمومات أكثر تذكراً  القائم عمى برامج التعمم اإللكتروني، 

 ,Lindsey, Mozer)وقد أشار   ،الزائد، ويصبح التعمم أقل إجياًدا وأكثر إمتاًعا

Cepeda& Pashler,2009)  بتحسن أداء الذاكرة مع النمط الموسع ،بصورة أكبر من
 النمط االمتساوي؛ مما يؤدي إلى تقميل الحمل المعرفي، بصورة أكبر.

التعمم المتباعد اإللكتروني في تقميل الحمل  ةلياوتوجد بعض الدراسات التي أثبتت فع .
أثر استخدام التعمم المتباعد  ىدفت تعرفالتي (Windarp 2015,المعرفي مثل دراسة)

عدم وجود  ، وقد توصمت إلىفتراضية عمى تقميل الحمل المعرفيالاإللكتروني في بيئات التعمم ا
بتصميم التعمم المتباعد إلكترونيًا أوالمحتوى الذي قدم من خللو  فيما يتعمق زائد  حمل معرفي

الذي  دراكي الزائداإلفيما يخص عدم وجود الحمل  ،ردود الفعل اإليجابيةللمطلب،  باإلضافة 
. مما يؤكد أن التعمم المتباعد اإللكتروني يؤدي إلى تخفيض لمستخدميوبسبب مشكلت التعمم 

 الحمل المعرفي. 
أفضمية نمطي النتائج حول  اختلفيتضح مما سبق عرضة من دراسات إلى و 
أفادت النتائج في عمى التعمم، ولكن بين الجمسات التعميمية  المتساوي(-)الموسعالفواصل
 ،بقاء أثر التعممب فيما يتعمق ،أنماطو اختلفمتأثير اإليجابى لمتعمم المتباعد عمى لمجمميا 

في المتغيرات و قياسإلى ، وىو مايسعى البحث الحالي الطلبعند وخفض  الحمل المعرفي 
  .عينة البحث الحالي التمميذاتالتابعة عمى 

قدرة الفرد عمى التعمم لونظرا ألن السعة العقمية ىى إحدى المحددات األساسية  
التعمم وتخزين المعمومات ومعالجتيا في الذاكرة؛ لذا ال ينبغي إغفال دورىا في تقديم عمميات 

ويمكن العمل عمى زيادة كفاءة السعة العقمية في . (0996طبيعتيا وأنماطيا)رزق،  تكان ياً أ
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مع  ،من خلل تعدد طرق تنسيق وتنظيم المعمومات بصورة ذات معنى ،معالجة المعمومات
وىو ما  ،ڤيديو( دون االعتماد عمى وسيط واحد -رسوم-تدعيم المحتوى بالوسائط) صور

 .(0،ص 0956 التنوع في تقديم جمسات التعمم المتباعد اإللكتروني )بدوي،مبدأ  يتفق و
دور السعة العقمية مع طبيعة التعمم المختمفة،  أىميةالتوجيات إلى  ىذهفي ضوء  

لمتعمم المتباعد  المتساوي(-)الموسعالبحث الحالي من دراسة تأثير الفواصل إليوومع مايسعى 
اإللكتروني عمى الحمل المعرفي وبقاء أثر التعمم؛ لذا فمن الصعوبة مناقشة ىذا التأثير دون 

والتي تستقبل المعمومات وترمزىا وتحفظيا في  ،مستوى السعة العقمية لممتعمم ارتباطدراسة 
أضف إلى مرتفعة/منخفضة(.مما يسيل استرجاعيا حسب قدرتيا)  ؛البنية المعرفية لممتعمم

والتي تشير إلى أن التعمم يحدث عن طريق  ،السعة العقمية بنظرية الحمل المعرفي ارتباط ذلك
نوعين من الذاكرة وىما الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويمة المدى، وأنو ينبغي معالجة 

مدى لتخزينيا، وخفض الحمل قبل نقميا إلى الذاكرة طويمة ال ،المعمومات بالذاكرة قصيرة المدى
حتى يتم  نقميا بكفاءة إلى  ؛المعرفي المفروض عمى الذاكرة القصيرة المدى أثناء التعمم

السباب، ؛  595ص ، 0956 ،بدرالذاكرة الطويمة المدى فل يؤثر عمى  أداء المتعمم.) 
 (568، ص0950

 ؛لمتعمم المتباعد اإللكتروني المتساوي(-)الموسعالفواصل نمطيوىنا تظير العلقة بين 
معتمدة عمى  ،وعرضيا بصور مختمفة ،إذا ما تم تقسيم المعمومات إلى وحدات صغيرة

من خلل الجمسات ،متتاليةالنصوص والصور والڤيديو واألمثمة التطبيقية عمى مرات 
ويسمح  ،الطلب ألذىانيمثل استراحة  ،واألخرى جمسةوترك فاصل زمني بين كل  ،التعميمية

بتمك  االحتفاظمع المساعدة عمى  ،وخفض الحمل المعرفي ليم باستيعاب المعمومات،
السعة العقمية لكل  وبما يراعي طول في الذاكرة،أمنية ز لفترة  المعمومات

 ،طالب)مرتفعة/منخفضة(؛ ويضمن حدوث التعمم وفقًا الستعداد كل طالب وقدرتو عمى التعمم
 صورة متوازنة.ويحافظ عمى السعة العقمية ب

 مشكلْ البخح

 فيما يمي:  تخمص الباحثتان إلى عوامل مشكمة البحث ،من العرض السابق
توظيف تكنولوجيا التعمم المتباعد اإللكتروني في العممية التعميمية؛ حيث يقوم  أىمية -

وقد  .بتحسين أداء ذاكرة المتعمم فيما يخص بقاء أثر التعمم وتخفيض الحمل المعرفي
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 ; Kelley&Tokac,2005  دراسة :دراسات فاعميتو في ذلك، منياأكدت 

Whatson,2013;  ,2017 ;Teninbaum2009;  et al.,Baturay,

Hudilainen & Klepikova,2016; Gandhi,et al.,2016;  Baatar, et 

al.,2017; Panzarasa, Kujawski, Hammond& Roberts,2016; 

Windarp,2015; Shibli& West,2018 ،   استخدامو في  أىميةباإلضافة إلى
 :دراسة ومنيا ،الدراسات فعاليتو في ذلك بعضفقد أثبتت  ،تدريس المفاىيم بوجو خاص

2016 ,  Meeder &  Settles ; ,2016 Rahman Sherban& McHugh, 
Mukamal& Vanka,2017;  Petri, Matos,                                

التعمم بالمتساوي(-)الموسعالفواصل نمطيتناقض نتائج البحوث والدراسات التي تناولت  -
 &Gerbier, Toppino)  ينالمتباعد اإللكتروني. ففي حين أشارت دراسة كل 

Koenig,2015  ,et al.,2014; Vlach ,2015;Nakata،) النمط   ةإلى فاعمي
من  وبقاء أثر التعمم. وعمى النقيض ،في التحصيل ويمتساالموسع مقارنة بالنمط ال

 ,KüpperKarpicke, 2011; Bauernschmidt-)دراسة كل من  تشير ذلك،

 Stuckmann, 2009-Weimer ,et al.,2014;Tetzel Lindsey, Mozer&   
Pashler,2014; Kanayama, Kasahara,2017)  Kang,  عدم وجود إلى

في التحصيل وبقاء أثر  (اويمتسبين نمطي الفواصل)الموسع، ال إحصائياً فروق دالة 
 التعمم.

بعد االنتياء من دراسة وحدة  ،التي قامت بيا الباحثتاندعم نتائج الدراسة استكشافية  -
استيدفت  ، والتي0955-0950أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل لمعام الدراسي

 :في الوحدة، والتي كانت نتائجيا كما يمي التمميذاتأسباب تدني درجات  إلىالتعرف 
تراعي الفروق مستخدمة ال أن طريقة عرض المحتوى ال التمميذات% من 59أشار 
أنو يتم تقديم كم كبير من المعمومات داخل  التمميذات% من 08بينما أفاد ، الفردية

بعد فترة قصيرة من  ،المعمومات ينينس نأني التمميذات% من  58الحصة؛ في حين أكد 
من صعوبات في التمكن من  إلى أنين يعانين التمميذات% من 06دراستيا؛ وقد أشار 

تخصيص  مإلى عد التمميذات% من 56بينما أفاد  الكمبيوتر،لمادة  ة المفاىيم األساسي
تكون في صورة تكرار مممل لما سبق  ،ن وجدتا  و  ،حصص لمراجعة المادة العممية

ناتيم في مراجعة ما امع إلى % 99بنسبة  ،التمميذاتغالبية  ت، في حين أشار وعرض
لمراجعة كمية كبيرة من  نمما يضطرى ؛أثناء االستعداد للختبارات ،سبق دراستو

https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.31.1_supplement.lb13
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إلى ندرة منين % 50 توقد أشار  .والبقاء لوقت طويل في عممية المراجعة ،المعمومات
أثناء عرض في  ،النصوص والصور والڤيديو :مثل ،توظيف عناصر الوسائط المتعددة

و نلتطبيق ما تم تعمم ؛عمى عدم تخصيص وقت التمميذاتالمادة العممية، وقد أجمعت 
حتى يتحقق من فيم  عنو؛وتمقي اإلجابات  ،من قبل المعمم األسئمةجيو من خلل تو 

بصعوبتيا ن لمدرس. كل ىذه العوامل أدت إلى انخفاض التحصيل لممادة وشعورى التمميذة
مع عدم القدرة عمى تذكر تمك المفاىيم في االختبار أخر الفصل  ،والعبء في دراستيا
 .الدراسة االستكشافية( 5الدراسى ) ممحق 
تتمثل مشكمة البحث الحالي في الحاجة إلى تحديد أنسب نمط  ،وبناء عمى ذلك

 ؛التمميذاتبالتعمم المتباعد اإللكتروني، كذلك تحديد أنسب فئة من ( متساو  -)موسعلمفواصل
( تلئم التعمم المتباعد اإللكتروني، ةمنخفضال/ةمرتفعالمستوى سعتيم العقمية) ختلفال وفقاً 

فيما يتعمق  ،الفواصل ومستوى السعة العقمية الملئم لو يالتفاعل بين نمطكذلك دراسة 
   .بتأثيرىما عمى بقاء أثر التعمم والحمل المعرفي

 أضٗلْ البخح 

 :إلجابة عمى السؤال الرئيس التاليلمتوصل لحل مشكمة البحث  يسعى البحث الحالي ل 
 ،بالتعمم المتباعد اإللكتروني المتساوي(-)الموسعالفواصلنمطي ما أثر التفاعل بين 

عمى الحمل المعرفي وبقاء  ،الكمبيوتر مادة( في ةمنخفضال/ةمرتفعال) ومستوى السعة العقمية
 األسئمة الفرعية التالية: السؤالالمرحمة اإلعدادية ويتفرع من ىذا  تمميذاتأثر التعمم لدى 

المتساوي( -)الموسعلالفواص نمطيتصميم التعمم المتباعد اإللكتروني ب ما معايير .5
  ؟المرحمة اإلعدادية لتمميذات

بالتعمم المتباعد  ،المتساوي(-)الموسعلفواصلا نمطيالمناسب ل ما التصميم التعميمي .0
 ؟المرحمة اإلعداديةلتمميذات  ،اإللكتروني

المرحمة  لتمميذات الكمبيوتر مادةفي  المتساوي(-)الموسعصلاالفو  نمطيما أثر اختلف  .6
 كل من: اإلعداديةعمى

   . ) التحصيل الفوري والمؤجل) بقاء أثر التعمم 
 الحمل المعرفي  . 
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المرحمة  لتمميذات( ةمنخفضال/ةمرتفعال) في مستوى السعة العقمية االختلف أثر ما .6
 عمى كل من:  ،اإلعدادية
 ) التحصيل الفوري والمؤجل) بقاء أثر التعمم.  
 الحمل المعرفي.  

 والسعة العقمية المتساوي(-)الموسع أثر التفاعل بين نمطي الفواصل ما .8
 المرحمة اإلعدادية عمى كل من:  لتمميذات( ةمنخفضال/ةمرتفعال)

 (التحصيل الفوري والمؤجل) بقاء أثر التعمم.   
 الحمل المعرفي.   
  أهداف البخح

 -)الموسع الفواصل بنمطىلتعمم المتباعد اإللكتروني االتوصل لقائمة بمعايير تصميم  .5
 الكمبيوتر.  بمادةالمرحمة اإلعدادية  لتمميذاتالمتساوي( 

متساوي( بالتعمم المتباعد ال-موسعال) لنمطي الفواصلتحديد التصميم التعميمى المناسب  .0
 الكمبيوتر. بمادة المرحمة اإلعداديةلتمميذات اإللكتروني 

المتساوى( بالتعمم المتباعد  -الفواصل) الموسع يالكشف عن أثر استخدام نمط .6
المرحمة اإلعدادية  والحمل المعرفى لتمميذات ،اإللكترونى عمى كل من بقاء أثر التعمم

  .الكمبيوتر بمادة
التعرف عمى أثر أختلف مستوى السعة العقمية )المرتفعة / المنخفضة( بالتعمم المتباعد  .6

 بمادةالمرحمة اإلعدادية  يذاتاإللكترونى عمى بقاء أثر التعمم والحمل المعرفى لتمم
 .الكمبيوتر

بالتعمم المتباعد  متساوي(ال -موسعالالفواصل) يأثر التفاعل بين نمطالكشف عن  .8
المعرفي والحمل  ،(عمى بقاء أثر التعممةمنخفضال -ةمرتفعال) والسعة العقميةاإللكترونى 

 .الكمبيوتر بمادةالمرحمة اإلعدادية  لتمميذات
 البخح  أهنَْ

 تتمثل أىمية ىذا البحث فيما يمي:
عن التعميم المتباعد  تسيم نتائج ىذا البحث في تزويد األدبيات العربية بخمفية نظرية .5

  نمطي الفواصل بو.اإللكتروني و 
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 طيمنبالبحث المصممين التعميمين عند تصميم التعمم المتباعد اإللكتروني ىذا قد يساعد  .0
 إلييا خللو.التي تم التوصل  ،وفقا لممعايير ؛ينفواصل مختمف

ووزارة  ،يتوقع أن تفيد نتائج البحث الحالي القائمين عمى العممية التعميمية في الجامعات .6
 م إلى اإلفادة من تطبيق التعمم المتباعدينتباىامن خلل لفت ، التربية والتعميم

 لمدارسينمع أخذ مستوى السعة العقمية  ،نمطي الفواصل بوعمى اختلف  ،اإللكتروني
 . في االعتبار

 ذوي مستوى السعة العقمية ،قد تفيد نتائج ىذا البحث طلب مراحل التعميم األساسى .6
وبقاء أثر التعمم، وخفض الحمل المعرفي من حفظ ؛ حيث تعمل عمى (منخفض -مرتفع)

 التعمم المتباعد اإللكتروني.نمطي الفواصل بخلل استخدام 
 عينة البحث 

 ،تمميذة من تمميذات الصف األول اإلعدادي 99الحالي من تكونت عينة البحث 
 شرق المنصورة التعميمية.  بإدارة –بمدرسة األميرية  اإلعدادية بنات 

 فسًض البخح 

 اليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين، فى .5
-اختبار التحصيل البعدي الفوري، ترجع إلى التأثير األساسي لنمطي الفواصل)الموسع

 .المتساوي(بالتعمم المتباعد اإللكتروني

 فياليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين،  .0
-صل)الموسعاختبار التحصيل البعدي المؤجل، ترجع إلى التأثير األساسي لنمطي الفوا

 المتساوي(بالتعمم المتباعد اإللكتروني.

اليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين فى   .6
-مقياس الحمل المعرفي، ترجع إلى التأثير األساسي لنمطي الفواصل)الموسع

 .المتساوي(بالتعمم المتباعد اإللكتروني

متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين، فى اليوجد فرق دال إحصائيًا بين  .6
اختبار التحصيل البعدي الفوري، ترجع إلى التأثير األساسي لمستوى السعة العقمية 

 .المنخفضة( -لمتمميذات)المرتفعة
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اليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين، فى  .8
ل، ترجع إلى التأثير األساسي لمستوى السعة العقمية اختبار التحصيل البعدي المؤج

 .المنخفضة( -لمتمميذات)المرتفعة

اليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين، فى  .0
مقياس الحمل المعرفي، ترجع إلى التأثير األساسي لمستوى السعة العقمية 

 .المنخفضة( -لمتمميذات)المرتفعة

وجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تمميذات المجموعات التجريبية، عمى الت .0
 -اختبار التحصيل البعدي الفوري، ترجع إلى تأثير التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

 .المنخفضة(-المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقمية )المرتفعة

بين متوسط درجات تمميذات المجموعات التجريبية، عمى التوجد فروق دالة إحصائيًا  .5
 -اختبار التحصيل البعدي المؤجل، ترجع إلى تأثير التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

 .المنخفضة( -المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكتروني، ومستوى السعة العقمية )المرتفعة

ات المجموعات التجريبية عمى التوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تمميذ .9
 -مقياس الحمل المعرفي، ترجع إلى تأثير التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

 .المنخفضة( -المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكتروني، ومستوى السعة العقمية )المرتفعة

 حدًد البخح
شرق  بإدارةعينة من تمميذات الصف األول اإلعدادي  اقتصرت الدراسة التجريبية عمى

، كما اقتصرت عمى 0959 -0955العام  لمفصل الدراسي األول من المنصورة التعميمية
 المتساوي(.-)الموسعمن خلل نمطي الفواصلالكمبيوتر  مادةالوحدة األولى من دراسة 

 ميوج البخح 

المنيج  استخدموقد  ،يعد البحث الحالي من البحوث التطويرية في تكنولوجيا التعميم 
 بو، الفواصل نمطيالتعمم المتباعد اإللكتروني و  لتعرف التحميل والتصميمالوصفي في مرحمتى 

مرحمة في  يبيوالمنيج التجر  عمى الحمل المعرفي وبقاء أثر التعمم، اوأثرى ،والسعة العقمية
  :بينالتقويم لقياس أثر التفاعل 

 المتغير ، و المتساوي(-)الموسعاإللكتروني نمطي الفواصل بالتعمم المتباعد :املطتكل املتغري
 عمى: (ةمنخفضال – ةمرتفعالالمرحمة اإلعدادية)  لتمميذاتالتصنيفي: السعة العقمية 
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  :ْبقاء أثر التعمم، الحمل المعرفي املتغريات التابع(). 
 للبخح : التصنَه التجسٍيب

ت الباحثتان التصميم استخدم ،في ضوء المتغير المستقل لمبحث والمتغير التصنيفي 
ويوضح الجدول   Factorial Design(0*0سم التصميم العاممى )باالتجريبى المعروف 

 التالي ذلك التصميم كما يمي: 
 (: انتصًَى انتدشٍبٌ نهبحث2خذول سلى )

نًظ 

انفواصم  

 انسعت انعمهَت

انمَاس 

 انمبهٌ

 انمَاس انبعذى يوسع ًًتساوان

  يشتفع

 

االختباس 

 انتحصَهٌ

 (2يدًوعت)

سعت  اثتهًَزاث رو

عمهَت يشتفعت ٍذسسن 

 .بانفواصم انًتساوٍت

 (3يدًوعت )

سعت  اثتهًَزاث رو

عمهَت يشتفعت ٍذسسن 

 .انًوسعتبانفواصم 

االختباس 

 -انتحصَهٌ)فوسى

 يؤخم(

 

يمَاس انحًم 

 .انًعشفٌ
 (4يدًوعت ) ينخفض

سعت  اثتهًَزاث رو

عمهَت ينخفضت ٍذسسن 

 بانفواصم انًتساوٍت.

 (5يدًوعت )

سعت  اثتهًَزاث رو

عمهَت ينخفضت 

ٍذسسن بانفواصم 

 انًوسعت.

 مصطلخات البخح 

 قامت الباحثتان بتعريف مصطمحات البحث بصورة إجرائية عمى النحو التالي:
 التعميمية ةلمنصاالتعمم المتباعد اإللكتروني: منيجية تعميمية يتم تقديميا من خلل 

Edmodo،  تشمل جمسات تعميمية مبرمجة تساعد عمى تنمية مفاىيم مادة الكمبيوتر  بحيث
بناء عمى ترتيب محدد  ؛واالحتفاظ بيا في الذاكرة طويمة المدى ،المرحمة اإلعداديةلتمميذات 

 09منيا: إدخاالت مدة كل إدخال ثلثة عمى  وتشتمل كل جمسة .في وقت الجمسة التعميمية
 .شكل العرض لكل جمسة  فييايختمف ، ويتم عرض المحتوي فييا بصورة متكررة ،دقيقة 

ات باألسئمة والتغذيو الراجعة في الجمسات، تتخمميا فتر  لتمميذاتوبمشاركة متزايدة من ا
بأنشطة رقمية الترتبط  التمميذاتقوم ت؛ حيث ةدقائق بين اإلدخاالت الثلث 59استراحة مدتيا 
 .ترفيييةالڤيديو ال مشاىدة مقاطعمثل بالمادة المتعممة 

والتي يتم  ،بأشكاليا المختمفة ،الوقت الفاصل بين جمسات التعممنمط الفواصل الموسع:
لتنمية مفاىيم مادة  ،المنصة التعميمية المرحمة اإلعدادية عبر لتمميذاتطرحيا إلكترونيًا 
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لمتوسط زمن  مساوياً بحيث يكون متوسط زمن الفواصل  ؛الكمبيوتر وىومتزايد بشكل تدريجي
 .أيام 6بين جمساتو وىو ويالفواصل في النمط المتسا
والتي  ،بأشكاليا المختمفة ،الوقت الفاصل بين جمسات التعمم: يمتساو نمط الفواصل ال
لتنمية مفاىيم مادة  ؛عبر المنصة التعميمية،المرحمة اإلعدادية لتمميذاتيتم طرحيا إلكترونيًا 

 .أيام بين كل جمسة واألخرى 6بين تمك الجمسات بمقدار ويمتساوىو  ،الكمبيوتر
يتم فيو تجييز ومعالجة المعمومات المستقبمة  ،السعة العقمية: جزء من الذاكرة البشرية

ستطيع ت ؛بحيث تمثل أقصى كمية من المعمومات ؛والمسترجعة من الذاكرة في وقت واحد
عمييا في اختبار  نحصميالتي ،في نفس الوقت، ويعبر عنيا بالدرجة  نىو يتناولأن  التمميذات

 باسكاليوني جانل األصمي األشكال المتقاطعة في البحث الحالي، وىو ترجمة  لممقياس
Pascual –Leone  الحاليةالعينة البحثية تمميذات لتصنيف . 
في التعمم  ،العاممة التمميذةإجمالي الجيد العقمي المبذول لذاكرة  الحمل المعرفي:

الموسع من أجل معالجة  أو اويمتسالمتباعد اإللكتروني المصمم وفقًا لنمط الفواصل ال
، والذي سيتم قياسو من خلل المقياس الكمبيوتر مادةمفاىيم ا في المعمومات المقدمة لي

 المعد لذلك بالبحث الحالي.
 الكمبيوتر مادةتمميذات الصف األول اإلعدادي لمفاىيم  مدى احتفاظ  بقاء أثر التعمم:

-موسعالالفواصل) نمطيمن انتياء الدراسة باستخدام  أسابيعالتي تم دراستيا بعد ثلثة 
عمييا في االختبار  نحصمت( لمتعمم المتباعد اإللكتروني، وتقاس بالدرجة التي المتساوي
، والذي يتم تطبيقو بعد مرور ثلثة أسابيع الذي أعدتو الباحثتان ليذا الغرض ،التحصيمي

 عمى االنتياء من دراسة المحتوى.
 اليظسٔ للبخح  اإلطاز

التي ترتبط بمتغيرات  ،من الجوانب النظرى لمبحث إلى توضيح عدد اإلطارييدف 
ىى: التعمم المتباعد اإللكتروني، السعة العقمية، العلقة بين  محاورمن خلل أربعة  ،البحث

الحمل المعرفي والتعمم المتباعد اإللكتروني، العلقة بين بقاء أثر التعمم والتعمم المتباعد 
 اإللكتروني.
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 التعله املتباعد اإللكرتًىُ: -احملٌز األًل

 ،تستطيع أن تقدم وسائل االتصال اإللكترونية التعمم المتباعد لمطلب والمعممين
عن  بديلً  ،الناجمة عن عالم المعرفة المتغيرة ،كوسيمة بديمة لتمبية متطمبات التعمم المتزايدة

 ،مصطمح التعمم المتباعد اإللكتروني انتشاردفع إلى ظيور و  ؛ مماالوسائل والطرائق التقميدية
 . عمى ساحة العمل التربوي

( إلى أن التعمم المتباعد يبدو مناسًبا من خلل Emsley,2016)سمييإيمويشير  
 األدواتفالبيئة اإللكترونية تدعم استخدام ؛ البيئة اإللكترونية؛ ليتم تقديمو بطريقة فعالة

 المتباعد.األنشطة المناسبة لجمسات التعمم و  ،والعروض متعددة الوسائط والسيناريوىات
 هالفاصمة بيذ للستراحةنشطة أك ،استخدام األلعاب الرقمية القصيرة والڤيديو أيضاتضح يو 

 الجمسات ضمن المحتوى المقدم عبر الجمسة.
مع فترات  ،التعمم المتباعد اإللكتروني ىو تكرار لجمسات التعمم القصيرةإن ف ،وعمى ذلك

باإلضافة إلى أن  ؛راحة بين الجمسات؛ حيث يحتاج المتعمم إلى وقت الستقراء المعمومات
عطاء الطلب  االسترجاعتكرار و ال يؤدي إلى ترسيخ المعمومات في الذاكرة الطويمة المدى؛ وا 

 التعميميةالفرصة لتطبيق ما يتعممونو، مع ضرورة تحديد فترات راحة بين تمك الجمسات 
بالجمسات التعميمية لمتعمم  تطبيقووىو ما سيتم  ،(WBT Systems 2017,)صيرة الق

 المتباعد اإللكتروني بالبحث الحالي.
 مفوٌو التعله املتباعد اإللكرتًىُ ًألَاتى  -أ 

والتي يمكن ، عديد من التعريفاتفي تناولت األدبيات التعمم المتباعد بصيغتو التقميدية  
,P.9 , Biggart& McGuinness O'Hare, Stark,)يعرفتوضيح  بعضيا فيما يمي: 

Thurston ,2017)  باسم "التعمم  األحيانوالذي يشار إليو في كثير من  ،التعمم  المتباعد
حسب  ،يتم فييا فصل فترتين دراسيتين أو أكثر في الوقت ،استراتيجية تعمم" :الموزع"  بأنو

. "وأشير أسابيعيصل إلى  قدقد يكون موجًزا لمدة عشر دقائق، أو  ،فاصل دراسي مشترك
تعميم أو تدريب يتم تقديمو " :التعمم المتباعد بأنو (.Thalheimer ,2006, P 6)وويعرف

الصورة ب ونفستكرار المحتوى لأو  ،لعرض محتوى جديد ؛بفواصل زمنية ثابتة أو متدرجة
 ."فواصل يقوم فييا المتعممون بنشاط مختمف تماماً  يتخممو ،أو بصورة أخرىنفسيا 



 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المتساوي( بالتعلم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقلية-التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

- 056 - 

فيعرفو  اإللكترونية وتناولت العديد من التعريفات مفيوم التعمم المتباعد بصيغت أيضا 
 تقديم سمسمة من، يتم فيو أسموب جديد ومبتكر في التعمم"بأنو  (Emsley,2016)إيميسمي

مفصولة بفواصل و بمشاركة متزايدة لممتعمم في كل جمسة،  ،الجمسات القصيرة والمكثفة
ماتم تعممو  عماتماًما  ،ستراحة(يقوم فييا المتعممون بنشاط مختمفالقصيرة)تعرف با

 p.4Pettenati,2016& Longo ,Mangione,)جرزا وآخرون بينما يعرفو، "بالجمسة

Garzia, للحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة طويمة المدى ،منيجية تعميمية مفيدة"(  بأنو، 
من خلل الجمسات التعميمية وفواصميا  ،من وقت تقديم الدرس ،بناًء عمى ترتيب محدد

أو أكثر من  ،و فاصمين زمنين ،، والذي يمكن أن يشتمل عمى ثلث جمساتةالزمنية المحدد
 ."ذلك من الجمسات وفواصميا

 ميديةشممت كل من التعمم المتباعد بصيغتو التقوفي ضوء تمك  التعريفات التي 
التعريف اإلجرائى لمبحث الحالي لمتعمم المتباعد اإللكتروني  اشتقاقتم   ،وصيغتو اإللكترونية

اللزمة لضبط  اآللياتمن  ويمكن توضيح عدد .بالمصطمحات البحثية سابقا ووالذي تم عرض
الفاصل الزمني،  -أنماط التكرار -والتي تشمل  تكرار التعمم  ،اإللكتروني التعمم المتباعد

 ;Cull,2000; Lotfolahi& Salehi,2016,P.7 )ويمكن توضيحيا فيما يمي:

16)-,pp.6Thalheimer ,2006 ,2016,Guest 

 لوصول إلى المستوى من ااستخدام التكرار الكافي لتمكين المتعمم  تكرار التعمم: وىو
أكثر  إال إذا تم استخدام ؛لتعممو؛ لذا فإن التباعد قد ال ينتج عنو تأثيراألساسي اللزم 

قد تتضاعف إذ  ؛خاصة إذا كانت أحداث التعّمم متباعدة ؛من تكرار أو اثنين أو ثلث
 معيا صعوبة تعمم المواد المعقدة.

 :وتمثل أنماط لمحتوى التعمم والتي يمكن  تقديميا عمى مدار الجمسات أنماط التكرار 
في  التكرار(6)معاد الصياغو؛ التكرار(0)الحرفي؛ التكرار (5)التعميمية في أشكال منيا:
التكرار (6)؛ السياق لتوفير أخرى وطرق توضيحية،استعارات، صورة قصص،أمثمة، رسوم

 ولعب أدوار، الحالة، ودراسات والمحاكاة،في صورة االختبارات والممارسة والتمارين، 
 ،والحوار ،التكرار في صورة المناقشات (8)؛ االسترجاع ممارسة أشكال من وغيرىا
إمكانة تقديم التكرار من خلل  أيضاو  .الجماعي التعمم أشكال من وغيرىا ون،اوالتع

وسائل تعميمية مختمفة مثل)النص، الصوت، الڤيديو، الكمبيوتر، اإلنترنت، الفصل 
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إظيار التكرار، فإنو كمما زاد  وبغض النظر عن طريقة. وغيره من الوسائل( (الدراسي
 عدد الطرق التي تقدم بيا المعمومات زادت إمكانة استبقاء أثر التعمم لفترة أطول.

 :)ثلث مرات إلىأن يكون عدد مرات التكرار مابين مرتين  عدد مرات التكرار)اإلدخاالت، 
ثم  ،اإلدخال األولنو يجب تعممو خلل إلتنفيذ التعمم المتباعد بنجاح، حيث  ؛عمى األقل

استرجاعو أو تحديثو، وبالتالي تعزيز أثر الذاكرة خلل اإلدخال الثاني، وينبغي اإلشارة 
 حتى ال يشعر المتعمم بالممل . ؛أنو ال يجب أن تزيد عدد اإلدخاالت عن ثلثة

  ًلمتعمم  لمغاية ميماً  الفاصل الزمني:يعد الفاصل الزمني بين كل جمسات التعمم أمرا
تقريبًا لفاصل  مساوياً الفاصل الزمني المثالي لمتباعد ويجب أن يكون اعد؛ المتب

أن الفاصل الزمني المثالي بين الجمسات التعميمية قد يزيد من التذكر رغم ؛ االحتفاظ
من خلل التصميمات التعميمية بالتطبيق  ،ال إنو قد يصعب تقديموإ..عمى المدى الطويل

، وىو ماراعتو الباحثتان في البحث الحالي بإنشاء نوعين جداً عمى فترات زمنية طويمة 
لدراسة أثرىما عمى المتغيرات  اً ، واألخر موسعمتساوياً من أنواع الفواصل، أحدىما كان 

بإجراءات و وىو ما سيتم توضيح ،تجنبًا لمفترات الزمنية األكثر طوالً  ة؛البحثية التابع
 البحث.

المشار إلييا لمضبط لمتعمم المتباعد  اآللياتوفي ضوء مفيوم التعمم المتباعد و  
 ةقامت الباحثتان بعمل أربع جمسات تعميمية، وكانت كل جمسة تحتوى عمى ثلث ..اإللكتروني

، كما تم االعتماد عمى أساليب عرض إلكتروني مختمفة صلنميا فامدخاالت لمتعمم تتخإ
 ،التي تقوم بعرض المفاىيم ،تعميميةفقد تنوعت أساليب تكرار الجمسات ال ؛لمجمسات التعميمية

بين جمسات تعتمد عمى النص، وأخرى تعتمد عمى الصورة، وثالثة تعتمد عمى الڤيديو،  فيما
تنوع أنماط التكرار عمى مدار الجمسات  ضمانل ؛والرابعة تعتمد عمى األمثمة التطبيقية

 التعميمية.
 طبَعْ ادتلطات التعلَنَْ بالتعله املتباعد اإللكرتًىُ  -ب 

مرحمة التعمم ومرحمة  :وىما ،يضم نظام التعمم المتباعد اإللكتروني مرحمتين أساسيتين
الذي يعمل عمى ترسيخ المعمومات في الذاكرة  ،االسترجاعاالختبار، وىو بذلك يوفر التكرار و 

 Emsley,2016 ; ,p.3 Salehi,2016): ويمكن توضيح المرحمتين كما يمي ،طويمة المدى

Lotfolahi& 4; t al., 2016,p.e,Garzia  ,2017;WBT Systems) 

 أًاًل: مسحلْ التعله
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معمومات التي يحتاج الطلب إلى تعمميا أثناء الفيو يوفر المعمم  اإلدخال األًل:
مع  ،تعمميايسيل عمى الطالب  ،بطريقة ومن الميم تقديم المعمومات األساسية .الدرس
ألكثر واىتماميم  الطلب بتركيز االحتفاظدقيقة؛ نظرًا ألن  09أال يزيد زمنو عن  مراعاة

 .نشاء الذاكرة في تمك المرحمة في إ تبدأ المسارات العصبيةو  ؛دقيقة يعد أمرًا صعباً  09من
يجب أن يكون لو  وال دقائق، 59مدتوو  ،يمي اإلدخال األول األًل:الفاصل الصمين  

 .أي علقة بما يتعممو الطلبشاط لمن لذلك ال يجب أن يكون  بمحتوى الدرس؛ ةصم
اإلدخال الثاني: يقوم المعمم بمراجعة محتوى اإلدخال األول، مع التذكير بالنقاط 

وتغيير طريقة عرض المحتوى)عمى سبيل  ،االذاكرةالرئيسية لمموضوع، والتي تعمل عمى إثارة 
المثال، استخدام مجموعة متنوعة من األمثمة التي تتميز بمستوى عال من التفاعل(، وبذلك  

التي تم تفعيميا  يانفسيؤثر التحفيز المقدم في اإلدخال الثاني عمى المسارات العصبية 
 .إلعلم المخ بأىميتيا ،باإلدخال األول

األول، وترك فترة راحة أو  الفاصلمثل  يانفستم تطبيق المبادئ  مين الجاىُ:الفاصل الص
عن  مختمفنشاط  تقديم، وفي ىذا التوقف المؤقت ، يمكن دقائق عشراسترخاء حوالي 
 .ال علقة لو بمحتوى الدرس أيضاالنشاط السابق؛ و 

تتمحور  ،أنشطة حوىنا يؤكد المعمم محتوى اإلدخال األول، باقترا اإلدخال الجالح: 
حيث يتعين عمى الطلب إثبات أنيم قد اكتسبوا المحتوى المقدم ليم في ؛ حول الطالب

ليتم   ؛أي  يتم تطبيق المعرفة الجديدة، من خلل اإلدخال الثالث ؛دخالين)األول والثاني(اإل
. ائيةالتحقق من فيميم الفعمي لمحتوى الدرس، ويمكن أن يتم ذلك من خلل االختبارات البن

 لو يوضح طبيعة الجمسة التعميمية، ومثاالً  شكل ،وفيما يمي
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 يثال ندهست انتعهى انًتباعذ إلنكتشونٌ  (3شكم)       ت(َطشٍمت انتعهى انًتباعذ اإلنكتشونٌ) باندهست انتعهًَ :(2شكم)

          (Emsley,2016)                                                              (Emsley,2016) 

 ثاىًَا: مسحلْ االختباز

التي  ،وذلك بيدف استدعاء المعمومات ؛وىي المرحمة التي تتبع مباشرة مرحمة التعمم
من خلل إعطاء اختبار  ،لما تم دراستو ،تم تقديميا مسبقًا لمتحقق من مدى فيم الطلب

ولكن بعد نفسو،  االختبار وقياس أثره عمى الذاكرة قصيرة المدى،ثم يتبعو تكرار .تحصيمي
، وىو ما سيتم تطبيقو في البحث وقياس أثره عمى الذاكرة طويمة المدى ،مرور فترة زمنية

 الحالي.
أفاد البحث  ،التعمم المتباعد اإللكتروني وطبيعة جمساتو،من نظام  ومما سبق عرض 

نتاج  اإلطارالجمسات وفواصميا، والذي سيتضح تفصيل في  الحالي منيا في تصميم وا 
  .التجريبي لمبحث

 معاٍري تكدٍه جلطات التعله املتباعد اإللكرتًىُ -ج 

ليات الضبط اللزمة آفي ظل  طبيعة الجمسة التعميمية بالتعمم المتباعد اإللكتروني، و 
التي تمزم لتقديم  جمسات  التعمم المتباعد  ،مجموعة المعاييرلو ،كان البد من تواجد 

 Guest,2016; WBT) من:كل وقد أوضحيا  ،والتي تسيم  في نجاحيا ،اإللكتروني

Systems,2017 2015; Gutierrez,,2017 ;  Pappas ; ,B Pappas,2016 A; 

 Pappas,2016  Pashler,2008; &Wixted Rohrer, Vul, Cepeda,) 

اإلدخال 
 األول

اإلدخال 
 الثاني

 

اإلدخال 
 الثالث

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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 االستعانة(استخدام مساعدات الذاكرة لتحسين استبقاء المعرفة: يمكن 5فيما يمي:)  
والخرائط الذىنية لتحسين  ،تياً بالبطاقات التعميمية اإللكترونية والممخصات المصممة ذا

البحث الحالي عمى البطاقات التعميمية اإللكترونية من  اعتمد؛ وقد  استبقاء المعرفة بالذاكرة
تحسين و  في نياية كل جمسة تعميمية من أجل المراجعة Ankiخلل استخدام برنامج 

(البناء عمى المعرفة السابقة عند المتعمم: يمكن ربط المعمومات 0بالمعمومات؛ ) االحتفاظ
األمثمة، والسيناريوىات خالل  من ،تعممالتي تم تخزينيا بالفعل عند الم ،الجديدة بالمعرفة

التي تتمثل في جميع أنشطة التعمم المتباعد اإللكتروني المقدمة عبر جمساتو  ةالتفاعمي
في بنائو لمجمسات الثانية والثالثة والرابعة عمى ما تم تقديمو في وقد اعتمد البحث  التعميمية؛

مختمفة، وكذلك اعتمد اإلدخال الثاني والثالث عمى ما تم تقديمو  ةالجمسة األولى ولكن بصور 
(تشجيع المتعممين عمى التطبيق واسترجاع المعرفة بنشاط: من خلل 6؛)في اإلدخال األول

التي تتطمب االستدعاء النشط، وتطبيق ما تعممو  ،إنشاء أنشطة التعمم المتباعد اإللكتروني
نات ابالمعمومات؛ من خلل إعطاء امتح االحتفاظكرة و مما يؤدي إلى تعزيز الذا ؛الطالب

باإلضافة إلى إعادة عرض المعمومات  ومسابقات تراكمية لمطلب عبر الجمسات التعميمية.
عمى الطلب التي سبق تعمميا؛ حيث توفر االختبارات سبًبا وجيًيا لمطلب لمراجعة المعمومات 

النشط من خلل  االسترجاعمراعاتو بتنوع أساليب  الذي تم مرأل؛ ابأنفسيم واسترجاع المعرفو
( دمج الفواصل الزمنية في تصميم جمسات 6اإلدخال الثاني والثالث بالجمسات التعميمية؛)

بدون فترات راحة  ،التعمم المتباعداإللكتروني: ال تكتمل استراتيجية التعمم المتباعد اإللكتروني
مع فترات راحة  ،الت تعميميةادخإ ةىي تقديم  ثلث ن الصيغة التقميديةإدراسية منتظمة؛ حيث 

 وقد تختمف تمك المدة في ضوء الموضوعات األكثر .بينيما دقائق تصل إلى عشرلمدة 
وقد اعتمد البحث الحالي عمى . التي قد تتطمب فترة انقطاع أطول لتحسين الفيم تعقيدًا،

 59مدة كل منيما دقيقة، وفاصمين 09ادخاالت لكل جمسة تعمم مدة كل إدخال 
(إعادة تقديم المعمومات بشكل مختمف: ينبغي توفير مجموعة واسعة من أنشطة 8دقائق؛)

وذلك نظرا ألن ، شكال مختمفةأولكن ب نفسيا المعمومات التعمم المتباعد اإللكتروني لعرض
مراجعة نفس المعمومات بنفس الطريقة مراًرا وتكراًرا يمكن أن تصبح شيئًا ممًل لممتعممين وىو 

ذلك من خلل تكرار المفاىيم  يلحاوقد راعى البحث ال ،في جمسات التعمم وماينبغى تجنب
توى التكرار عمى مس بأكثر من صورة سواء عمى مستوى الجمسات التعميمية، أو ةالمعطا
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(تعزيز المفاىيم المتعممة من خلل 0حتى ال تصبح شيئًا ممل لممتعممين؛ ) ؛الجمسة الواحدة
  لو عندما تقدم فعالية،األنشطةالواقعية: العقل البشرى يستوعب المعمومات بشكل أكثر 

وىو ماينبغى تقديمو في جمسات  ،في سياق الماده المتعممة ،يةعنشطة وواق عمميةبصورة 
في البحث تم تساعد المتعمم عمى سيولة تذكر المفاىيم المتعممة، و  ،من أساليب فسيانالتعمم 

الحالي تعزيز المفاىيم األساسية مع األنشطة الحقيقية، من خلل جمسة األمثمة التطبيقية 
(  تقديم 0الواقعية ؛ ) التمميذةتتفق ومواقف حقيقية ترتبط ببيئة  ،طرح أمثمةخلليا  والتي تم 

تغذية راجعة فورية وتعزيز التعمم: ينبغي تقديم تغذية راجعة فورية في بيئات التعمم المتباعد 
من  ،نسياناإللكتروني، قبل أن تتأصل المعمومات الخاطئة في ذاكرة المتعمم، وتجنبا لحدوث ال

 ؛التمميذاتو تتطبيق ما تعممعمى  لذلك اعتمد البحث الحالي :لتطبيق والتعزيز المستمراخلل 
الذي  Ankiبيدف التعزيز المستمر لممفاىيم التي تم دراستيا، من خلل استخدام برنامج 

(جدولة 5؛ )أثناء استرجاع المعمومات داخل الجمسات األربع ،تقديم تغذية راجعة فوريةاتاح 
بحيث يتمكن المتعممون من الوصول  ،ينبغى ضبط محتوى التعمم المتباعد اإللكتروني التعمم:
يتم تحديده من قبل المعمم، وفي البحث الحالي تم رفع جمسات  ،بعد وقت أو تاريخ معين ،إليو

وفقًا لجدول زمني عمى المنصة  ؛التعمم المتباعد اإللكتروني واالختبارات القبمية والبعدية
عمى المعممين تقديم إرشادات ( تقديم إرشادات لممتعممين: يتعين 9؛ )Edmodoالتعميمية 

 تكرارال تطبيق عمى ، وتشجيعيمالدراسةبو في بداية ف الطلب يعر وت ،حول التعمم المتباعد
من أجل تعريف  ؛عمل جمسة تمييدية قبل بداية التجربة يتعمموا. وتم في البحث الحالي حتى

 التمميذات بالتعمم المتباعد وكيفية تطبيقو.
إلى االفادة من تمك المعايير في تقديم جمسات التعمم  وقد سعى البحث الحالي  

 ،البحثي األول السؤاللإلجابة عمى  لوقائمة المعايير  اشتقاقو   ،المتباعد اإللكتروني
 لتمميذاتوتقديميا لممساعدة عمى تطوير التعمم المتباعد اإللكتروني بنمطي الفواصل المقدمة 

 الكمبيوتر.  مادةاإلعدادية لتنمية المفاىيم المرتبطة ب المرحمو
 إليو من معايير الضبط لمجمسة التعميمية مع مايشير لإلفادةويتفق ذلك التوجو 

( Pappas,2016C بأن التعمم المتباعد اإللكتروني دورًا كبيرًا في تعمم المفاىيم؛ حيث )ن إ
بين  ،مسافة بين جمسات االستدعاء النشط  يساعد عمى تعزيز المعرفة والربطلترك المتعممين 

من  االسترجاعأنشطة ساعد ت ،مفاىيم الجديدة واألفكار الموجودة مسبقا في ذاكرة المتعمم

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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لنقل المفاىيم إلى  ؛متعددة فرصاً خلل جمسات التعمم المتباعد اإللكتروني عمى إعطاء الطالب 
التعمم المتباعد اإللكتروني  فعاليةومن الدراسات التي أجريت لمتحقق من  .ذاكرة طويمة المدى

والتي ىدفت تعرف أثر تكرار  (Matos , et al.,2017دساست )في مجال تعمم المفاىيم 
بالتعمم لدى طلب  االحتفاظعمى التعمم المتباعد إلكترونيًا باستخدام  المفاىيم الطبية الرئيسية

نخفاص نسبة امن خلل  ،كمية الطب، وأفادت نتائجيا بارتفاع نسبة التحصيل لتمك المفاىيم
ميمية والتواصل مع أستاذ اإلجابات الخاطئة، إضافة إلى زيادة حضورىم في الجمسات التع

التي أجريت بيدف التحقق من استخدام  (McHugh,et al.,2016دساست )المقرر،كذلك 
 في تدريس المفاىيم األساسية Ankiببرنامج ال  االستعانةالتغذية الراجعة والتعزيز المباشر ب

مستخدمى ، وقد توصمت الدراسة إلى ارتفاع نسبة التحصيل لمطلب الصيدلةلطلب كمية 
ليم من تقنية مرنة  هوفر ا نتيجة لم  مقارنة بالمجموعة التي لم تستخدم البرنامج؛ البرنامج

وبالرجوع لتمك الدرسات فقد قامت الباحثتان باالعتماد عمى التفاعل وفردية، وتشجيع إيجابي، 
الكمبيوتر  مادةلتنمية المفاىيم المرتبطة ب ؛والمحتوي بالتعمم المتباعد اإللكتروني التمميذةبين 

 لتلميذ المرحمة اإلعدادية .
 تطبَكات التعله املتباعد اإللكرتًىُ -د 

أن إلى   (,Labutov& Banerjee,2016,p.1 Reddy) ريدي وآخرون يشير
التي تعزز التعمم  ،األدواتالتطور الممحوظ في التكنولوجيات ساعد في خمق مجموعة من 

 األدواتوعادة ما تأخذ ىذه  .من خلل االعتماد عمى فيم عمم الذاكرة البشرية  ،المتباعد
والتي تمثل أجزاء صغيرة من محتوى  ، Flash Cardsالتعميمية شكل البطاقات التعميمية

تطبيق تمك  إليوالتي يتم عرضيا بصورة متكررة عمى المتعمم وفًقا لجدول تحدده  ،المعمومات
 من خلل جمسات التعمم المتباعد. ،البطاقات

من  اً جديد جيلً إال أن  ،في شكل مادي ،ورغم وجود البطاقات التعميمية لفترة من الوقت
ليقدميا بشكل إلكتروني، وتتميز ىذه ؛قد ظير في األونة األخيرة  ،برامج الكمبيوتر التطبيقية

التباعدية لكل بطاقة تعميمية، وتقدم التطبيقات بالقدرة عمى المساعدة في االىتمام بالفترة 
 p.1,التي يحتاج إلى تعمميا ومراجعتيا كل يوم بصورة إلكترونية محكمة.) لمطالب العناصر

The Learning Centres,n.d.) 
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 ،وتعتمد فكرة تصميم معظم البرامج الكمبيوترية لمتعمم المتباعد عمى غرار التعمم
كأزواج  ،يتم إدخال عناصر التعمم لحفظيا في البرنامجباستخدام البطاقات التعميمية؛ حيث  

يتم عرض السؤال عمى  ،عندما يكون من المقرر مراجعة ىذا العنصرو  .واألجوبة األسئمةمن 
، وعندما يكون المستخدم قد نجح اإلجابةول المستخدم تذكر االشاشة، ومن المفترض أن يح

البرنامج عن مدى سيولة أو صعوبة تذكره يدوًيا، ثم يخبر  اإلجابةأو فشل، فإنو يكشف عن 
بناًء عمى خوارزميات التكرار  ة،واألجوب األسئمةيقوم البرنامج بجدولة األزواج من فلإلجابة 
(. وتتسم ىذه التطبيقات بالسماح بدرجة Frank,2017التي ينشأىا البرنامج) ،المتباعد

وتوجد  ،(p.1 ,et al., Reddy.2016) .ورصد عممية المراجعة ،أكبر بكثير من المراقبة
العديد من البرامج التطبيقية التعمم المتباعد اإللكتروني  منيا  سبيل المثال ما يمي : 
(Keder,2009,pp.8-10; The Learning Centres,n.d,p.2; 

Jones,2010,pp.4-5) 

  برنامجSuperMemo :تم تصميمو، إلنشاء البطاقات التعميمية ىو برنامج كمبيوتر، 
وىو برنامج  ،Pocket PCو Palm OSو Windowsوىو متوفر لنظام التشغيل 

 ي للستخدام.ناجم
  برنامجMnemosyne ىو برنامج مفتوح المصدر، متاح لنظام التشغيل :Windows 

، أيضاً  SuperMemo SM-2، ويستند إلى خوارزمية Mac OS Xأو  Linuxأو 
يعطى حرية أكبر لممستخدم عند التعامل مع البطاقة التعميمية عن برنامج و 

SuperMemo. 
  برنامجFullRecall ىو برنامج خاص متوفر لنظام التشغيل :Linux،Mac OS X ،

FreeBSD  ،Windows  ،Pocket PC ،Maemo  Nokia Intern et 
Tabletsالتي تعتمد عمى الشبكات  ،، ويستخدم خوارزمية لجدولة البطاقات التعميمية

 العصبية االصطناعية.
    برنامج Memorang:اإلنترنت أو  سواء عبر، متوفر كتطبيق في البيئات المختمفة

مختمفة من االختبارات واأللعاب المصاحبة  أشكاالً  هالذكية، ويتميز بتوفير  جيزةفي األ
 ة، بصورة مدفوعة األجر.يلمبطاقات التعميم

  برنامجAnki : الذي يقوم عمى إنشاء  البطاقات التعميمية ،المتباعد التعممىو برنامج،  
 Windows  ،Linux ، Mac ،IOSوأنظمة التشغيل) جيزةويعمل مع جميع األ
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،Android  ،)وجود وقت مثالي لمراجعة " حيث أنو يقوم عمى مبدأ  ومتصفحات الويب
؛ لذا يتم معالجة "أقصر وقت ممكنالمادة المتعممة، من أجل تذكر المزيد، باستخدام 

 ، وبالتالي يحدد لمطالب  العناصرAnkiوقت المراجعة ىذا تمقائًيا بواسطة خوارزميات 
بالتعمم لمدى طويل في  االحتفاظمن أجل  ؛التي يجب عميو مراجعتيا وفي أي ترتيب

 .يسمح بتحسين محتوى المعرفة لكل طالب عمى حدةالذاكرة، بما 
 ):لتوافر عددا من المزايا وىى  Ankiالن البحث الحالي ببرنامج اوقد استع 

McHugh,et al.,2016; Jones,2010,p.5; Keder,2009,p.8) 
نات لنتائج ا( يحتفظ بقاعدة بي0ي بسيط لمتعمم واالستخدام؛ )جان( برنامج م5) 
الياتف (يساعد عمى إحداث المزامنة بين 6نات أخرى لمبطاقات )اوقاعدة بي ،الطلب

تحتوي عمى عناصر الوسائط المتعددة كالنصوص  ،(يتيح إنشاء بطاقات6والكمبيوتر؛)
فر عدد كبير من مجموعات البطاقات اوالصور والصوت ولقطات الڤيديو، باإلضافة إلى تو 

الجاىزة، بمغات متعددة ، كما يسمح البرنامج باستيراد البطاقات من مجموعة متنوعة من 
تحسين محتوى المعرفة لكل طالب عمى (يوفر فرصة ل8متدادات متنوعة؛ )البرامج األخرى با

، والمواد األسيل رإلعادة التذك ،حدة بحيث يتم عرض المواد الصعبة لو بشكل أكثر تكراًرا
(يقدم البرنامج معالجة يرمجيو سيمة االستخدام لكل من 0؛ )بشكل أقل

 مبطاقات التعميمية.لمراجعة( النشاء،اإل مرحمتي)
 استعانتالتي  ،ومن خلل ىذا التنوع في التطبيقات توجد عددا من الدراسات  

استخدام برمجيات التعمم  ةوالتي أثبتت فاعمي ،باستخدام تطبيقات التعمم المتباعد اإللكتروني
)Mohd Yusof ,Hasbullah, المتباعد القائمة عمى البطاقات التعميمية ومنيا دراسة 

),2018Babikkoi &Yaumi  ـبرامج إعداد ال أحد فعاليةالتي ىدفت دراسة مدى  Flash
Card  توصمت ةتلميذ المرحمة المتوسطمفردات المغة لفي تدريس القائم عمى الكمبيوتر ،

 &Bower)، ودراسة لتحسين إتقان المفردات كان فعاالً النتائج إلى أن استخدام البرنامج 

Arthur,2016) والتي ىدفت تحميل العلقة بين عدد مرات تكرار البطاقات التعميمية وعدد
برمجيات التعميم  إحدىلطلب الجامعة باستخدام  اإلنجميزيةالمفردات المتعممة في المغة 

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة لصالح  .القائمة عمى البطاقات اإللكترونية ،المتباعد
 ،البطاقات لمرات أكثر االمتباعد اإللكترونية، وذلك لمطلب الذين كررو برامج التعمم استخدام 

 وميارات اإلستماع بصفة خاصة. ،ميارات المغة بصفة عامة اكتسابفي 
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من مزايا استخدام برامج الكمبيوتر في  وفي ضوء نتائج تمك الدراسات وماتم توضيح
في البحث  االستعانةعد لمطلب، فقد تم تصميم  البطاقات التعمييمية لتقديم تعمم إلكتروني متبا

وخوارزمياتو في إنشاء البطاقات التعميمية الخاصة باإلدخال الثالث  Anki ـالحالي ببرنامج ال
والتطبيق عمى المفاىيم التي تم دراستيا خلل  ،بيدف المراجعة؛ من كل جمسة تعميمية 

  .األول والثاني يناإلدخال
 التعلَنَْ للتعله املتباعد اإللكرتًىُنعاٍري  تصنَه البطاقات ـ -ي 

كأداه أساسية  ،الدراسات واألدبيات عن البطاقات التعميمية إليوفي ضوء ما أشارت  
نتاجيا ب فقد  بالبرمجيات التطبيقية لمتعمم المتباعد اإللكتروني، االستعانةيتم تصميميا  وا 

التي يجب مراعاتيا أثناء تصميم البطاقات التعميمية  ،وجدت مجموعة من المعايير األساسية
;WBT  (O'Hare,et al.,2017,p.12والتي أشار ليا كل ،لمتعمم المتباعد اإللكتروني

),2013Wy ner Systems,2017; (5تفعيل استخدام الصور )تساعد بالفعل في  فيى ؛
؛  نفسيا التي تشرح المفاىيم المتعممة ،( زيادة عدد البطاقات0بالتعمم)؛) االحتفاظزيادة معدل 

تقان التعمم؛) ( مراعاة جعل الصورة في الجزء األمامي من 6ألنيا تساعد عمى زيادة الحفظ وا 
( 6بالتعمم؛) تفاظاالحلممساعدة عمى مزيد من  ؛ياوجعل النص في الجزء الخمفي من ،البطاقة
وجد أكثر من اجابة؛ بحيث توال  ،سؤال عن كلحتواء البطاقة عمى إجابة واحدة فقط امراعاة 

أسيل بكثير من تذكر عدد  ،تكون البطاقات أكثر بساطة، فتذكر عديد من البطاقات السيمة
عدم ، ( ينبغي في حال وجود أكثر من معنى لمصورة الواحدة8أقل من البطاقات الصعبة؛)

ومرة أخرى مع المعنى  ،وضع المعنيين داخل بطاقة واحدة، بل توضع مرة مع ىذا المعنى
( 0بحيث تكون مباشرة وبسيطة قدر اإلمكان؛ ) ؛عمى البطاقات األسئمة( تصميم 0اآلخر؛ )

الفيم قبل الحفظ ؛ بما  لمتمميذةحتى يتسنى ؛ مراعاة أن يستند عرض البطاقات إلى الفيم
عمى أحد  غير الصائبة(عدم وضع العبارات 5لمماده المتعممة) االسترجاعلة يساعد عمى سيو 

لمعبارات  التمميذةن تكرار قراءة إب األخر؛ حيث جانعمى الالصائبة والعبارات  ،بينجانال
 وىو ما يختمف مع ىدف التعمم. ،قوم بحفظياتدون قصد  يايجعم ،الخاطئة
في ضوء تمك المعايير استطاع البحث الحالي اإلفاده منيا في تطوير البطاقات  

مايرتبط  اشتقاقو ، التعميمية التي تقدم بجمسات التعمم المتباعد اإللكتروني)اإلدخال الثالث(
 البحثي األول.    السؤال عنلإلجابة  ؛ومنيا بقائمة المعايير التعمم المتباعد اإللكتروني وفواصم

https://blog.fluent-forever.com/author/fluentblog/
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 امليصات التعلَنَْ للتعله املتباعد اإللكرتًىُ -ً 

توجد بعض المنصات التعميمية التي تقوم عمى فكرة استخدام البطاقات التعميمية لعرض 
وفقًا لخوارزميات التعمم ؛ في صورة أجزاء صغيرة عمى المتعمم بصورة متكررة ،المعمومات
 ،تمثل منصة تعمم لمغات عبر اإلنترنت التيية ، و جانالم Duolingoمنصة : ومنيا ،المتباعد

 .  (Settles& Meeder,2016,p.1849)    دون بقية المواد

حيث  ةواحدة من المنصات شائعة االستخدام في البيئات العربي Edmodoوتعد منصة
 ةكمنص ىاالتي تميز  ،عديد من الخصائص إلى (Malespina& Butler,2013)يشير 
تميز بالواجية المألوفة التي تشبو واجية مواقع التواصل ت ىفي ؛لكترونيةإ ةتعميمي

، ويستخدم  LMSالفيس بوك ونظام بلك بورد إلدارة التعممجمع بين مزايا تحيث  ؛االجتماعي
ون، وتبادل اوفر لممعممين والطلب بيئة آمنة للتصال والتعت،و  0.9فييا تقنية الويب 
مكانة ،المحتوى التعميمي إضافة إلى الواجبات المنزلية وتوزيع  ،تجزئتو وتطبيقاتو الرقمية وا 

جراء المناقشات فيما ا  و  ،من الطلب ومتابعتيا ةوتحديد الميام المطموب ،والدرجات ،االختبارات
 بينيم أو مع المعمم. 

بدراسة العلقة بين استخدام المنصات التعميمية مع  ىتماماً ابعض الدراسات  أولتوقد  
 ,Miyamoto, Coleman, Williams, Whitehill)ومنيا دراسة  ،التعمم المتباعد

Nesterko& Reich,2015)  أفادت أن تقديم التعمم المتباعد من خلل بيئة والتي
MOOC قد ساعد عمى تحسين أداء الطلب الذين يقومون بتوزيع وقتيم  ،مفتوحة المصدر

بشكل أفضل من الطلب الذين يقومون  ؛عبر مزيد من جمسات التعمم بالمنصة التعميمية 
) et Baatar ,دراسة  أيضا، و بالتعمم في شكل جمسات أقل أي بتكثيف التعمم خارج المنصة

al., 2017)  ، والتي ىدفت إلى تحديد ما إذا كان استخدام أدوات التعمم المتباعد اإللكتروني
بمنصة التعميم عبر  االستعانةاإلنترنت يحسن أداء طلب كمية الطب في االختبارات، ب عبر

" لتقديم الوحدة التعميمية المختارة، وتم استخدام جمسات التعمم المتباعد Ceregoاإلنترنت" 
%( من  89وأفادت نتائجيا بأن نسبة ) .وتقديم التغذية الراجعة  لمطلب األسئمةلطرح 

االختبارات في وكذلك  ،أعمى في الجوانب العممية الطلب مستخدمى المنصة  حققو تقدماً 
 Duolingoت منصة استخدمالتي  (Settles& Meeder,2016)،لك دراسة، وكذةالمكتوب

بالتطبيق عمى المفاىيم المغوية لدارسى المغات الثانية، وتوصمت الدراسة إلى أن انتعهًََت 

https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.31.1_supplement.lb13
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رفع ية في معافكان أكثر  ،بالمنصة التعميمية االستعانةمع  ،تقديم التعمم المتباعد اإللكتروني
 التعمم التقميدي داخل الصف. بأسموب مقارنةمعدالت استرجاع الطلب 

من خلل ، في البحث الحالي Edmodoوقد تم تفعيل مميزات المنصة التعميمية    
مع وجود مساحة  في مجموعات عمى المنصة، بجدولة الجمسات التعميمية، التمميذاتاشراك 
، إضافة إلى كونيا شبكة ةوكذلك المعمم زميلتيامن التعميق مع  اتمكني ،بالتمميذةخاصو 

تتيح لممعممين تخصيص  بل ،ال تحتاج إلى مشاركة المعمومات الشخصية ة،منة ومغمقآ
فييا التعمم ليؤالء الطلب وىو  المعمميخصص  ،فرعية مجموعةعن طريق إنشاء  ،التعمم

حث بالالتي يقدميا التعمم المتباعد اإللكتروني ب ،جية التعمم الفردييمايتفق وطبيعة استرات
 الحالي. 

 مناذج التعله املتباعد اإللكرتًىُ -ش 
التي يمكن دمجيا في نماذج  ،توجد العديد من الخوارزميات الخاصة بالتعمم المتباعد

ومنيا عمى سبيبل  اإللكتروني، والتي تستند إلييا تطبيقات التعمم المتباعد ،تقدم لتعمم الطلب
 المثال:

حيث يتم  ؛من خلل الفاصل التدريجي ،االسترجاعيقدم طريقة في  :Pimsleurنموذج  .5
ثم اختبارىا عمى فترات زمنية متزايدة بشكل تصاعدي، تتخمميا  ،إدخال المفردات الجديدة

أن  ،ويؤخذ عمى التطبيق الفعمى ليذا النموذج مقدمة أو مراجعة لمفردات لغوية أخرى.
 لممتعمم الفعميةوال يمكن أن يتكيف مع المقدرة  ،الجدول الزمني مسجل مسبًقا

(Jones,2010,p.5). 
النظرية المغوية بين   HLRنموذجيجمع : HLR( Half-Life Regressionنموذج ) .0

ممارسة التكرار ، ويستخدم في بشكل غير مباشر ،النفسية وتقنيات التعمم اآللي الحديثة
 .(Settles& Meeder,2016,p.1851) المتباعد مع تطبيقات اكتساب المغة

 ،من خلل خوارزمية تعمم متباعد مختمفة5900عام  Leitnerنموذج اليتنر: قدمو .6
لزيادة  ؛التكرار المتباعدفييا يستخدم  لتيا ،مخصصة للستخدام مع البطاقات التعميمية

 ،الحد األقصى للحتفاظ بالمواد الدراسية عمى المدى الطويل، وىو أكثر تكيًفا مع المتعمم
 ،ووفقًا ليذا  النموذج. تبعًا ألداء الطالب ؛حيث يمكن أن تزيد أو تقمل الفواصل الزمنية

 لذيوفًقا لمدى معرفة المتعمم ا ؛يقوم بطرح البطاقات التعميمية في مربعات  فإن النظام
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(، day-2)ختمف من شخص إلى أخر؛ حيث تبدأ جميع البطاقات في مربع اليوم األولي
ذا كان بإمكان  اليوم  ،الطالب تذكر عنصًرا ما، فسيتم "ترقيتو" إلى المربع الثانيوا 

نشاء فترات زمنية أطول  (،day-0الثاني) وخلف ذلك، ، لمبطاقاتبين عمميات التكرار وا 
إذا كانت غير صحيحة، يحصل عمى"تخفيض" البطاقة إلى المربع السابق مرة  فإنو
 .(Mubarak& Smith,2008,p.2)يتم استكمال التعمم  حتى، وىكذا  day-5أخرى
لجدولة  ؛Leitnerستخدم عديد من برامج البطاقات التعميمية اإللكترونية نظام يو 

جمسات التعمم المتباعد، من خلل تنظيم العناصر في تمك البطاقات التعميمية بصورة 
أن ىذا  ( Frank,2017)، وقد أفاد(Settles & Meeder,2016,p.1851)افتراضية

لتقييم إجابة الطالب يساعد في تحقيق االستفادة القصوى  Leitnerالنظام الذي يقدمة نموذج
 أيضاو  ،من خلل تعظيم تحسين التعمم من خلل ضبط تكرارت التباعد ،من التعمم المتباعد

 .جيداً تقديم تعمم أكثر كفاءة من خلل عدم إضاعة الوقت عمى البطاقات التي يعرفيا الطالب 
 ؤهالذي يعتمد بنا ،Ankiوقد اعتمدت الباحثتان عمى نموذج اليتنر من خلل استخدام برنامج 

 .وفقًا لمدى صعوبتيا ،لمبطاقات التعميمية التمميذةفيو يقيم معرفة ؛  Leitnerعمى نظام 
 من خلل التحكم بضبط زمن العرض لمبطاقات الصعبة ،ويعتمد التكرار فيو عمى أداء المتعمم

 وز زمن الجمسة التعميمية.ابحيث اليتج لحالتووفقا  ؛يمة لكل متعممالس أو
توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر وبرمجياتو في التعمم  ةومن الدراسات التي تناولت فاعمي

؛ التي )Kelley& Whatson,2013(است ، ودر)2005Tokac,(دراسة دراسة   ،المتباعد
من خلل استخدام التعمم  ،التجريبية الدارسةأفادت في نتائجيا إلى تفوق المجموعات 
عن تمك التي تستخدم التعمم ،الكمبيوتر أجيزةالمتباعد بالبرمجيات والتطبيقات المقدمة ب

 ختصار زمن التعمم وارتفاع مستوى التحصيل.افي  ، بالصورة التقميدية
التعميمى الملئم من خلل التصميم  وقدم البحث الحالي معالجت ،وفي ضوء تمك النتائج

 ،التي تم تقديميا ،من خلل الجمسات التعميمية ،لمتعمم المتباعد اإللكتروني  ،لمتطوير
 اختلفمع  Edmodoورفعيا عمى المنصة التعميمية    ةدى لغات البرمجبإح االستعانةب

عينة البحث التجريبية تنمية مفاىيم  لمتمميذات لتتيح( يمتساو ال -الفواصل)الموسع نمطي
 كما سيتضح بإجراءات البحث.   ،نمادة الكمبيوتر لديي

 أمناط الفٌاصل بالتعله املتباعد اإللكرتًىُ -ح 
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لذلك يمجأ الطلب إلى بعض  ؛مالشائعة في التعم المشكلت ىحدإىو  نسياننظرا ألن ال
ما  األساليب ىذهومن  .بصورة ناجحة ،لمساعدتيم عمى أداء االختبارات النيائية األساليب

حيث  المعرفة التي تم اكتسابيا؛ ط الضوء عمىيسمت من أجل ؛"المجمعيعرف باسم" التعمم 
 ،لممعمومات عمى مدى فترة من الوقت نسيانعمى حدوث  ،لمتعمم المتباعد "كيمي"تنص نظرية 

إذا لم يتم تعزيزىا؛ نظرا ألن عدم قيام األفراد باسترجاع وتطبيق وتعزيز ما تعمموه، يؤدى إلى  
يمكن أن  ،بشكل دوري، مسحو تدريجيًا من ذاكرتيم، وتقترح  النظرية أن تكرار الموضوع

 .(Pappas,2016B ) عند المتعممين نسيانيساعد في التغمب عمى منحنى ال

كذلك يمكن اتباع أسموب التعمم المتباعد الذي يتم فيو عرض عناصر التعمم في فواصل 
بطريقة ال ينسى فييا الطلب ما درسوه، ويتم تعزيز المعرفة مع كل  ،زمنية متنامية

 .(Schimanke, Mertens, Hallay, Enders& & Vornberger,2015,P.2)تكرار

  .الفواصل المقدمة بالتعمم المتباعد نمطيمن خلل  ة،البحث الحالي بالدراس ويتناولوىو ما (
 &Carpenter, Cepeda, Rohrer, Kang)كاربنتر وآخرون حيث يشير 

Pashler,2012,P.370)  أن الفواصل تؤدي إلى درجات مختمفة من التعمم، والتي يشار
 إلييا أحيانًا عمى أنيا تؤثر عمى التعمم المتباعد.

 ،ISI( Inter study Interval) :مثل ،وترتبط بعض المصطمحات بأنماط الفواصل
)Tetzel,et -Küpperوالذي يشير إلى الفاصل الزمني بين جمسات التعمم

), et al.,2017,p.9O'Hare ;al.,2014,p.729(وكذلك ،Rentntion Interval )RI 
ويشير إلى الفترة الزمنية بين جمسة التعمم األخيرة وجمسة االختبار  ،"االحتفاظفاصل "ويسمى 
)et al.,2015,p.944;Gerbier ;Tetzel,et al.,2014,p.729-Küpper ,   النيائية

O'Hare,et al.,2017,p.9). 
( 5بتقسيم أنماط الفواصل إلى:)(Gerbier, et al.,2015,944)جربرو آخرين قام 

ذات مدة متزايدة؛ ، ISIتفصمو فواصل  الموسع: يتألف النمط  الموسع من تكرار متوال  
 .نفسيا من المدة متتاليةمن فواصل  يمتساو : يتألف النمط  اليمتساو (ال0)

ثابتًا بين جمسات التعمم،  ISIكون ية يمتساو ويتضح مما سبق أنو نمط الفواصل ال 
يتم إعادة تعمم الطلب عنصر ما مباشرة بعد تعممو في  ، ولكن في حال النمط الموسع
)Küpper-بشكل تدريجي بين جمسات التعمم عبر الوقت ISIالبداية، ثم يزداد الفاصل 

),et al.,2014,p.730Tetzel. 

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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 يمتساو الفاصل النمط  )et al.,2014,p.130Vlach ,( لش وآخرونڤو يعرف  
من الوقت بين أحداث  و  امتس مع قدر ،زمنية متباعدة جداولبأنو" تقديم المعمومات عمى 

 ؛" تقديم التعمم:بأنو (Kanayama& Kasahara,2017,p.116) ويعرف، بينما "التعمم
 ."بين كل تجربة تعميمية ثابتة ،بحيث تظل الفترات الفاصمة

" :نمط  الفاصل الموسع بأنو )al.,2014,p.130, et Vlach( لش وآخرونڤ ويعرف
مقدار الوقت بين أحداث التعمم مع كل  يزيدو  ،زمنية متباعدة جداولتقديم المعمومات عمى 

 وويعرف، ن الفاصل الزمني بين المسافات يصبح أطول عمى مدار فترة التعمم"إأي  ؛عرض
(Kanayama& Kasahara,2017,p.116)بين أحداث التعمم" مقدار من الوقت :بأنو، 

ن الفاصل الزمني بين المسافات يصبح أطول عمى إأي  ؛رض تعميمىعيصبح أكبر مع كل 
 ."مدار فترة التعمم

)Küpper-واختمفت األدبيات والدراسات حول تأثير نوعي الفواصل فقد أشار
),et al.,2014Tetzel  بين الفواصل الموسعة مقارنة بالفواصل الزمنية  اختلفأنو ال يوجد
 Kang,et)بالتعمم عمى المدى الطويل؛ ويتفق ذلك الرأى مع دراسة  االحتفاظة في ي  متساو ال

al.,2014) ،الموسعة)مقارنة بين التعمم المتباعد باستخدام الفواصل الزمنيةال من خلل-
كبير بين  اختلفوجود   إلى عدم(عمى االحتفاظ بالتعمم، وتوصمت الدراسة يةمتساو ال

في  بينيم اختلفوجد يلم ، و ة لمفواصل في االختبار الفورييمتساو المجموعات الموسعة وال
أخرى، بينما  أسابيع 6بـ األخيرة الذي تم إجراؤه في بعد انتياء الجمسة أيضا االختبار المؤجل

الزمنية  إلى تفوق الفواصل(Maddox, Balota, Coane& Duchek,2011)أفاد
حيث  ؛حتفاظ بالتعمم عمى المدى الطويلاالة في يمتساو الموسعة مقارنة بالفواصل الزمنية ال

 أن المتعممين الذين يمارسون التعمم المتباعد ذا النمط الموسع، لدييم فرصةإلى ذلك أرجع 
لدييم فرصة  فإن ،وبالتالي ..بعد وقت قصير من الجمسة الدراسية األولى ،مراجعةلمقيام بأول 

وقد  ،الكثير من المعمومات نسيانكبيرة الستدعاء العنصر بنجاح، قبل أن يحدث 
المتبقية تتطمب من المتعممين مواصمة  االسترجاعأن جمسات ،(Nation,2013)أضاف
وبعبارة أخرى، تتيح نظرا لطول الفترة بين كل جمسة واألخرى  ؛الستعادة الجزء المتعمم ؛الجيود

ناجحة عمى المدى الطويل  ،تجربة استرجاع ضمانبالنمط الموسع  االسترجاعممارسة 
 إلىالتي ىدفت  (Gerbier,et al.,2015)ويتفق الرأى السابق مع دراسة، لممتعممين
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عمى  دارسى المغة الفرنسية(عمى قدرة الطلب يمتساو ال-الفواصل)الموسع يالمقارنة بين نمط
أو  0أو  0( من RIبعد فترة استبقاء )لممعمومات ، تم تقييم االستدعاء بالمعمومات االحتفاظ

أن التعمم  إلى توصمت الدراسةوذلك بتطبيق االختبار التحصيمي عمى ىذه الفترات، و  يوًما 56
 .يمتساو إلى نتائج أفضل من النمط ال بشكل عام الفواصل الموسعة  أدى االمتباعد ذ
-الموسع)ي الفواصلومع ذلك فقد أفادت دراسات أخرى أنو ال يوجد فرق بين نمط 
والتي  )Karpicke& Bauernschmidt,2011(( لمتعمم المتباعد مثل دراسة المتساوي

 االحتفاظبالتعمم المتباعد في  ) الموسع، المتساوي(ىدفت تحديد أفضل أنماط الفواصل
التكرار نتائج إلى أن التوصمت و  ،اإلنجميزيةمن خلل تعمم موضوعات المغة  ،بالمعمومات
بالمعمومات عمى  االحتفاظ في٪ 099 بنسبة كبير يؤدي إلى تحسن الجمسات بين المتباعد

ومع ذلك لم يكن ىناك  الجمسات، بين تباعد وجود عدم مع التكرار إلى نسبةً  المدى الطويل
االحتفاظ  عمى قوية عمى اآلخر، أي أن التكرار المتباعد لو آثاردليل عمى تفوق أيا منيما 

 )et al.,2014Tetzel-Küpper ,(وكذلك دراسة  ،نوع الفاصل عن بصرف النظر بالتعمم
المتساوي(عمى االحتفاظ -)الموسعلفواصل بالتعمم المتباعدا نمطيثير أالتي ىدفت اختبار ت

-)الموسعالفواصل ىمن نمط كلأن إلى توصمت الدراسة بمفردات المغة اإلنجميزية، و 
 يوًما. 68أفضل لفترات احتفاظ طويمة لمدة  اكان المتساوي(

مما سبق يتضح أن الدراسات أغمبيا لم تحدد بشكل قاطع أييما أفضل عمى الذاكرة 
ذي  من التعمم المتباعد بالنسبة لكل ؛ويؤدي إلى بقاء أثر التعمم ،طويمة المدى

عمى  ينلذا فقد اتجو البحث الحالي إلى دراسة أثر كل من النمطالمتساوي(؛ -)الموسعالنمط
 وكذلك الحمل المعرفي. ،بقاء أثر التعمم

في  ية(متساو ال–الموسعة )في الفواصل ،وسوف تستند الباحثتان إلى حساب الزمن
بين جمسات  ،من دراسات لحساب متوسط  الفاصل الزمني ولما سبق عرض ،جمسات التعمم

 .التعمم كما سيتضح بتجربة البحث
الجمسات  التي تناولت الفواصل الزمنية عمى مدار،وفي ضوء تمك األدبيات والدراسات 

زمة لضبطيا في التعمم المتباعد اإللكتروني كما لل يمكن إدراح عدد من المعايير ا ،التعميمية
)al.,2015,944; ,etGerbier ,2006,p.16;Thalheimer يشيرليا كل من

),et al.,2014,p.730Tetzel-Küpper ,et al.,2017,p.10;O'Hare 
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يجب أن يكون  ،لفاصل الزمني المثالي بين جمسات  التعمم المتباعدا(5) :فيما يمي
ويقصد بو المدة  التي سيتم عقد االختبار التحصيمي  ،بالتعمم  االحتفاظتقريبًا لفاصل  مساوياً 
)الفاصل الزمني بين ISI(متوسط 0بعد انتياء جمسات التعمم المتباعد اإللكتروني؛ ) ،الفوري

الفواصل بين  اختلفرغم و في الحالتين،  اً جمسات التعمم( ينبغى أن يكون  واحد
الفواصل بالتعمم  نمطيفي  ياً متساو يكون   إال أن المتوسط  ،(يمتساو ال-النمط)الموسع

تؤدي  ،الفواصل بين جمسات التعمم المتباعدد زيادة عد (6(؛ )المتساوي - الموسعالمتباعد )
(الفاصل الزمني 6في ضوء مايتطمبو محتوى المادة المتعممة؛ ) ،إلى زيادة االختفاظ بالتعمم
يجب أن يزيد مع زيادة فترة االستبقاء لتحسين ، أثناء الدراسة ،بين جمسات التعمم المتباعد

، مؤجل تطبيقوبمعنى زيادة وقت الفاصل الزمني إذا كان االختبار البعدى سيتم  ؛االستعادة
( كمما كانت المسافات الفاصمة بين جمسات التعمم طويمة)من يوم أو 8بعد أخر جمسة تعمم؛ )

(ال يوجد فرق بين نمطي الفواصل) 0أكثر( كان ذلك أفضل بشكل متزايد لنجاح تكوين الذاكرة؛)
مصاحبة للختبارات البنائية في كل جمسة  ،( عند تقديم تغذية راجعةيو متساال –الموسع 
( جعل الفاصل الزمني بعد فترة زمنية قصيرة مابين الجمسة األولى والثانية لمنمط 0تعميمية؛ )

( جعل 5الجمسات بالنمط الموسع؛ ) باقيعمى مدار  ،ضافة مزيد من الوقتإالموسع، ثم 
الجمسات  باقيوعمى مدار  ،متساوى  بين الجمسة األولى والثانية لمنمط ال الفاصل الزمني ثابتاً 

 . يمتساو بالنمط ال
(لمتعمم المتباعد اويمتسال -في ضوء ماتم طرحة من معايير لمفواصل بنمطييا) الموسع

بما يتفق ونمط  ،يم الجمسات وجدولتيا عمى المنصة التعميمةمتم تطوير تص ،اإللكتروني
متعمم لقائمة المعايير  اشتقاقكذلك و  الفاصل لكل مجموعة من مجموعات البحث التجريبية،

 البحثي األول.    السؤال عنلإلجابة  و؛المتباعد اإللكتروني وفواصم
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 اإللكرتًىُ األضظ اليظسٍْ للتعله املتباعد -ط 

عند  نسيانومعالجة مشكلت ال ،فكيرالتالتعمم المتباعد اإللكتروني بتدعيم  رتباطنظرا ال 
فيو  ،من خلل تقديم تصميمات مختمفة من التكرارات المناسبة لممعارف المقدمة ،الطالب

 يشيرو  مع تنوع  المعارف المقدمة لكل طالب. متناسباً  ،يرتبط بالنظرية المعرفية
يختار بواسطتيا  ،لكونيا عممية داخمية ؛إلى االستراتجية المعرفية (Caple,1996,p.38)كبيل

والتعمم والتذكر والتفكير والتعديل، من خلل مجموعة  المتعممون طرقيم الخاصة بالحضور
 كاممة من العمميات المعرفية لممتعمم. 

أن عمم النفس المعرفي يجسد دليًل قويًا عمى (O'Hare, et al.,2017,p.10)ويرى
عمى  ،بشكل كبير ،أحداث التعمم يؤثرن وجود المسافات بين إفوائد التعمم المتباعد؛ حيث 

التي تقدم مع التعمم  نمطييانجاج عممية التعمم، وىو ما يتمثل في الفواصل الزمنية و 
نما يمتد ا  و  ،اليقتصر عمى الميام المعرفية البسيطة ،من أثر فعال والمتباعد، كذلك مايحدث

 ليشمل النواحي المعرفية المعقدة.
من وجية  ،الختبار تأثير التعمم المتباعد(Miles,2014)ويتفق ذلك الرأى مع دراسة 

نظر عمم النفس المعرفي في الفصل الدراسي بفحص تأثيره عمى تدريس قواعد المغة 
لمطلب الجامعيين، وقد توصمت الدراسة إلى أن  تأثير التعمم المتباعد كان قويًا،  اإلنجميزية

الفواصل الزمنية  فإنلذا  في قواعد المغة، رغم الطبيعة المعقدة لميمة التعمم المتمثمو
 المتباعده أدت إلى فترات احتفاظ أطول لممعمومات في ذاكرة المتعممين عينة الدراسة .

جيات ييمكن اإلشارة إلى االسترات ،سس التي تقدميا النظرية المعرفيةألوفي ضوء ا  
 ،أثبتت فعاليتيا مع النتائجالمعرفية التي يتم تطبيقيا من خلل التعمم المتباعد، والتي 

( 5) (Gagne, Briggs& Wager,1992):بالتعمم والذاكرة كما يمي االحتفاظالمتعمقة ب
التي يتم تعمميا  ،استراتيجيات التمرين: تمثل مشاركة المتعمم في ممارساتو الخاصة لممواد

التي تم عرضيا في اإلدخال األول ثم التطبيق عمييا في كل  ،خلل التطبيق عمى المعمومات
(استراتيجيات تفصيمية: يضع فييا المتعمم 0من اإلدخال الثاني والثالث بالجمسات التعميمية؛ )

ات متعمدة لمبنود التي تم تعمميا، مع مواد أخرى يسيل الوصول إلييا، وتتمثل في ارتباط
 ،الذي يتم فية الربط بين المفاىيم المتعممة باإلدخال األول ،اإلدخال الثاني بالجمسة التعميمية

(استراتيجيات تنظيمية : يقوم فييا المتعمم بترتيب 6والتطبيقات المقدمة باإلدخال الثاني؛ )



 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المتساوي( بالتعلم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقلية-التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

- 060 - 

السيناريوىات  وىو ما يتمثل في األمثمة التطبيقية أو ،التي يتم تعمميا في إطار منظم ،المواد
التي يتم تقديميا في و  ي،و في سياق تفاعمتماتعمم التمميذةيا ظم من خللتنل ة؛التفاعمي

(استراتيجيات 6الجمسة الرابعة، ومع جدولة تنظيم الجمسات التعميمية عبر المنصة التعميمية؛ )
مراقبة الفيم: التي يشار إلييا أحيانًا باسم استراتيجيات وراء المعرفية، وتتعمق بقدرة الطالب 

، والتي يتم األىدافالذي يتم تحقيقو من خلل  ،التعمم، وتقدير النجاحعمى تحديد أىداف 
من أجل قياس  ؛عتماد عمى التطبيقالبا تقديميا من خلل  اإلدخال الثالث بالجمسة التعميمية،

لألىداف التعميمية، وجاء  اوكذلك مدى تحقيقي ،لما تم تعممو التمميذاتدرجة فيم واستيعاب 
والذي يمتمك القدرة عمى مراجعة مستوى الطالب وتحديد  Ankiرنامج ىذا في شكل استخدام ب
 االنتباه: التي يستخدميا المتعممون لتركيز شكمية(استراتيجيات 8مدى تكراراه لمتعمم؛ )

دارة الوقت بفع ؛والحفاظ عميو من خلل اعتماد  ،االنتباهتى تركيز أ.ويةليالمتحكم في القمق، وا 
، وتم التمميذاتنتباه ااعمى العرض بشكل مختمف  لكل جمسة لممحافظة عمى جذب  التكرار

 ،ووقت كل من التكرارات والفواصل ،إدارة الوقت من خلل التحكم في وقت الجمسة التعميمية
 ؛التمميذةتعامل معيا تالتي شاشة الوالحرص عمى إظيار الوقت عمى كل  ،داخل كل جمسة

 .ةليابفع اتمكن من إدارة وقتيتحتى 
بالتعمم المتباعد، فإن تأثير  اً ارتباط ،جيات المعرفيةيفي ضوء ذلك التطبيق للسترات  

ستراتيجية ا :التي تدعميا كل من ،التعمم المتباعد يعد نوعًا من االستراتيجيات المعرفية
والقواعد المفاىيم وبذلك تصبح  التمرين واالستراتيجية التفصيمية واالستراتجية التنظيمية؛

األمثمة الواقعية  نحو األشياء واألحداث البيئية، مثل النص، أو الرسوم والصور، أو الموجية
ليا أىميتيا في العمميات المعرفية الخاصة بالمتعمم، وىى ما يتم تنفيذىا من خلل تصميم  ..

يجيات المعرفية حيث ينظر إلى االسترات الكمبيوتر؛باستخدام  ،برامج التعمم المتباعد اإللكتروني
الستخداميا في تصميم التعميم، وخاصة فيما يتعمق بتقديم مواد التحفيز إلى  ؛كوسائل تعميمية

وىو ما  ،المتعمم، التي تبدو مناسبة أكثر في المراحل العمرية المختمفة في العممية التعميمية
ت من خلل ساعد ،من نصوص ورسوم وممحبما ت الحاليةارتبط بطبيعة المادة التعميمية 
المرحمة  تمميذاتوتتناسب مع  ،لتصبح مواد تحفيزية ؛تصميم جمسات التعمم المتباعد

 البحث الحالي.   ةاإلعدادية عين
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 الطعْ العكلَْ  :احملٌز الجاىُ

في النشاط العقمي المعرفي لمفرد، وىي  ةتعد السعة العقمية من أىم المحددات المؤثر 
جزء من المخ يتم فيو معالجة المعمومات وتخزينيا وتفسيرىا، وتعد ذات سعة محدودة، وحيث 

أي  اكتسابفإن طريقة  ،تختمف من شخص إلى أخر ،ن المعمومات المخزنة التي يتم فيمياإ
تتفاعل مع المعمومات فالمعمومات الجديدة  ؛من شخص إلى آخ أيضامعمومة جديدة تختمف 

ليتم تفسيرىا ومعالجتيا وتنظيميا، أو يتم تخزينيا في  ؛المسترجعة من الذاكرة طويمة المدى
  Mental Capacityالذاكرة طويمة المدى، وىذا الجزء من المخ ىو ما يعرف بالسعة العقمية

 .(0996 ،الزيات)Working Memoryأو الذاكرة العاممة 
التي  ،المنطقة العقمية االفتراضية"السعة العقمية بأنيا (69ص،  0998السيد، ،عرف)ي

من خلل عمميات اإلدراك والمعمومات  ،ندماج وتفاعل بين المعمومات الواردةاحدث فييا ي
تظير االستجابات في صورة  ،ونتيجة ليذا التفاعل .المسترجعة من الذاكرة الطويمة المدى

نظرا لمعلقة التبادلية  ؛معمومات إلى الذاكرة طويمة المدىأو يتم إعادة ال ،)رسم، كتابة، وكلم(
تم فيو تجزء محدود من الذاكرة، " :بأنيا( 59ص، 5999عمى وغنام،كما يعرفيا )، "بينيما

معالجة كل المعمومات المستقبمة والمسترجعة في وقت واحد، وبذلك تمثل العدد األقصى من 
 ."فعل عقمي واحدالتي يستطيع العقل تجميعيا في  ،المخططات

أن السعة العقمية عندما يتم تحميميا بكمبة كبيرة من إلى ( Niaz, 2001وقد توصل )
 .مما يترتب عميو انخفاض مستوى األداء ؛تفوق طاقاتيا التشغيمية تقل كفاءتيا ،المعمومات
جديدًا لمعلقة بين  بعداً السعة العقمية لممتعمم سوف يضيف  إلىفإن التعرف  ،وعمى ذلك

عمى ،منخفض(ال-مرتفعاليتمثل في الكشف عن مستوى السعة العقمية ) ،المعمم والمتعمم
وعادة  .ذوي سعة عقمية منخفضة آخرينو  ،اعتبار أن ىناك متعممين ذوي سعة عقمية مرتفعة

 ، ويراعيالطلبما يؤدي فيم المعمم لمسعة العقمية إلى تقديم كم من المعمومات يناسب 
عمى السعة العقمية وبالتالي إرىاقيا  ةوعدم زيادة كم المعمومات المقدم يمالفروق الفردية بين

 وخفض أدائيا.
( من أن السعة العقمية تمعب دورًا كبيرا في اكتساب 0956، السلماتوقد أضاف )

أنو توجد علقة طردية بين درجة  (Embretson.1995)أكدوقد المعارف والميارات،  
السعة العقمية، والقدرة عمى التركيز، واالنتباه، واستدعاء المعمومات من الذاكرة ؛ حيث تزيد 
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درجة التركيز واالنتباه، والقدرة عمى استدعاء المعمومات من الذاكرة مع زيادة درجة السعة 
المنخفضة من خلل تقميل  عة العقميةزيادة كفاءة السيمكن وقد ، ورغم ذلك إال إنو ، العقمية

) المتطمبات؛ بما يتلءم ومحدودية السعة العقمية، وبالتالي تقميل الحمل المعرفي عمى الذاكرة
 .(0959عطية، 

من خلل إتاحة التعمم في صورة  ،يمكن زيادة كفاءة السعة العقمية لممتعمم ،ومما سبق
في صورة مجموعة من  لمتمميذاتوتقديمو  ،رقمية باستخدام التعمم المتباعد اإللكتروني

المادة المتعممة  تفصميا فترات استراحة  داخل الجمسة التعميمية، مع مراعاة تكرار ،اإلدخاالت
 ،أمثمة تطبيقية( -ڤيديو -صورة -نمط العرض من تنوع الجمسات التعميمية )نص اختلفب

في عقل المتعمم.  ات وتجييزىامما يساعد عمى معالجة المعموم ؛ووجود فواصل زمنيو بينيا
نمطي من خلل الربط بين مستوى السعة العقمية و  ،وىو ما يسعى البحث الحالي إليو

 لمتعمم المتباعد اإللكتروني.  ؛(ويمتساال-موسعال)الفواصل 
ية موجبة ارتباطوجود علقة  عن(، في نتائجيا  0950السباب، وقد أفادت دراسة) 

لطلب  لصالح السعة المرتفعة ةبمستوياتيا الثلث العقمية والسعة المعرفي العبء بين خقض
( التي 0956، بدر )دراسة ضاً يأو  لمختمف تخصصاتيم الدراسية، وفقاً  ؛المرحمة الجامعية

مقابل الطلب ذوي السعة العقمية    ة،لطلب ذوي السعة العقمية المرتفعأفادت نتائجيا بتفوق ا
 .والمرجأ الفوريالتحصيمي البعدى  في االحتبار  ،المنخفضة

باسكاليونى"  انچوقد قام البحث الحالي باستخدام اختبار األشكال المتقاطعة  لمعالم "
بعد التحقق من صدقة وثباتو لمتطبيق،  (5999) البنا والبنا، إسعاد البنا وحمدي البنا: ترجمة

عينة )المرحمة اإلعدادية لتمميذاتلقياس السعة العقمية  ؛ثكما سيتضح من إجرءات البح
قبل التطبيق   ،العقمية السعةفي ( المنخفض-مرتفعاللتصنيفيم إلى المستويين) (البحث
  .لمتجربة

 احملٌز الجالح : العالقْ بني اذتنل املعسيف ًالتعله املتباعد اإللكرتًىُ

يميل المتعمم إلى  ،في وقت واحد، عندما يقدم لممتعمم كم متزايد من المعمومات
ويساعد التعمم االمتباعد اإللكتروني عمى  ستيعاب مايتم تقديمو بصورة مكثفة،ااالنصراف عن 

 تسمح ليم باستيعاب ؛ن الطلب استراحةاعن طريق إعطاء أذى ،تقميل الحمل الزائد
د المتباع الستيعاب محتوى اإلدخال األول بالتعمم ؛كون لدييم الفرصةتالمعمومات؛ بحيث 
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المقدمة بالجمسة  من خلل الفواصل التعميمية ،قبل االنتقال إلى اإلدخال الثاني ،اإللكتروني
يمكن تقميل الحمل الزائد من خلل التركيز عمى مفيوم  واحد في  أيضاً التعميمية) االستراحة(، 

لتوفير  ؛ةإعطاء المتعممين مفاىيم متعدد محاولةبالجمسة التعميمية الواحدة، بداًل من  ،كل مرة
؛ ويسعى البحث الحالي إلى االفادة من (Pappas,2016,A)الوقت بالجمسة التعميمية
( لتقميل الحمل المعرفي بالجمسات التعميمية المتساوي – الموسع  استخدام نمطي الفواصل)

 كما سيتضح من التطبيق بالتجربة البحثية .  ،المتباعد اإللكترونيبالتعمم 
أن الذاكرة العاممة  لدى اإلنسان،  إلىتستند فكرة الحمل المعرفي  ،في ضوء ذلك  

ال يمكن أن يتعامل –اً ي يعالج ما يقوم بو اإلنسان حاليالذ يالجزء العقم ذلكوالتي يقصد بيا 
 إال مع كمية محدودة من المعمومات في المرة الواحده فيما يعرف بالحمل المعرفي

),1998Sweller(. 
لمعالجة  ؛مقدار الطاقة العقمية اللزمة" :الحمل المعرفيبأنو" (Sweller,2003)يعرف 

 ،العقمي ويشير إلى مقدار النشاط مقدار المعمومات المقدمة من المتعمم في وقت ما،
 &Shibliشيبل ووست يعرفو ، بينما "المفروض عمى الذاكرة العاممة في وقت ما

West,2018 )  )أي ىو الجيد المعرفي )أو  ؛الحمل المعرفي المتضمن في ميمة ما" :بأنو
 ."الذي يتطمبو الشخص ألداء ىذه الميمة ،مقدار معالجة المعمومات(

(الداخمي: الصعوبة المتأصمة في المادة نفسيا، 5ىما:)يأخذ الحمل المعرفي شكمين 
(الخارجي: الحمولة المتولدة من طريقة 0والتي يمكن أن تتأثر بالمعرفة السابقة لمموضوع؛ )

 .(( Shibli& West,2018والتي قد تساعد أو ال تساعد في التعمم ،تقديم المادة
لمقدم بيق عمى المحتوى ابالتط ي،البحث الحالي بقياس الحمل الداخموسوف يقوم  

الخارجى المتولد من وكذلك الحمل المرحمة اإلعدادية،  لتمميذاتلمفاىيم لمادة الكمبيوتر 
بنمطي الفواصل بمقياس الحمل المعرفي الذي سيتم  ،طريقة تقديم التعمم المتباعد اإللكتروني

   .إجراءات البحثبتقنينو كما سيتضح  ادة إع
يمكن النظر إلى الذاكرة  ،الحمل المعرفي يايتناولومن خلل المفيوم واألشكال التي  

العاممة عمى أنيا قصيرة األجل ومتناىية، في حين يمكن النظر إلى الذاكرة طويمة األجل عمى 
ىو نقل المعرفة إلى الذاكرة طويمة  ،أنيا ال نيائية؛ لذا ينبغى أن يكون اليدف من التعمم

ألنو عندما يتعرض الطالب لمواد جديدة ، فإنو يمكنو االعتماد عمى ىذه المعرفة  ؛المدى

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas


 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المتساوي( بالتعلم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقلية-التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

- 060 - 

 ،وبذلك يتم تقميل الحمل المعرفي، ولكن إذا كانت الذاكرة العاممة محممة بشكل زائد ،السابقة
 &Gathercole)بالمعمومات الجديدة  االحتفاظقد يؤدي ىذا إلى فشل الذاكرة العاممة في ف

Alloway,2007) . 

 ،الذي يعتمد عمى التكرار ،يقدم التعمم المتباعد اإللكتروني األساس ،من ىذا المنطمق
لزيادة فرص المسار العصبي لتكوين وتشكيل روابط  ؛مع ترك فاصل زمني" فترات راحة" 

 ،بما يساعد عمى تقميل الحمل المعرفي الزائد ويسمح لممتعممين بمعالجة المعمومات ؛أقوى
باإلضافة إلى أنو يعمل عمى نقل المعرفة إلى الذاكرة طويمة المدى  ،التي تمقوىا في الحال

(Guest,2016). 
 ،من أجل تخفيض الحمل المعرفي ؛األساليبوقد قامت بعض األدبيات بطرح بعض   
باستخدام التسمسل من  )Van Merriënboer, Kirschner&Kester.2003(فقد أشار

البسيط إلى المعقد عند تقديم المحتوى، من خلل البدء بأمثمة عممية؛ حيث يتم عرض الحل 
ليا بصورة كاممة، ويجب عمى الطلب بعد ذلك تطبيق المثال عمى سؤال جديد، ثم االنتقال 

ويجب عمييم استكمال الميمة بأنفسيم، دون  ،نجاز ميام حيث يتم إعطاء حل جزئيإإلى 
الحاجة إلى مساعدة معمميم في كل مرحمة، وىو مايتفق وما يتبعو البجث الحالي من اإلدخال 

 بالتعمم المتباعد اإللكتروني .  ،الثاني بالجمسة التعميمية
عمى نحو  ،أن االنتقال من خلل األنشطة )Atkinson,2003&Renkl(وأفاد  
ألن المتعممين سوف يكونوا قد أتقنوا بالفعل بعض  ؛ييقمل من الحمل الداخم قد ،تسمسمي
التي يحتاجون إلييا من خلل ىذا االنتقال المتدرج، لذلك يوصى بتقديم النموذج  ،المعارف

، ويتفق ىذا التوجو هبمفرد يستكمميادون ترك المتعمم   ،)النشاط المتكامل( بصورة متدرجة
التكرار المتدرج في عرض الجمسات  ليوآ من ،التعمم المتباعد اإللكتروني مع مايقدمو

 خلل التجربة البحثية.  ،التعميمية وفواصميا الزمنية
إضافة مزيد من التوقف أثناء الممارسات  أىميةإلى  )Ashman,201(7يشيرو 

ليساعد عمى تقميل  ؛ب سؤال متطابق تقريباً جانإلى  ،وجوب إعطاء مثال عمميو التعميمية، 
والذي تقوم بالتكرار  ،الحمل المعرفي. ويتفق ذلك مع ىيكل جمسة التعمم المتباعد اإللكتروني

من خلل عرض المعمومات بصورة كاممة في اإلدخال األول، ثم التطبيق عميو في اإلدخال 
في  ننفسيعمى أ التمميذاتواعتماد  ،الثاني، بصورة مطابقة لما سبق، والتقويم بشكل جزئي

 فاصل زمني بين اإلدخاالت الثلثة.  ستناد إلى وجوداإلدخال الثالث، واال



 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المتساوي( بالتعلم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقلية-التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

- 060 - 

وتوجد بعض الدراسات التي تناولت الحمل المعرفي مع التعمم المتباعد ومنيا دراسة  
(Andersen, Mikkelsen, Konge, Cayé-Thomasen& Sørensen,2016) والتي

) التعمم التقميدى( في بيئة المجمعوالتعمم  ،التعمم المتباعد :ممقارنة بين أثر كل منلىدفت 
الواقع االفتراضي عمى الحمل المعرفي، وأفادت نتائجيا أن الطلب مستخدمى الممارسات 

في انخفاضا  واظير أ ،مع وجود فواصل زمنية في الوقت ،التعمييمة بجمسات التعمم المتباعد
مع زيادة الحمل المعرفي في تعمم  ،لمجمعا بالتعمم االتي تم تقديمي ،الحمل المعرفي عن تمك

من خلل التعمم  ،الميارات المعقدة، وأوصت الدراسة بضروة استخدام الممارسات المتكررة
 ,Chen)دراسة أيضاو ، المتباعدعمى توزيع أوقات الجمسات، لتحسين تعمم الميارات التقنية

Castro-Alonso, Paas& Sweller,2018) قياس العلقة بين تأثير التعمم   والتي ىدفت
والتعمم  ،من خلل إجراء تجربتين لممقارنة بين التعمم المتباعد ،المتباعد عمى الحمل المعرفي

وأثرىما عمى الحمل المعرفي، وأفادت نتائجيا حصول الطلب مستخدمى التعمم  المجمع،
عمى درجات أقل في اختبار سعة الذاكرة العاممة، مع ارتفاع الحمل المعرفي عن  المجمع

رجعت الدراسة ذلك إلى استنفاد أالمجموعة األخرى من الطلب مستخدمى التعمم المتباعد، و 
الذاكرة العاممة بعد الجيد العقمي المطول نسبيًا المرتبط بالتعمم المكثف، وأوصت الدراسة 

 المقدم لمتعمم المتباعد. ي،ية الحمل المعرفي في التصميم التعميمتفعيل نظر  أىميةب
 ثالجًا: العالقْ بني بكإ أثس التعله ًالتعله املتباعد اإللكرتًىُ

يساعد التعمم المتباعد اإللكتروني عمى االستدعاء النشط لممعمومات، بما يحسن من  
الذي يتم عن طريق تشجيع المتعممين عمى التفاعل مع الموضوع  بالمعرفة ، االحتفاظ

ألنيا تعزز  ؛النشط بالمعمومات االحتفاظوتطبيقو؛ حيث ُتحسن التكرارات المقدمة عمى 
كبير من المعمومات الجديدة  كمالمسارات العقمية، ومن ثم بقاء أثر التعمم؛ فالقدرة عمى تعمم 

ويؤيد ذلك التوجو .(Pappas,2016,A)عمم اإلنسانبيا عنصرًا أساسيًا في ت االحتفاظو 
 ;Reddy,et al.,2016,p.1; Miyamoto,et al.,2015,p.47)األدبيات إليوماتشير 

Chen,et al.,2018,p.487)   بأن التعمم المتباعد يؤثر عمى بقاء أثر التعمم من خلل
  :التاليةالجوانب 

عمى المدى الطويل  االحتفاظالمراجعة الدورية والمتباعدة لممحتوى إلى تحسين  يتؤد -
 .وبقاء أثر التعمم

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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 ،تقسيم وقت الدراسة إلى عديد من الجمسات عمى وقت الدراسة الجماعيغالًبا ما يتفوق  -
 .بما يساعد عمى بقاء أثر التعمم ؛في الجمسات القميمة

مع وجود مسافات بين  ،عمى مدى فترة زمنية أطول ،تؤدي المعمومات التي يتم تقديميا -
خلل فترة  ،بو مقارنًة بالمعمومات المقدمة ،االحتفاظجمسات  التعمم إلى زيادة التعمم و 

 دون أي انقطاع. ،أقصر
كل ما تبقى لدى " :( بقاء أثر التعمم بأنو09ص، 0996، المقاني والجملويعرف) 

مما سبق لو تعممو في مواقف تعميمية، أو ما مر بو من خبرات مربية، وكمما كان  ،المتعمم
واعتمادىا عمى  ،عمى كفاءة وجودة العممية التعميمية اً كان ذلك مؤشر   ،التعمم في األثر)باقيًا(

 . "التي تساعد عمى ذلك األساليب
التي  ،" مدى احتفاظ المتعمم بالمفاىيم العممية: ( بأنو6، ص0999فو )جاسم، ويعر 

 ويقاس بواسطة اختبار تحصيل المفاىيم العممية"  ،من دراستيا أسابيعدرسيا بعد ثلثة 
بأن التعمم  );O'Hare,et al.,2017,p.9 Thalheimer,2006,p.6(ويفيد كل  من
 -بالمعمومات بصورة أفضل عمى المدى الطويل  االحتفاظمن التعمم و  مزيدالمتباعد ينتج عنو 

 االحتفاظو  ،رجاع ذلك إلى فائدة تأثير التباعد عمى الذاكرةإ، ويمكن المجمعمن التعمم 
 .المجمعبالمعمومات مقارنة بالتعمم 

لجمسات  أن التأثيرات التباعدية إلى (Caple,1996)توصمت دراسة  ،وفي ىذا الصدد 
 ،التعمم المتباعدة والمراجعة المتباعدة، عند دمجيا في برامج التعميمية بمساعدة الكمبيوتر

بالمعمومات في  االحتفاظتؤدي إلى تعزيز التعمم والذاكرة ، وعمى وجو التحديد االستدعاء و 
 الذاكرة طويمة األمد.

نو من أجل الحفاظ بأ (Chen,et al.,2018,p.498)إليوويدعم تمك النتيجة ما يشير 
البد من معالجة كميات محدودة من المعمومات فإنو عمى محتويات الذاكرة طويمة المدى، 

 وبالتالي يصعب معالجة كم الكمبيوتر،الجديدة في وقت محدد، وىو ما يقدم من خلل برامج 
مع وجود فترات  ولكن .في أعقاب المجيود اإلدراكي لممراجعة األولى كبير المعمومات بشكل

فرضيات  اكتسابوالذي ينتج عنو  ،راحة، يمكن التوسع في المعمومات المقدمة بعد ذلك
تعميمية جديدة. ويتفق ذلك مع طبيعة الجمسات التعميمية والفواصل المستخدمة سواء كانت 

 متساوية.أو  موسعة
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عمى بقاء  ،المتباعدو يمكن توضيح األسباب التي تم مناقشتيا لتفسير ـتأثير التعمم  
(جمسات التعمم 5) )Guest,2016 ;,2006,p.7Thalheimer(:أثر التعمم فيما يمي

ويؤدي ىذا الجيد إلى إنشاء  فيًا،تتطمب جيًدا إدراكًيا إضا بالنمط الموسعالمتباعد التي تقدم 
ينتج  ة( جمسات التعمم المتباعد0وتذكر أفضل بما يدعم بقاء أثر التعمم؛ ) ،آثار ذاكرة أقوى

 مما يعمل عمى إنشاء ؛عنيا آثار ذاكرة أكثر تنوًعا من جمسات التعمم المجمعة )التقميدية(
(تباعد 6لمعمومات لفترات زمنية أكثر؛ )اتساعد عمى تذكر  ،مسارات استرجاع متعددة

 ؛أثناء التعمم نسيانين الجمسات التعميمية، تنتج مزيًدا من الالمسافات)الفواصل الموسعة(ب
تساعد في التذكر  ةوأكثر فاعمي ،مما يدفع المتعممين إلى استخدام استراتيجيات ترميز مختمفة

 وبقاء أثر التعمم.
أن التباعد بين الجمسات التعميمية  (Kornell,2009,p.1312) كورنلويضيف 

إلى ترميز المعمومات في سياقات زمنية وفيزيائية وعقمية متنوعة، في  ،بشكل طبيعي ،يؤدي
ينتج عنو الترميز في سياق ثابت نسبًيا، وكذلك انخفاض إمكانة الوصول   التجميعحين أن 

قبل تقديم إجابتو، ويتم تطبيق  ،في استدعاء العنصر المتعمم ةمتمثم ،من الذاكرة ةلمعمومإلى ا
ذلك التباعد بين الجمسات التعميمية من خلل السماح أليام كاممة بالمرور بين الجمسات، 

يتطمب تعظيم التعمم عمى المدى الطويل خمق تحديات عند  وىنا بشكل كبير؛ نسيانوزيادة ال
تساعد عمى بقاء   ،موماتبمعالجة المعمومات النشطة وخمق ذاكرة دائمة لتمك المع ،المتعممين
 أثر التعمم.
وفي ىذا اإلطار تؤكد عدد من الدراسات بأن استبقاء أثر التعمم، بالتعمم المتباعد  

ومنيا دراسة اإللكتروني، يرتبط بالقدرة عمى االحتفاظ بالمادة المتعممة، وتطبيقيا في مواقف 
(Hudilainen& Klepikova,2016)  المتباعد اإللكترونيالتي ىدفت إلى تقديم التعمم، 

، وتوصمت نتائجيا اإلنجميزيةلتعميم مفردات المغة  (CALLالرقمية ) مستعينة بأحد األنظمة
مدعوم  يلمدة تعادل ثلث دقائق عمى مدار فصل دراس يومياً  إلى أن تقديم تعمم متكرر

بالمفردات عمى المدى  ،اإلنجميزية، قد ساعد عمى زيادة معدل احتفاظ طلب المغة باألنشطة
، وأيضا في التدريس بمقدار ثلثة أضعاف الطريقة التقميدية المتبعة ،الطويل
االستعانة بتطبيقات المحمول في تقديم والتي ىدفت تقييم (Baatar,et al.,2017)دراسة

الفورية  الردود توفيرمع الطب في مجال التخصص، لطلب كمية من األسئمة جمسات متكررة 
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 77.4وأفادت نتئاجيا بأن نسبة .والمراجع اإلجابةتوضيح ، و جنبًا إلى جنب اإلجابةعمى دقة 
لمدة زمنية أطول، وكذلك بالمعارف  حتفاظزيادة االمع قد شاركوا بنجاح في تمك التجربة،  %

والتي ىدفت إلى تحميل استخدام التعمم المتباعد  (Panzarasa,et al.,2016)دراسة 
حيث يتم فييا تقديم الدورات  ؛من خلل البرامج التدريبية التي تقدم إلكترونياً  ،اإللكتروني

، وتحتوي تمك الجمسات فواصل زمنية قصيرةب موزعة عمى جمسات تدريبية متكررة المحتوى
عمى مدار تمك  ،أن توزيع وقت التعمموأفادت نتائجيا ب عمى أنشطة مكثفة لدعم التعمم.

لفترة   ،بالمادة التدريبية االحتفاظكان لو آثار كبيرة عمى تحسين  ،الجمسات التدريبية المتكررة
 طويمة األجل.  

ستويات المعرفية تم االستعانة باالختبار التحصيمي عمى الم ،في ضوء تمك النتائج
من خلل التطبيقين الفوري  ،بقاء أثر التعممالتطبيق( لقياس  –فيم ال-الثلث) التذكر

 جراءات البحثية .إلكما سيتضح با ،بفاصل زمني للختبار ،والمؤجل
في الوقوف عمى األسس  ، قد أسيمتالخمفية النظرية لمبحث نجد أن ومما سبق عرض

لتحديد نموذج التصميم  و؛وأنماط فواصم ،والمبادئ النظرية  لمتعمم المتباعد اإللكتروني
بحث وجود  محاولةمع  ،في تصميم مواد المعالجة التجريبية والذي يمكن اتباع ي،التعميم

عمى المتغيرات  اوقياس أثرى ،تفاعل بينيا ومستوى السعة العقمية لتلميذ المرجمة اإلعدادية
 .في ضوء العلقة بينيم البحثية التابعة
 إجسإات البخح

 ؛الفواصل بالتعمم المتباعد اإللكتروني نمطينظرًا ألن البحث الحالي ييدف تقديم  
 :التاليةفقد سار في اإلجراءات   ،وبقاء أثر التعمم ،لقياس أثرىا عمى الحمل المعرفي

( ًِتطاامل -لفٌاصل) املٌضعبينطُ أًال : إعداد قاٖنْ مبعاٍري التعله املتباعدد اإللكرتًىُ 

 املسحلْ اإلعدادٍْ   :  لتلنَرات

البحثي األول" ما معايير تصميم التعمم المتباعد  السؤالوذلك لإلجابة عمى  
     "المرحمة اإلعدادية لتمميذات( المتساوي -الفواصل) الموسع بنمطياإللكتروني 
 -موسعالقائمة معايير التعمم المتباعد اإللكتروني بنمطي الفواصل) اشتقاقتم  

( من خلل الرجوع إلى عدد من الدراسات واألدبيات التي تناولت التعمم المتباعد اويمتسال
وبذلك تم التوصل إلى القائمة ، إللكتروني وأنماط الفواصل بو، في الخمفية النظرية بالبحث
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والمؤشرات الدالو عمييا وىى: المعيار األول:الجمسة  ،معايير رئيسية 6المبدئية، والتي تضم 
الثاني: تصميم البطاقات  (، المعياراً مؤشر  50ويشمل) ،التعمم المتباعد اإللكترونيالتعميمية ب

(،المعيار الثالث: أنماط اً مؤشر  50ويشمل عمى) ،التعميمية بجمسات التعمم المتباعد اإللكتروني
وقد تم  .مؤشرات( 5ويشمل عمى)  ،( بالتعمم المتباعد اإللكترونياويمتسال -موسعالالفواصل)
من صدق القائمة وصلحيتيا لمتطبيق بالعرض عمى المحكمين المتخصصين في التحقق 

أصبحت القائمة معدة في صورتيا %(، وبذلك 98، وجاءت نسبة إتفاقيم)تكنولوجيا التعميم
 قائمة معايير تصميم التعمم المتباعد اإللكتروني بأنماط الفواصل(. 0النيائية)ممحق

املعادتْ التجسٍبَْ للبخح )التعله املتباعد اإللكرتًىُ  ًمنطُ الفٌاصل  ثاىًَا: تصنَه ًإىتاج مٌاد 

 املسحلْ اإلعدادٍْ:لتلنَرات ( اًِتطامل -)املٌضع
لنمطي ما التصميم التعميمي المناسب  "البحثي الثاني السؤالوذلك لإلجابة عمى 

المرحمة اإلعدادية "، ويعد  لتمميذات( بالتعمم المتباعد اإللكتروني يمتساو ال -لفواصل)الموسعا
عطية  ن عمى نموذجيوقع اختيار الباحثت ،نماذج التصميم التعميمي من االطلع عمى عديد

كما  ،نظًرا لما يقدمو من رؤية شاممة لتصميم التعميم بطريقة تقدمية (،0996خميس،خميس)
أنو يتصف ببساطة التصميم في عرض العمميات المطموبة والعلقات بينيا مما يسيل من 
فيمو وتطبيقو ويتصف بالقدرة عمى استقبال جميع أنواع البيئات التعميمية اإللكترونية، 

مع إمكانة تطويره ومناسبتو لنمط التعمم المتباعد  ،واىتمامو بأنماط التعمم المختمفة
 نمطي الفواصل بو  في البحث الحالي، وتتضح خطواتو في الشكل التالي:و  ،اإللكتروني
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 ( نهتصًَى وانتطوٍش انتعه3114ًٌَ( اإلطاس انعاو ننًورج عطَت خًَس )4شكم )
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 التالَْاملسحلْ األًىل) التخلَل(: ًتشنل ارتطٌات 

 حتلَل املشكلْ ًتكدٍس اذتاجات: .1

 ،ستكشافيةاالالدراسة من خلل  ،الحاليةوالتي تمثمت في اإلحساس بالمشكة البحثية 
 مادةالمختارة من  في الوحدة التمميذاتالتعرف عمى أسباب تدني درجات  والتي ىدفت إلى 

من خلل بالوحدة بحاجة التمميذات التعميمية إلى تنمية المفاىيم األساسية أفادت و ، الكمبيوتر
 (.يمتساو ال-) الموسعالفواصل نمطين من ةمتضمن ،متباعد إلكترونيتعمم بيئة 
 حتلَل املونات التعلَنَْ:  .2

قامت الباحثتان بتحميل محتوى الفصل األول من كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات 
التوصل  من ثم، و 0955/0959واالتصاالت لتلميذ الصف األول اإلعدادي لمعام الدراسى 

قائمة مبدئية بنتائج التحميل بالمفاىيم المتضمنو بالفصل األول، وتم حساب نسبة الثبات إلى 
%(، كذلك تم التحقق من 95وجاءت نسبة االتفاق بين نتائج التحميمين) ،بإعادة التحميل

صدق التحميل بعرض القائمة المبدئية بنتائج التحميل عمى السادة المحكمين المتخصصين في 
في وقد تم ضبط القائمة في ضوء أرائيم، وأصبحت لى وتكنولوجيا التعميم(،أل امجال) الحاسب 

 نتائج تحميل المحتوى(. ،القائمة النيائية 6مفيومًا)ممحق  09صورتيا النيائية لتشمل 
 حتلَل خصاٖص املتعلنني ًضلٌكوه املدخلُ: .3

المرجمة  تمميذاتعينة البحث، فيم  لمتلميذوقد تم تحديد الخصائص العامة  
عينو  التلميذمع المتطمبات السابقة لمتعمم  المدخميالسموك  تساويياإلعدادية، وبذلك 

دراسة واستخدام الحاسب وسيتم التأكيد عمييا في إجراءات تحديد الالبحث، من حيث مستوى 
 بينيم ،سجانلمتحقق من الت ؛العينة بالتطبيق القبمي ألدوات القياس)االختبار التحصيمي(

 مقاء التمييدي لتجربة البحث.وال
 حتلَل املٌازد ًالكٌَد يف البَْٗ:  .4

بدراسة واقع الموارد والتسييلت والقيود والمحددات التعميمية الستخدام التعمم المتباعد 
مكانات إلعينة البحث، اتضح أنيا تتناسب وا التمميذاتمع  بنمطي الفواصلاإللكتروني 

، ويمكنيم اإلنترنت متصمة بشبكة ،يحاسب شخص أجيزةفالجميع يمتمكون  ؛المتاحة لدييم
عداد أتكفي  ،حاسوب أجيزةكذلك يتوافر معمل بالمدرسة بو و  معًا.متابعة التجربة والتواصل 
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لتطبيق التجربة ومتصمة بشبكة اإلنترنت، لذلك لم توجد قيود مادية أو بشرية  التمميذات
 .الحاليةالبحثية 

 بشأن اذتلٌل التعلَنَْ األكجس مياضبْ:  اليواُٖاختاذ الكساز  .5

 ..)التحميل( الحاليةمرحمة األولى والثانية من  تينفي ضوء ماسبق عرضو في الخطو   
ىو استخدام التعمم المتباعد اإللكتروني مع  ،يعد الحل المقترح األكثر مناسبة لتمك المشكمة

إلعداد المعالجة Visual Basicلمغة البرمجة  ينالفواصل، وتم اختيار الباحثتنمطي  اختلف
 التعميميةبأحد برامج إعداد البطاقات  االستعانةمع  لجمسات التعميمية،التقديم  ؛التجريبية

Ankiمع المنصة التعميمية ،Edmodo مستوى السعة  اختلف،كما تم توظيف
التطبيق لممعالجات التجريبية  العينة التمام تمميذات(لتصنيف منخفضال –مرتفعالالعقمية)
 . نعميي

  التالَْاملسحلْ الجاىَْ )التصنَه(: ًتشنل ارتطٌات 

 التعلَنَْ: األهدافتصنَه .1

في ضوء الخطوات السابقة وماتم التوصل لو في نتائج قائمة تحميل المحتوى من  
في  ،والتطبيق( )المعرفية( بمستوياتيا)التذكروالفيماألىداف اشتقاق؛ تم ةالمفاىيم المطموب

التعمم المتباعد اإللكتروني، بلطبيعة الفواصل  ،ضوء ماتم اإلشارة لو بالخمفية النظرية لمبحث
ببقاء أثر التعمم والحمل المعرفي  اوعلقتي ،المعرفية التي ينبغى قياسيا األىدافومستوى 
 التعميمية(.  األىداف ، قائمة6عينة البحث)ممحق لمتمميذات

 أدًات الكَاع حمكَْ املسجع: تصنَه .2

لتشمل االختبار التحصيمي  ؛التعميمية تم تصميم أدوات القياس األىداففي ضوء 
لقياس بقاء أثر التعمم   التطبيق ( ليطبق فوريا، ومؤجلً  -الفيم -بمستوياتو الثلث )التذكر

 ذكرىما  تفصيل فيما بعد. مقياس الحمل المعرفي، كما سيأتىو عينة البحث،  التمميذاتعمى 
 تصنَه اضرتاجتَات تيظَه احملتٌٔ:  .3

الذي يتم من خللو و  ،الفواصل بو نمطيو  ،في ضوء طبيعة التعمم المتباعد اإللكتروني
يمكن تصميم الكمبيوتر،  مع الجمسات التعميمية لتنمية مفاىيم مادة التمميذات تفاعل 

 استراتيجية تنظيم المحتوى كما يمي:
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  قامت الباحثتان بإعداد برمجية بمغة Visual Basic تحتوى عمى الجمسات ، التي
تضم المفاىيم األساسية لممحتوى التعميمى لمادة الكمبيوتر والمطموب التي ، التعميمية

 يتفق وطبيعة المادة ي؛وتتابع منطق ،ووضعيا في تسمسل مناسب التمميذات،تنميتيا عند 
 –تقدم وفقا لفواصل زمنيو مختمفة) موسعة ،ع جمساتلتحتوى عمى أرب التعميمية؛

التعميمية التي تضم تمك الجمسات المبرمجة،  ة( بالتحكم في ذلك من خلل المنصيةمتساو 
لموصول  ،أمثمة تطبيقية( -ڤيديو -صور–شكل كل جمسة إما في صورة )نص اختلفمع 

األدبيات  إليولما أشارت  ومدلوالتيا، وفقاً  ةإلى المحتوى المطموب لممفاىيم المقدم
تنوع طرق العرض  أىميةب ،لمبحث عن التعميم المتباعد اإللكتروني ةبالخمفية النظري

 المقدمة عمى مدار الجمسات التعميمية.
  مدة كما تعرف )بثلث إدخاالت(   ،االكتفاء بتكرار المفاىيم ثلث مرات فقط ةمراعا تتم

 إليودقائق لتصبح المدة اإلجم 59دقيقة مدعم بفاصمين مدة كل فاصل  09كل إدخال 
كذلك مراعاة عدم تكرار المفاىيم داخل الجمسة الواحدة دقيقة،  59لمجمسة الواحدة 

من  انسحابيامما يؤدي إلى  ؛بالممل وفقد االىتمام التمميذةشعر تبنفس الطريقة حتى ال 
 فت أشكال اإلدخاالت كما يمي :   وعمى ذلك اختم ،جمسةال

أو ،ثم فاصل في صورة نشاط ترفييي لعبة  لمتمميذةالمفاىيم  عرضاإلدخال األول:  .5
 .مشيد ڤيديو

التي تم  ،عمى استدعاء المعمومات الخاصة بالمفاىيم التمميذةتدرب تاإلدخال الثاني:  .0
ثم  ،اإلجابةثم تظير  ، اإلجابةوقًت لمتفكير في  لمتمميذةسؤال ويعطي  بعرض ،عرضيا
 آخر.فاصل 

الذي يقدم  بطاقات  Ankiمن خلل استخدام برنامج ، كان في صورة تطبيق اإلدخال الجالح: .6
 ،عمى سؤال متعمق بالمفاىيم منيا األول الوجوليا وجيان: يحتوي  Flash Cardsتعميمية 
 ،الجواب يكوناآلخر  الوجوعمى و بدراستيا في اإلدخالين السابقين، التمميذة  تالتي قام

بالبحث الحالي في ضوء  ،في الجمسة التعميمية المتعممويوضح الرسم التالي طريقة سير 
                   .بالخمفية النظرية لمبحثإليو ماتم  اإلشارة 

  المطموب تحقيقيا  ،التعميمية األىداففي شاشتيا األولى عمى كل الجمسات كذلك تحتوى
 .عمى المحتوى  التمميذةبعد نياية اطلع ،
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  عمى المنصة التعميميةرسال الروابط إتم(Edmodo) مجمسات التعميمية المبرمجةل، 
من التواصل  نواحتى يتمك ؛تتفق والفواصل الزمنية لتطبيق التجربة ،عمى فترات زمنية

 أدوات التواصل التي توفرىا المنصة. ب ينبعضيم البعض والباحثت مع
 واستراتيجيات التعميم والتعمم:تحديد طرائق  

 التي تجمع بين العرض  واالكتشاف من خلل   مايمي:   ،تم تقديم استراتيجية التعميم
 في كل جمسة من  ،عرض المحتوى التعميمى: وتمثميا في البحث الحالي اإلدخال األول

)ممحق  .المفاىيملعرض ؛ (أمثمة تطبيقية -ڤيديو -صوره -نص)جمسات التعمم األربع
 واإلدخاالت لممحتوى التعميمى( ،الجمسات االتعميمية الشارحة لممحتوى 8رقم 

 في كل جمسة  ،اكتشاف المتعممين لممحتوى: ويمثميا في البحث الحالي اإلدخال الثاني
 اإلجابةفي التمميذة فكر تل اً ثم ينتظر وقت ،األسئمةوالذي يتم  فيو عرض   ،تعميمية

 .االصحيحة عميي اإلجابةثم يقوم البرنامج بعرض  ،الكتشاف المفيوم المطموب
؛ من جية التعمم المعرفية والتي تتمثل في معالجة المعموماتيكذلك تم تقديم استرات

 من خلل مايمي:  ،صيميا وترميزىا في العقلفتكامميا وتنظيميا و ت حيث:
  من خلل عرض المحتوى باإلدخال األول: نعمى تعممي التمميذاتتوفير ممفات تساعد 

 متنوعة عبر الجمسات. بصورة
  اإلدخال الثالث من كل جمسة(  لمتمميذاتتوفير أسموب لممراجعة:  تم تقديم  اختبار (

 لمساعدة التمميذات عمى مراجعة المعمومات.  ؛Ankiباستخدام برنامج 
 التي يوفرىا التعمم المتباعد  األدواتعبر  ،كما تم تقديم استراتيجية التعمم السموكية

 من خلل مايمي : ،ىداف المطموبةلأل وصوالً  ،اإللكتروني
 في   ةالتمميذتمقاىا تالتغذية الراجعة التي  أدوات التعزيز: التي تتيح في البحث الحالي

م السؤال يبدائل لتقي لمتمميذةالذي يطرح  Ankiاإلدخال الثالث عند التعامل مع برنامج 
أخرى،  ةفيقوم البرنامج بتأخير تكرار عرض السؤال مر  ) إذا كان السؤال سيلً االمقدم لي

ويتم ضبط  ،يقوم البرنامج بتكرار عرضو عمى المدى القصير( ًا،إذا كان السؤال صعب
وفقا لمتطمبات المحتوى  وزمن  ؛وعدد التكررات من البرنامج ،زمن تكرار العرض لمسؤال
 الجمسة بالبحث الحالي.
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   والرسائل أدوات اتصال مع اآلخرين )تواصل(: ويمثميا في البحث الحالي التعميقات
والذي يتم  ،استحاباتيم لمتعممبما يدعم  ،والممفات المرفقة بين الباحثتين والتمميذات

  .إدارتة بالمنصة التعميمية
 تصنَه ضَيازٌٍ اضرتاتَجَات التفاعالت التعلَنَْ: .4

 ؛السابق تحديدىا، تم تحديد أدوار المعمم والمتعممين التعميمية األىداففي ضوء   
من خلل التفاعل لممتعممين بمفردىم مع مواد التعميم الفردي  األىدافحيث  يتم تحقيق 

 Edmodoفي المنصة التعميمية  التمميذاتأثناء سير  ةالمتمثمو في الجمسات التعميمي
من خلل  ،األىدافويتحدد دور المعمم من خلل تحقيق نفس  ،بجدولة  جمسات التعمم

مع كل مجموعة من مجموعات البحث  Edmodoعبر المنصة التعميمية بالتواصل التواصل 
 .التجريبية

وكل منيما بمتوسط ( ويمتساال،الموسع)وقد تم ترتيب عرض الجمسات بنمطي الفواصل
، وبزيادة متدرجة متساوى  أيام( موزعة بالتساوي بين توقيت تقديم الجمسات بالنمط ال 9)
  بما يتفق ومعايير الفواصل بالجمسات. نمط الموسعالب

 حتدٍد منط التعلَه ًأضالَبى املياضبْ:

 -موسعالالمتباعد اإللكتروني بنمطي الفواصل ) من خلليتحدد نمط التعمم الرئيسى  
ن إ(  لواحدة من نظم التعمم الفردي القائمة عمى الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت؛ حيث يمتساو ال

بثلث إدخاالت  ،النظري اإلطاركما سبق التعرض لو في  ،مراحل ىذا  النمط  من التعميم  تمر
لكل جمسة من جمسات التعمم األربع، مع مراعاة أنو تم ضبط الوقت لكل  ،وفاصمين زمنين
أي  التمميذة؛ تجاوزىاتعمى الشاشة؛ بحيث ال  Timerوضع)ساعة ايقاف( ب ؛جمسة عمى حدة

نتقل إلى الجزء الذي يميو مباشرة ت ،أو الفاصل باإلدخال المخصصنو عند انتياء الوقت إ
 وفقًا لمتجربو البحثية. سابيععمى األ لمجمساتوالتوزيع الزمني  ،ة كل جمسةطبيع حسب
 تصنَه اضرتاتَجَْ التعلَه العامْ: .5

التي تتكون منيا اإلجراءات التعميمية المحددة، التي عمى  ،وىي الخطة المنظمة
لموصول لمحتواه ؛ التعمم المتباعد اإللكترونيبمن خلل نمط الفواصل  ،اتباعيا التمميذة
لتحقيق األىداف  ،جية التعميم العامةيفي تسمسل مناسب، حيث تم تصميم أسترات ،التعميمي

بة عمى كل من المجموعات التي ستطبق بيا التجر ،التعميمية  في الفترة الزمنية 
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طبيعة الجمسات التعميمية بالتعمم   توفرهفي ظل التصميم التعميمى الذي  ؛أسبوع (0)ةالتجريبي
 روني،  كما يمي : المتباعد اإللكت

  :لمتمميذات  االنتباهجذب  وذلك من خلل أساليباستثارة الدافعية واالستعداد لمتعمم
عبر المنصة  ،قدميا التعمم المتباعد اإللكترونييسيمة االستخدام التي  ،بالواجية

(Edmodo)،  وما تتضمنو من أدوات تكون مألوفة في التعامل معيا، وما سيتم
مع اإلفادة من كل أدوات تمك  الستثارة دافعية التمميذات ،التمييديقاء متوضيحو في ال

 المنصة اإللكترونية  . 
 وتم مراعاة  ،جمسات التعمم المتباعد اإللكتروني تقديم التعميم الجديد: والذي يتم عبر

 بيا:  التاليةالجوانب 
التطبيق بأساليب من خلل تكرار  يانفسالتي تشرح المفاىيم زيادة عدد الشاشات  -أ

التعمم المتباعد اإللكتروني قى ضوء ما أشارت لو ب الثلث مختمفة باإلدخاالت
 .األدبيات

تم  بدال من تجميعيا في شاشة واحدة، فمثلً  ،تقسيم المعمومات في أكثر من شاشة -ب
مع أنيما  شاشة واحدةمن  بدالً  ،عرض مفيومي البيانات والمعمومات في شاشتين

 .انمرتبط
 ةتشجيع مشاركة المتعممين وتنشيط استجاباتيم :قد تم تقديم التدريبات االنتقالي 

دخال إلبا  Ankiببرنامج  االستعانةب ،ثم تقديم التعزيز والرجع المناسب  ،وتوجيو التعمم
حيث  ؛اإللكترونيةلتصميم البطاقات   Leitnerفي ضوء نموذج اليتنر ،الثالث من كل جمسة
ليتم  ؛(Again, Good, Hard,Easyوىي) التمميذة،اختيارات عمى  ةيعرض البرنامج أربع

  .التعزيز كما تدعميا أدوات التمميذة،تكرار البطاقة وفقًا الختيار 
المباشرة والبساطة : مثل ،عمى البطاقات  بعديد من الخصائص األسئمةوقد اتسمت 

 ، من خلل: Ankiوىذا ما تم مراعاتو أثناء إنشاء البطاقات التعميمية ببرنامج  ،قدر اإلمكان
حتوائيا عمى أكثر من اوعدم  ،كل سؤالعن  إحتواء البطاقة عمى إجابة واحدة فقط  -أ

الجزء األمامي من البطاقة  Ankiببرنامج  األسئمةإجابة، لذا فقد  تم تصميم بطاقة 
وليس في "، أكمل "كانت عبارات  األسئمة، و اإلجابةي والجزء الخمفي يحو  ،يحوي السؤال

 بما يتفق ومعايير تصميم البطاقات التعميمية.خطأ( صواب/ صورة)
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وفقا لطبيعة كل   Ankiاالختبار باألشكال األربع المختمفة داخل برنامج ال تكرار -ب
 قية( وذلك كما يمي:يجمسة) النصوص، الصور، الڤيديو، األمثمة التطب

  ختيار نوع البطاقة نوعاجمسة النص: تمBasic and reversed card)) يقوم ىذا ،
وكل بطاقة ليا حقمين أحدىما أمامي واألخر خمفي، ويمكن  ،النوع بإنشاء بطاقتين

عمى الجزء الخمفي، وفي  اإلجابةو  ،استخدامو من خلل كتابة السؤال عمى الجزء األمامي
 ثم السؤال مرة أخرى.   ،أوالً  اإلجابةيقوم بعرض  ،ىحالة تكرار عرض البطاقة مرة أخر 

 

  جمسة الصور: تم إختيار نوع البطاقةImage Occlusionيقوم ىذا النوع  ؛ حيث
الختبار معرفة الطالب بالمعمومات  ؛تخفي أجزاء من إحدى الصور ،بإنشاء بطاقات
 المخفية بيا.
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  ختيار نوع البطاقة إجمسة الڤيديو: تمBasic يقوم ىذا النوع بإنشاء بطاقة  ؛ حيث

ب جانخر خمفي ؛ حيث يظير السؤال في الآلأحدىما أمامي، وا حقلنواحدة ليا 
أو الڤيديو معو،  ويتيح إضافة ممف من ممفات الوسائط المتعددة معو كالصور ،األمامي
 ب الخمفي. جانفي ال اإلجابةوتظير 
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  ختيار نوع البطاقة النوع إجمسة األمثمة التطبيقية : تمClozeيقوم ىذا النوع  ؛ حيث

ليا حقمين أحدىما أمامي واألخر خمفي، ويتم كتابة السؤال في ، بإنشاء بطاقة واحدة
 ووضعو في الجزء الخمفي. ،إكمالو التمميذةمع حذف الجزء المطموب من  ،الجزء األمامي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 من خلل برنامج ،لممفاىيم المطموب تنميتيا المرحميم يقياس أداء الطلب: بالتقيAnki 

والذي سيقدم من  ،ليا النيائي، وذلك تمييدا لمتقويم لمتمميذةوالذي يعد تقويما بنائيا ، 
 .خلل التطبيق البعدى للختبار التحصيمي

  القدرة عمى  التمميذاتكساب إممارسة التعمم وتطبيقو في مواقف جديدة : من خلل
 هوفر ا أخرى مشابية، كذلك م موادفي ني رو لكتالمتباعد اإل ممارسة ذلك النمط من التعمم 
حتى  ؛لمواقف جديدة التمميذةعرض أمثمة تطبيقية عمى ب ،نمط العرض  بالجمسة الرابعة

وتشكل ممارسة لمتعمم من خلل التجربة البحثية  ،و في تمك المواقفتطبق ما تعممت
 ذاتيا.

 داتيأ(مقياس الحمل المعرفي-التحصيمي  االختبار): ويتمثل فيالنيائي يق االختبارتطب 
  .قياس بالبحث الحاليلم

 اختَاز مصادز التعله ًًضاٖلى املتعددّ:
في  ،التي تقوم عمى تقديم محتوى تعميمي ،عمى طبيعة التعمم المتباعد اإللكتروني بناء

تم اختيار مصادر  ،المفاىيم المطموبة لتنمية تدعم التعمم المعرفي  متنوعة ،شكل جمسات



 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المتساوي( بالتعلم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقلية-التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

- 080 - 

المشاىدة أو  باالستماع أو التمميذاتتفاعل معيا تالتي  ،التعمم الداعمة لمخبرات البديمة
، مع ةالتي  تتوافر بالجمسات التعميمية األربع، أو التفاعل مع البطاقات التعميمية ،القراءة

إنتاج الممفات المطموبة ، لوسائط المتعددةمراعاة  نمط التعمم الفردي باستخدام برامج ا
 الداعمة لمخبرات البديمة المتمثمة في الجمسات. ،لمصادر التعمم

 ًصف مصادز التعله ًًضاٖلى املتعددّ :  .6

-موسعال)قامت الباحثتان بإنشاء التعمم المتباعد اإللكتروني بنمطي الفواصل بيا
في ضوئيا ، وقد اشتممت عمى تقييمو التي سيتم  ،،مع مراعاة المعايير الصحيحة(المتساوي

لتحقيق  التمميذاتملءمة واحتياجات  ىى األكثر ،عدة مصادر تعمم بوسائميا المتعددة
في  ( التي سيتم إدراجياEdmodoمع أخذ خصائص المنصة التعميمية ) ،التعميمية األىداف
 لتتمثل فيما يمي:  االعتبار

  النصوص في الجمسات: والتي تم إعدادىا وتنسيقيا في ممفات النصوص الداعمة لتقديم
، ليتم وضعيا في الجمسات مع مراعاة مبادئ التصميم الفني والتربوي  Wordبرنامج

نب المفاىيم العرض جو  ؛بما يتناسب مع حجم الصفحة لمقارئ ،نياالمخطوط وأنواعيا وألو 
 ومدلوالتيا بصورة واضحة وجذابو ليم  .

 ؛جمسة الصور المصاحبة لمنص: والتي تم إعدادىا وتحريرىا ممفات الصور لتقديم 
ليتم وضعيا في الجمسة، وقد تم مراعاة أن تتصف ؛ Photoshopببرنامج  االستعانةب

ليسرع من تحميميا في الجمسة المبرمجة عمى المنصة  ؛غر الحجمصالصور بالجودة و 
  . كذلك تعبيرىا وتوظيفيا لممفيوم المطموب تعمموو التعميمية، 

  ممفات الڤيديو لتقديم جمسة الڤيديو: والتي تم إعدادىا باستخدام برنامجCamtasia 
Studioجراء التعديل عمييا  ؛ ، لمشرح المصور لممفاىيم المطموب عرضيا بالجمسة، وا 

ومقاطع تفصل بينيا مؤثرات بصرية  ،من حيث ضبط الصوت وتزامنو مع الصورة
Transations عطاء إمكانة التكبير والتصغير لمشيد الڤيديو، وتم مراعاة  التمميذة، وا 

 ((Edmodoسرعة البث المناسب، ليتم استدعاؤىا عمى المنصةو الجودة التقنية لو، 
 .قيقتينو عمى دييدڤأال تزيد مقاطع ال ةبسيولة، وقد تم مراعا
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 والتي تم إعدادىا باستخدام برنامج ال ممفات جمسة األمثمة التطبيقية :wordليتم  ؛
وقد تم مراعاه أن تكون في شكل حاالت  وضعيا في الجمسة التي أعدتيا الباحثتان،

  .تعتمد عمى الفيم ،تطبيقية
  من خلل المقاء التمييدي أثناء تطبيق الجمسات مصادر االتفاعل بين االطلب والمعمم :

أدوات التواصل عمى المنصة  ياحكذلك تتيو في المدرسة،  التعميمية
 .(Edmodoالتعميمية)

 اتخاذ القرار بشأن الحصول عمى المصادر أو إنتاجيا محميا: .0
في ضوء تحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية، وفي ضوء ماتم  ،تم اتخاذ القرار 

 االستعانةإلنتاج، تم لالزمة  الوسائط المتعددة كمصادر التوصل إليو من اختيار
لتقديم التقويم  ؛Ankiببرنامج  االستعانةوكذلك  ،إلنشاء الجمسات Visual Basicبرنامجب

 .(Edmodo)التعميمية ورفع كل ذلك عمى المنصة  البنائى باإلدخال الثالث بكل جمسة،
  التالَْاملسحلْ الجالجْ )التطٌٍس(: ًتشنل ارتطٌات 

 اإللكتروني بنمطي الفواصل بيا:إعداد السيناريوىات لبيئة التعمم المتباعد  .5
تضم الصفحات األساسية  ،تم إعداد السيناريو في صورة لوحة إخراج لبطاقات 

بحيث تتضمن  ؛(اويمتسال -موسعاللجمسات التعمم المتباعد اإللكتروني بنمطي الفواصل )
  :ىذه البطاقات وصفا كما يمي

  اإللكتروني: وىى تضم إسم بطاقة تصميم الصفحة الرئيسية لبيئة التعمم المتباعد
وكذلك الفئة المستيدفة، باإلضافة إلى أسماء الباحثتين، و صور معبرة عن  ،البرنامج

 مادة الكمبيوتر موضوعة في خمفية البطاقة. 
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  (االسترجاعبطاقات تصميم الصفحة الرئيسية لنظام التقويم البنائى )Anki  وىى تضم :

 .خلل الڤيديو( ،)النصي، المصور، من خلل األمثمةاالسترجاعتبويبات أسئمة 

  وتشمل يديو، أمثمة تطبيقية(ڤالجمسات التعميمية)نصوص، صور، بطاقة تصميم :
، مع وجود لكل مفيوم وز مدة العرض دقيقة واحدةاوال تتج ،المفيوم المطموب عرضو

 موقت يعمل أثناء العرض. ل مؤشر
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  :)وتوضح  ات،التمميذتعرض عمى ل ،تحتوي عمى مقاطع ڤيديوالتي بطاقات )االستراحات

، لينبطريقة ممتعة وشيقة ومحببة العمرية  نتتناسب ومرحمتي ،موضوعات مفيدة الي
وز مدة عرضيا ابحيث ال تتج ؛الذي يعمل أثناء العرض ،ويظير معيا مؤشر الوقت

 .السيناريو(  0عشر دقائق.)ممحق 
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 التدطَط لإلىتاج:  
 -موسعالبنمطي الفواصل) ،وىوالتعمم المتباعد اإللكتروني النيائيتم تحديد المنتج  

مفاىيم مادة الكمبيوتر، وتنقسم ل االسترجاعتحصيل و العمى  التمميذاتلمساعدة  ؛(اويمتسال
 متطمبات اإلنتاج إلى :

بسرعة  ،متصل بشبكة اإلنترنت ،متطمبات اإلنتاج المادية: تتمثل في جياز كمبيوتر -أ 
 سماعات. وممحق بو ،مناسبة

(،تم تجميع الروابط Edmodoمتطمبات اإلنتاج لمبرمجية: االشتراك في منصة تعميمية ) -ب 
( كذلك تم استخدام برنامج Visual Basicباستخدام لغة) المبرمجةالخاصة  بالجمسات 

Anki إلتمام إنتاج  التاليةبالبرامج  االستعانة تداخل كل جمسة مبرمجة، كما تم
إلعداد  Word2010الممفات الخاصة بالجمسات التي  أعدتيا الباحثتان وىى برنامج 

إلعداد الصور وضبط الشاشات  Adobe Photoshop SC3الممفات النصية، برنامج
 إلعداد لقطات الڤيديو. Camtasia Studioبرنامج و وخمفياتيا، 

 التطٌٍس)اإلىتاج( الفعلٓ: .2
 ،(يمتساو ال-التعمم المتباعد اإللكتروني مع نمطي الفواصل) الموسع حيث تم إنتاج  

بعد االنتياء، من إعداد  الفعميةلممقارنة بينيما في التجربة  ،البحث التجريبية أداتيو 
وفقًا لمفواصل بينيم، وعمى  ؛، وتم تحميل البرامج المطموبة إلنتاج محتوى الجمساتالسيناريو

 .لممنتج ىو  جمسات التعمم المتباعد اإللكتروني النيائيذلك يصبح الشكل 
 عنلَات التكٌٍه البيآٖ: .3

تمت عممية التقويم البنائى لجمسات التعمم المتباعد اإللكتروني، من خلل بطاقة  
مؤشرا، والتي ترتبط  بقائمة (60) ، وبيا(6وعددىا) التقويمالتي تحتوى عمى معايير  ،التقويم

حيث تم العرض لجمسات التعمم المتباعد اإللكتروني من خلل  ؛المعايير لتصميم البيئة
مع بطاقة التقويم عمى السادة المحكمين  ،في الصورة قبل النيائية ،المنصة التعميمية

 (58عرضيا عمى عينة استطلعية)  أيضاوتم  ،المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم
من مناسبتيما لمتطبيق  لمتحقق من  نفسو؛ غير العينة البحثية في المستوى التعميميتمميذة 

 بطاقة تقويم التعمم المتباعد اإللكتروني(. 0في التجربة األساسية لمبحث)ممحق 
 للنيتج التعلَنُ: اليواُٖالتشطَب ًاالخساج  .4
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جراء التعديلت اللزمةي، بعد االنتياء من عممية التقويم البنائ إلى تم الوصول  ،وا 
 :  التاليةمن خلل الخطوات  ،لصورة النيائيةا
حدى إمن خلل  ،تم التحقق من إمكانة رفع  محتوى الجمسات، عمى شبكة اإلنترنت .أ 

( من خلل الموقع Edmodoية )جانالمنصات الم
https://www.edmodo.com/home#/group?id=28543373 /  حيث تم ؛

كود وصول مختمف إلى الجمسات  منياكل مجموعة ل  ة،مجموعات  تجريبي 6إنشاء 
 ،ليتم تفعيل كل جمسة  في موعد التطبيق المخصص ليا ؛التعميمية، وتمت جدولة التعمم

جدول تطبيق التجربة في ( كما سيتضح ساويمتال –موسع اللنمطي الفواصل)  وفقاً 
 البحثية الحقا.     

التمميذات من أداء  حتى تتمكن ؛الحمل المعرفي( -الختبارات )التحصيمياتم عمل رفع  .ب 
  .إحصائياً نتائج وتحميميا اللحصول عمى االختبارات قبميًا وبعديا، وا

بكل من )استخدام المنصة التعميمية  نالعلمي لمتمميذاتتم عمل لقاء تمييدى  .ج 
Edmodo  من خلل برنامج  االسترجاع، تحميل الجمسات، التفاعل مع بطاقات

Anki)،  كما سيتضح الحقاً سية، لمتجربة األساقبل البدء في التطبيق. 
 :التاليةالمرحمة الرابعة )التقوم النيائي(: وتشمل الخطوات 

وتشتمل  ،تحضير أدوات التقويم : والتي تمثمت في إعداد أدوات القياس لمتجربة البحثية .5
 ااالختبار التحصيمي واختبار الحمل المعرفي، وسوف يتم تنأول خطوات إعدادى :عمى

 الحقا .
 -الموسعاالستخدام الميداني في مواقف حقيقية : وىو تطبيق لمنمطي الفواصل)  .0

عمى ، الفعميةمن خلل التجربة البحثية  ،لمتعمم المتباعد اإللكتروني ،(المتساوي
 مجموعات البحث الحالي. 

للختبار  القبمي والبعدى ينتطبيق أدوت القياس والتقويم: والتي تمثمت في التطبيق .6
ومؤجل لدراسة بقاء أثر التعمم، واختبار الحمل  ،التحصيمي  لممجموعات التجريبية فورياً 

 .المعرفي  بعديًا 
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المناسبة لمتصميم  ،اإلحصائية األساليبالمعالجة واإلحصاء: والتي تمثمت في استخدام  .6
؛ 06االصدار SPSSباستخدام برنامج  ،الفروض البحثية واختبار ،التجريبى لمبحث

 والتي سيتم توضيحيا في نتائج البحث.، إلجراء العمميات اإلحصائية 
تحميل النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا: في ضوء ما سوف تكشف عنو نتائج اختبار  .8

بالرجوع  ،الفروض البحثية من المعالجات اإلحصائية، وسوف يتم تفسيرىا ومناقشتيا
 . ذاتو لإلى الدراسات السابقة والمرتبطة  المجا

تحديد مواطن القوة والضعف والمراجعات المطموبة : والتي تتضح من خلل التطبيق  .0
حيث تتضح مواطن القوة في تطبيق التعمم اإللكتروني المتباعد ذو  ؛لمتجربة البحثية

ليتم في ضوء  ؛( والصعوبات التي واجيت عممية التطبيقالمتساوية/ الموسعةالفواصل)
 ،رحات لمبحث الحاليتلمخروج بالتوصيات والمق ؛ة أو الضعفنب القو اذلك تحديد جو 

 .لتمثل المراجعات المطموب استكماليا الحقاً 
اتخاذ القرار بشأن االستخدام والمراجعة: وىذه الخطوة تمت من خلل التحكيم عمى  .0

بالعرض عمى  ،الجمسات المتنوعة لمتعمم المتباعد اإللكتروني)أداة البحث التجريبية(
حيث تمت المراجعات  القياس؛ السادة المحكمين والعينة االستطلعية، كذلك أدوات

في التجربة األساسية  ،صالحة للستخدام األدواتلتصبح  ؛لموصول إلى الصورة النيائية
 لمبحث. 

بعد وضع أسماء فريق  ،تسجيل حقوق الممكية: بتفعيل الجمسات التعميمية المصممة .5
بعد إعدادىما وتحكيميما عمى  ،لباحثتان( عمى الشاشة األولى من الجمساتاإلنتاج )ا

موقع  بعنوان االحتفاظمع التمكن من ؛ يةجانلمنسخة الم Edmodoالمنصة التعميمية 
من  ،امتلك الباحثتين لكممة المرور الخاصة باالدارة أيضاً و مخصص لمتجربة البحثية، 
الباحثتان حقوق الممكية الفكرية لحين انتياء وبذلك تضمن  خلل المنصة  التعميمية،

التعمم عمى المنصة .    بإدارة ةوفقا لمبريد اإللكتروني وكممة المرور الخاص التجربة
 نماذج من شاشات  جمسات التعمم المتباعد اإللكتروني( 5)ممحق 

 المرحمة الخامسة)مرحمة النشر واالستخدام والمتابعة(: 
 ،بالتواصل مع تمميذات ومعممات مادة الحاسب بذات المدرسةالباحثتان قامت  النشر: .5

 ،بالتعمم المتباعد اإللكتروني موضوع التجربة وتوطيد العلقة معين، والتعريف لين
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أثناء التجربة وتشمل مجموعة نمط  ،وطبيعة الفواصل التي سيتم تفعمييا لممجموعات
قبل القيام بالتجربة البحثية،  المتساوى(، من خلل المقاء التمييدي–الفواصل)الموسع 

والتأكد من اتفاقين مع رغباتين بسيولة تعمم المفاىيم التي ترتبط بالمقرر الدراسى من 
خلل ىذه التجربة نتيجة لتكرار شكواىم من صعوبة تذكر واسترجاع المفاىيم المتعممة، 

  مما كون لديين اتجاة إيجابى لمدخول في التجربة واإلفادة منيا.
ن لجمسات التعمم المتباعد اإللكتروني بنمطي يى: من خلل تجريب الباحثتالتبن .0

أمام ، Edmodoوتفعيل الجمسات عمى المنصة ، (يمتساو ال-الموسع الفواصل)
 ،المحددةالوصول إلى محتوى الجمسات ، و لتأكيد سيولة ويسر االستخدام التمميذات

مؤيدين وقابمين  نمما جعمي ؛نومايتفق وميولي ن،واستيعاب المفاىيم المطموبة مني
 أخرى مشابية.  موادوربما التطبيق في  ،لمتجريب الستخداميا

 نواستخدامي ،في التجربة التمميذاتن لسير يالتنفيذ: والذي يأتى من متابعة الباحثت .6
التي تتم عمى  ،والتعميقات األسئمةوالذي يتضح في  ،ألدوات التواصل عمى المنصة

وكذلك  ،أثناء سير التجربة ،لتمميذاتالحوار بين الباحثتين واوكذلك  Edmodoالمنصة 
 البعض أثناء تطبيق التجربة. نوبعضي التمميذاتبين 

مع  ،التثبيت والدمج: تأمل الباحثتان في تثبيت استخدام التعمم المتباعد اإللكتروني .6
 موادوربما  ،موضع البحث الحاليادة لمم  متساو  سواء موسع أو  ،اقتراح نمط الفواصل

 التاليةوربما يتم ذلك فعميا عند القيام  بالتدريس في األعوام  التمميذات، أخرى لنفس 
 لممادة. 

المتابعة واالستمرار والتجديد الذاتى: حيث تجرى بعد ذلك عمميات المتابعة لمتعمم  .8
التطوير المستقبمي لطبيعة  محاولةو  ،التمميذاتالمستخدمة من ، المتباعد اإللكتروني

بمنصات تعميمية أخرى، وكذلك التعديل لعناصر الموضوعات  االستعانةو  ،الجمسات
 بما يتفق وماتصل إليو النتائج البحثية.  يا،ذات المادةلتدريس 
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 ثالجا: إعداد أدًات البخح 

تم استخدام األدوات التالية لمقياس  ،لتحقيق اليدف الرئيسي من البحث الحالي
  :والتوصل لمنتائج

 االختبار التحصيمي:  -أ 
لمفاىيم مادة الكمبيوتر  ،قياس تحصيل التمميذاتييدف االختبار التحصيمي إلى 

 ؛وفقا لنموذج التصميم التعميمي ؛والتي تم التوصل إلييا في مرحمة التحميل بالوحدة المختارة،
يتم قياسيا من خلل االختبار التحصيمي  ،(ىدفًا معرفياً 60حيث تضمنت ىذه المفاىيم )

التطبيق(، وقد تم إعداد جدول مواصفات االختبار  -الفيم -بمستوياتو الثلثة)التذكر
جدول مواصفات  9ممحق (في ضوء الوزن النسبى ليا  ،التحصيمي؛ لتحديد عدد األسئمة

 االختبار التحصيمي(. 
وقد تم إعداد مفردات االختبار في صورة اختيار من متعدد، وصواب وخطأ؛ حيث بمغت 

لتصبح الدرجة مفردة للختيار من متعدد(، 05مفردة لمصواب والخطأ، و 05مفردات االختبار)
)االختبار وتجمع النتيجة إلكترونياً  ،وبعدياً  ويتم تقديم االختبار قبمياً ( درجة،60الكمية للختبار)

( لتحميميا إحصائيا، وقد تم التحقق من صدق Edmodoكتروني(، من خلل المنصة)لاإل 
جراء التعديلت المطموبة قبل إعداده في الصورة  االختبار بعرضو عمى السادة المحكمين وا 

بالتطبيق عمى العينة االستطلعية  ،اإللكترونية، كما تم التحقق من ثبات االختبار
كذلك جاءت قيمة معامل الصعوبة و (، 999امل الثبات )وجاء مع ، تمميذة (58عددىا)

(، وجاءت قيمة معامل التمييز لمفردات االختبار 509إلى 099والسيولة للختبار مابين)
كما تم وجميعيا قيم مقبولة لتطبيق االختبار في التجربة البحثية،  ،(699إلى 059مابين )

، ص 0955،)مراد وسميمان دقيقة(89بار)حساب متوسط زمن اإلجابة لمتمميذات عمى االخت
 ، االختبار التحصيمي ومفتاح تصحيحو(.59(.)ممحق(056-080ص 

 مقياس الحمل المعرفي :   -ب 
الصف األول  تمميذاتب جانمن  ،وييدف قياس الحمل المعرفي والجيد العقمى المبذول

 ،(المتساوي-موسعال)من خلل نمطي الفواصل ،اإلعدادي مرتفعي ومنخفضي السعة العقمية
 .الحاليةمفاىيم مادة الكمبيوتر في التجربة ل  سترجاعاالبالتعميم المتباعد اإللكتروني لمتذكر و 
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بالرجوع إلى المقاييس المماثمة لقياس الحمل  ،وقد تم بناء مقياس الحمل المعرفي  
بعدين ( والتي أشارت إلى وجود 0956،يومنيا مقياس )بدو   ،في البيئة العربية ،المعرفي

بالخمفية  االداخمى والحمل الخارجى كما سبق توضيحيمالحمل  :وىما ،لمحمل المعرفي
عبر بيئات تعمم  ،طلع عمى الدراسات التي تناولت قياس الحمل المعرفيالكذلك باو النظرية، 

(، )ىاشم ، 0956،يسلموال عبد الخالق) ،(0950، يإلكترونية ومنيا دراسة)العتيب
  :( تم إعداد المقياس  مشتمل عمى  مايمي0950(، )سالم، 0950

 5عبارة( منيا )50البعد األول) الحمل الداخمى المتمثل في صعوبة المحتوى( ويضم )
البعد الثاني)الحمل الخارجى المتمثل في صعوبة استخدام ، عبارات سالبة(6و عبارات موجبو،

عبارات  6و عبارات موجبو،8عبارات( منيا) 5ويضم ) ،م المتباعد اإللكتروني(متعلمالبيئة 
وقد تم حساب التقديرات  عبارة( 09يصبح العدد الكمى لعبارات المقياس) ،وعمى ذلك ،سالبة(

 لةسيو لوكذلك  ،رات المقياسانظرا لمناسبتيا لطبيعة عب  ؛باستخدام  طريقة ليكرت) الثلثى(
وعمى ذلك تتدرج العبارت مابين)موافق جدا   .المرحمة اإلعدادية تمميذاتمع  الستجابةا
، مع عكس ةدرجة(لمعبارات الموجب5غير موافق  –ةدرج 0موافق  إلى حدما   –درجات6

( ةدرج 09)التمميذةحصل عمييا تالتقديرات لمعبارات السالبة، وبذلك تكون الدرجة الكاممة التي 
 التمميذة تفإذا حصم ؛درجة(69درجة(، وبذلك تصبح الدرجة  المحايدة ىى ) 09وأقل درجة )

ذا حصم اً مرتفع الي فيعمى أقل منيا يكون الحمل المعر  عمى درجة أكبر منيا يكون  ت، وا 
 .اً منخفض  االحمل المعرفي لي

 ،بعرضو عمى مجموعة من المحكمين ،وقد تم التحقق من صدق المقياس  -ج 
من خلل التطبيق  ،تم حساب ثبات المقياس كما،في عمم النفس التربوي وتكنولوجيا التعميم

 مناسبةوىى  (599الثبات)نسبة  كانتو ، تمميذة(58)بمغ عددىن عمى عينة استطلعية 
 بنود عمىلمتمميذات   اإلجابةزمن  متوسط  في التجربة األساسية، كما تم حساب التطبيقي

صورتو النيائية ليتم  دقيقة(، وعمى ذلك تم إعداد المقياس ليصبح قى 58بمغ)و المقياس 
 مقياس الحمل المعرفي(.  55)ممحق Edmodoإلكترونيًا من خلل المنصة التعميمية  موتقدي

 اختبار السعة العقمية  : -د 
تم  ،السعة العقمية التي تناولت اختبارات لقياس ،باإلطلع عمى األدبيات والدراسات 
 األصمينظرا لكونو  ترجمة لممقياس  (5999البنا والبنا، )مقياس األشكال المتقاطعة اختيار 
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 المتقاطعة األشكال اختبار يتناول، والذي Pascual –Leoneباسكاليوني جان الكندي لمعالم
 البيئة عمى وثباتو صدقو وقد قامت بحساب ،البحث عينة لدى ،العقمية السعة لقياس

الستخدامو في  أيضا كرونباخ، .( باستخدام معامل ألفا 50 (الثبات معدل بمغ حيث المصرية؛
 ،وتحققت من ثباتو عمى البيئة المصرية ،بو استعانتالتي  ،عديد من الدراسات المشابية
( التي قامت بحساب نسبة ثباتو 0956ومنيا دراسة )بدوى،  ،وفي مراحل عمرية متقاربة

 بدر،.( باستخدام التجزئة النصفية، كذلك دراسة)90فبمغت)   يةنو اعمى طلب المرحمة الث
.(  56فبمغت )  ،التي قامت بحساب نسبة ثباتو عمى تلميذ المرحمة اإلعدادية ،(0956

قاما بحساب الثبات للختبار ين ( المذ5999الغنام، و باستخدام التجزئة النصفية ، كذلك )عمي 
  ..(55وبمغت ) ي،نو اعمى عينة من طلب الصف األول الث

نظريتو  أساس عمى ،االختبار ىذا Pascual –Leone باسكاليوني جان صمم وقد
التي تنمو مع  ،ىى واحدة من المشغلت ،التي ترى أن الذاكرة العاممة"، المشغلت البناءة"

 أو فرديبشكل  تطبيقو، ويمكن أن يطبق عمى المراىقين، مع إمكانة رالمتعممين بتقدم العم
توجد  البسيطة اليندسية من األشكال مجموعة عن عبارة ،( فقرة60ويشمل االختبار) .جماعى
 ، اليسار عمى األخرى توجدو  ،المنفصمة المختمفة األشكال من وتتكون ،اليمين عمى إحداىا
 تقاطع منطقة بينيما وجدت بحيث ؛متداخل بشكل مرتبة ولكنيا نفسيا األشكال عمى وتحتوي
 ،األيمن بجانال عمى موجودة غير األيسر بجانال في األشكال بعض وتوجد .األشكال لكل ىذه
 المنطقة يحدد أن التمميذ من األساسية، ويطمب األشكال مع التداخل كاممة غير ولكنيا

 القمم. بواسطة) المتداخمة(المشتركة
 ةالفقر تعتبر  درجة( إذا كانت صحيحة، و5تصحيح االختبار: يتم إعطاء كل فقرة) 

مع  ووضع إشارة التظميل داخميا ، ،إذا تمكن المشارك من تحديد منطقة التداخل ،الصحيحة
إذا لم يقم بتحديدىا أو وضع اإلشارة الخاصة بالتظميل بصورة  ،إعطاء كل فقرة خاطئة )صفر(

بسعة عقمية  ونيتميز الذين  الطلبوتدل الدرجات المرتفعة عمى  ئمكان خاط خاطئة أو
عقمية منخفضة، ولتقسيم  بسعة نويتصف الذين الطلبمرتفعة، والدرجات المنخفضة عمى 

درجو فأكثر من 09عمى) نحصم اللتي  التمميذاتتم احتساب  ،العينة البحثية تمميذات
درجة من  09عمى)أقل منن حصم اللتينما يب  ،سعة عقمية مرتفعة ات( ذو 60إجمالي 
 ؛حثيةبفي التجربة ال نليتم تقسيمي ؛سعو عقمية منخفضة اتذو تم اعتبارىن ( 60إجمالي 
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بالتطبيق  ،بالتحقق من الثبات ،أيضاالباحثتان قامت  و وفقا لممجموعات التجريبيو األربعة،
( 589، حيث كان معامل الثبات لممقياس)تمميذة  (58عمى العينة االستطلعية عددىا) 

 اختبار السعة العقمية (. 50وىى نسبة مناسبة لقبولو في التطبيق بالبحث الحالي )ممحق 
 ر جتسبْ البخح زابعا : تيفَ

بصورة عشوائية من قائمة  نتم اختيارىاللتي تمميذة  (99تم تقسيم العينة البحثية)
 –بمدرسة األميرية اإلعدادية بنات فصول  6من  ،الصف األول اإلعدادي تمميذاتأسماء 
 مجموعات  تجريبية ىى :  6إلى  ،شرق المنصورة التعميمية  بإدارة

)  0مج، ويةمتسامن مرتفعي السعة العقمية يدرسون بالفواصل ال تمميذة (08)5مج
من  (تمميذة09)6مج، من مرتفعي السعة العقمية يدرسون بالفواصل الموسعة  تمميذة (08

من منخفضي  تمميذة (09)6مج، ويةمتسامنخفضي السعة العقمية يدرسون بالفواصل ال
 السعة العقمية يدرسون بالفواصل الموسعة.

 للتجسبْ البخجَْ:اإلعداد 

متصل بشبكة  ليآاسب حفيى مجيزة بمعمل  ،تم اختيار مدرسة تصمح لمتجربو البحثية -أ 
بما   ،لممجموعات التجريبية كما سبق التمميذاتعداد أو تم مراعاة اختيار ، االتنرنت

من أن تجد جياز حاسب  تمميذةحتى تتمكن كل  الحاسوب؛معمل  أجيزةيتفق مع عدد 
المعمل  أجيزةوىو مناسب لعدد  تمميذة، (08)مجموعة عن  أيفل تزيد  ،بيا اً خاص

 .    للستخدامالصالحو 
إلى  ينلتصنيف ،المجموعات التجريبيةلتمميذات تم تطبيق اختبار)السعة العقمية(  -ب 

من ذوي  التمميذاتحيث تم اختيار عدد  المنخفض(-ة)المرتفعالعقمي ةمستويى السع
 السعةمن ذوي مستوى  ( تمميذة69خذ)أبينما تم  ، تمميذة (89المرتفع) السعةمستوى 

وفقا لنمطي  ،مجموعتين فرعيتين إلىالمنخفض، وتم بعد ذلك تقسيم كل من المستوين 
 6التي تضم  ةبالعينة البحثيو كما سبق توضيح ،(ويمتساال– الموسعالفواصل) 

 مجموعات تجريبية.
 ،المادةيا بأىداف ارتباطو  نالفكرة البحثية ليتوضيح ل ،تم عقد لقاء تمييدى لممجموعات -ج 

 ،التعميميةن موقع المنصة اعنو عن  لمتمميذات اإلعلن  ثميا، بدراست ومونيق اللتي
 الخاصبريد اإللكتروني الو  ،من خلل كود الوصول الخاصالوصول إليو وكيفية 
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لكل مجموعة  Edmodo لممنصة التعميمة ول، كذلك تم كتابة كود الوصةالمجموعب
مجموعتيا إلى الدخول التمميذة لتستطيع كل  ،الموجودة بالمعمل ،مستقمو عمى السبورة

كتابة كود  ،معممات الفصل بمعاونةالباحثتان  االمنشأه عمى المنصة، وطمبت منيم
التجربة  أسابيعالدخول بسيولة عمى مدار  نحتى يتسنى لي ة،ول في كراسة المادالوص

عمى تمميذة في مجمد باسم كل  Visual Basicقة تحميل الممفات، كذلك توضيح طري
عمى  تتواجد معينسوف  ين، وأن الباحثتبالمنصةفي موعدىا كما سيظير  ،الجياز
 األسئمةعمى  اإلجابةو  ،التطبيق ، كذلك توضيح كيفية السير في الجمسة أسابيعمدار 

 ،االعتبارفي  المخصصالزمن  خذأمع  Ankiمن خلل برنامج  ،في نياية كل جمسة
 دقيقة. (59وز )اال تتجأو  ،مع شاشات كل جمسةلمتمميذة الذي يظير 

لمتحقق من  ؛الذي أعدتو الباحثتان ة،لممجموعات األربع تطببق االختبار التحصيمي قبمياً  -د 
ليتم  ؛Edmodoمن خلل المنصة التعميمية  التجربةقبل اجراء  ،تكافؤ المجموعات
وقد تم التوصل لنتائج  النطبيق القبمي   ،إلكترونيًا في المنصة تمميذةتسجيل درجة كل 

 يحادأمن خلل المعالجة اإلحصائية باستخدام نحميل التباين  ،للختبار التحصيمي
 كما يتضح من الجدول التالي : ،التمميذاتاالتجاه عمى درجات 

 االتداه نذسخاث االختباس انتحصَهٌ انمبهٌ تحهَم انتباٍن أحادى: ( 3)سلى خذول 

لًَت)ف(   انذالنت

 انًحسوبو

يتوسظ 

 انًشبعاث

دسخاث 

 انحشٍو

يدًوع 

 انًشبعاث

يصذس 

 انتباٍن

.816 .313 
.150 3 .450 

بَن 

 انًدًوعاث

  
.478 86 41.150 

داخم 

 انًدًوعاث

 انًدًوع 41.600 89   

عند  إحصائياً غير دالة  (، وىي313.ة )أن قيمة )ف( المحسوب(0)يتضح من الجدول 
 مما يدل عمى عدم وجود فروق دالة ،نيا تقل عن القيمة الجدوليةإحيث ؛ 05.مستوى  
 يوبذلك فإن أ ،في التطبيق القبمي للختبار التحصيمي األربعة بين المجموعات إحصائياً 

   .البحثيةرجاعيا إلى تأثير المتغيرات إيمكن  ،التجربةفروق تظير بعد إجراء 
 َْتطبَل التجسبْ البخج  

 ،القبمي لممجموعات طبقا لنتائج االختبار ة؛بعد التحقق من تكافؤ المجموعات األربع
 وسارت التجربة عمى النحو التالي : 
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  ؛مجموعةبالتقسيم عمى حصتين لكل  ،لمعممى الحاسب بالمدرسة التمميذاتتم احضار  .أ 
الجدول  يوضح جياز.( 89المعمل) أجيزةوعدد  ،دقيقة( 59نظرا ألن زمن الجمسة )

 البحثية:  التجربةعمى مدار  التمميذاتالتالي توزيع 
 انبحثَت انتدشبتعهي يذاس  انتهًَزاثتوصٍع  :(4)اندذول سلى 

تاسٍخ اندهست  انحصو  انًدًوعاث

 اننص( )االوني

تاسٍخ خهست 

 )انثانَت

 انصوسة(

تاسٍخ اندهست 

انصوس)انثانَت

 ة(

خهست  تاسٍخ

 (انفَذً)انثانثت

تاسٍخ اندهست 

وانفَذٍ)انثانثت

) 

تاسٍخ خهست 

يألا)انشابعت

ثهت 

 انتطبَمَت(

( تهًَزة36)2يح

 يتساوى  

4-5 2/21 /3122  5/21/3122  7/21/3122 21/21/

3122 

( تهًَزة 36)3يح

 يوسع

4-5 2/21/3122 3/21/3122  6/21/3122  21/21/

3122 

 (تهًَزة31)4يح

 يتساوى  

6-7 2/21/3122  5/21/3122  7/21/3122 21/21/

3122 

( تهًَزة 31)5يح

 يوسع

6-7 2/21/3122 3/21/3122  6/21/3122  21/21/

3122 

بالدخول إلى  مجموعةقامت كل  ،كواد الوصولأو  ،من خلل  رابط المنصة التعميمية .ب 
 ،في التاريخ المحدد لمجمسة عمييا لتجد الجمسة التعميمية المبرمجة موجودة ؛المنصة

 في السير التمميذةوتبدأ  ،عمى الجياز ويتم تنزيم Visual Basicفي صورة ممف بمغة 
 نوعيا. اختلفع الجمسة عمى باتتب وعبر شاشات الجمسة كما سبق توضيح

 ، حيث كانالثانية والرابعة تينمن خلل التطبيق لممجموع ،يتضح نمط الفواصل الموسع .ج 
ويتضح نمط  .عمى مدار التجربة متزايد تدريجياً  أيام( 6الفارق الزمني بمتوسط زمني )

ن الفارق إحيث  ؛األولى والثالثةتين من خلل التطبيق لممجموع وي،متساالفواصل ال
عمى مدار التجربة، ليصبح مجموع المدة الزمنية الفاصمة  متساو  أيام(  6الزمني ليا)

  .أيام 9( ىو يمتساو ال -الموسعسواء كان )بين الجمسات لممجموعات 
بالمعمل من سلمة التحميل لمجمسة في  اتتم المتابعة من قبل الباحثتين أثناء تواجدىم .د 

وفقا لمجدول الزمني  ؛بين الشاشات نانتقاليوسيولة  ،بالمعمل التمميذاتلكل  ،موعدىا
  .لكل جمسة  نالمحدد لي

بين  ،لتحقيق التواصل الجماعى ،من خلل المجموعات ،تم تفعيل المنصة التعميمية .ه 
إلبداء الرأى وتبادل  ة؛كل مجموعة عمى حد ،المجموعات التجريبةتمميذات و  ينالباحثت

أو التساؤالت حول المفاىيم  نالتي قد تكون واجيتي ،التعميقات حول الصعوبات
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 نوىل ساعدى ،من التعمم المتباعد نستفادتياو بالكتاب، ومدى رتباطنظرا ال  ،المتعممة
  .المدرسيالكتاب  تناولياالتي  ،عمى سيولة تذكر المفاىيم

 التطبَل البعدٔ ألدًات الكَاع 
قامت الباحثتان بالتطبيق  ،فترة تنفيذ التجربة البحثية ،بعد انتياء الجمسة الرابعة

 6لــ ا تمميذاتعمى  (مقياس الحمل المعرفي –ألدوات القياس)االختبار التحصيمي  يالبعد
 احيث تم تطبيقي ؛والتحقق من الفروض البحثية ،اتختلفأثر اال إلىليتم التعرف  ؛مجموعات

في األوقات المحددة لمتطبيق ا ليتم تفغيمي ،Edmodoإلكترونيًا من خلل المنصة التعميمية 
وتم اعادة ، 56/59/0955رفي يومعحيث تم تطبيق االختبار التحصيمي  والحمل الم ؛البعدى

يوم   ة،من التطبيق البعدى ألول مر   أسابيع 6التطبيق المؤجل للختبار التحصيمي بعد 
   .إحصائياً  لمحصول عمى الدرحات وتحميميا ، تمييداً 65/59/0955

 خامطا : ىتاٖج البخح ًمياقشتوا ًتفطريها

من  إلكترونياً التى تم تسجيميا  ،تم رصد الدرجات ،بعد االنتياء من التجربة البحثية
باستخدام  ،اإلحصائيةلممعالجة  الدرجات جاىزة ىذهصبح تل ؛Edmodo ةخلل المنص

الختبار صحة الفروض والتوصل لنتائج  ؛06االصدار ،SPSSئى حصابرنامج التحميل اإل
  :التاليةئية حصااإل األساليبباتباع  ،البحث

 يبين متوسط إحصائياً لمكشف عن وجود فروق دالة  T-Test Independentاختبار .5
والحمل ، (المؤجل –فوري) الالتحصيميللختبار  البعديالتطبيق  في التمميذات،درجات 
 .(المتساوي -موسعالالفواصل) نمطي اختلفبالمعرفي 

 :وىما ،المتغيرين المستقمين تأثيرلمكشف عن  ؛ANOVA االتجاه يتحميل التباين ثنائ .0
 تأثيرو  ،(المنخفضة–ةالمرتفع)السعة العقمية و  ،(يمتساو ال–) الموسعنمطي الفواصل

  .المتغيرين المستقمين عمى المتغيرات التابعة ينىذالتفاعل بين مستويات 
حالة وجود فروق  في ةاألربعبين المجموعات التجريبية   Scheffe Testواختبار شيفي .6

ترجع لمتفاعل بين متغيري  ،عمى المتغيرات التابعةمتوسطات الدرجات  بين ،إحصائياً دالة 
 .البحث
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التخصَل  )التابعْ(علٓ املتغريات  املتطاًِ -املٌضعالفٌصل )  منطُ  تأثريب: اليتاٖج املستبطْ  ًاًلأ

  (املعسيفًاذتنل  ؤجلًامل فٌزِال
 اإللكتروني( باستخدام التعمم المتباعد المتساوي -الموسعالفواصل) نمطي تأثيرنتائج  .5

اليوجد " : عمى والذي ينصول أل الختبار صحة الفرض ا:فوريال البعديعمى التحصيل 
ين التجرييتين، فى اختبار تدرجات تمميذات المجموع يفرق دال إحصائيًا بين متوسط

-التحصيل البعدي الفوري، ترجع إلى التأثير األساسي لنمطي الفواصل)الموسع
 ؛" ت لمعينات المستقمة"اختبارتم استخدام ، "المتساوي(بالتعمم المتباعد اإللكتروني

  .(6جدول رقم )كما ىو مبين ب ،الختبار داللة الفروق بين متوسطات الدرجات
 يدًوعتٌ انتهًَزاثدسخاث  ٌيتوسطنتائح اختباس "ث" نًماسنت انفشوق بَن  :(5)سلى  دذولان

 انتحصَم انبعذً انفوسً( باستخذاو انتعهى انًتباعذ اإلنكتشونٌ فٌ انًتساوً -انًوسعانفواصم)نًطٌ 

 نًطٌضوء  فٌانًدًوعاث  

  انفواصم

 

 انعذد 

انحشاف   يتوسظ 

 يعَاسى  

د  

 انحشٍت 

  (ث)

 انًحسوبو

 انذالنت

. 1.519 88 2.195 31.04 45 (4، يح2) يح يتساوى  نًظ 

 2.383 31.78 45 (5، يح3نًظ يوسع ) يح 132

وىي أقل من )ت(  1.519))قيمة )ت( المحسوبة ىي  أن (6)يتضح من الجدول  
درجات  ي( بين متوسط05.)مما يعني عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى ؛الجدولية
لنمط  األساسي تأثيرال إلىرجع ت ،فوريال البعديالتحصيل  في ،المجموعات التجريبية تمميذات
 أن قيمة الداللة ىي أيضا، ويلحظ اإللكتروني التعمم المتباعدب (المتساوي -الموسع)الفواصل
من  قبول الفرض األول إلىوىذا يقود ، (05. )أكبر من مستوى المعنوية وىي  ((132.

 .فروض البحث

 اإللكتروني( باستخدام التعمم المتباعد المتساوي -الموسعالفواصل) نمطي تأثيرنتائج  .0
 :المؤجل البعديعمى التحصيل 

اليوجد فرق دال إحصائيًا بين " :عمى والذي ينص ،الثانيالختبار صحة الفرض 
ين التجرييتين، عمى اختبار التحصيل البعدي المؤجل، تمتوسطي درجات تمميذات المجموع

، "المتساوي(بالتعمم المتباعد اإللكتروني-ترجع إلى التأثير األساسي لنمطي الفواصل)الموسع
كما  ،ختبار داللة الفروق بين متوسطات الدرجاتال؛ " ت لمعينات المستقمة"تم استخدام اختبار

 (.8ىو مبين بجدول رقم )
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نًطي تٌ يدًوع تهًَزاثدسخاث ٌ يتوسطنتائح اختباس "ث" نًماسنت انفشوق بَن  (:6سلى ) دذولان

 ( باستخذاو انتعهى انًتباعذ اإلنكتشونٌ فٌ انتحصَم انبعذً انًؤخمانًتساوً -انًوسعانفواصم)

ضوء  انًدًوعاث  فٌ

 انفواصمنًطٌ 

انحشاف  يتوسظ انعذد

 يعَاسى

د 

 انحشٍت

  (ث)

 انًحسوبو

 انذالنت

، 2) يح يتساوى  نًظ 

 (4يح

45 30.11 2.208 88 1.185 .239 

 2.582 30.71 45 (5، يح3نًظ يوسع ) يح

وىي أقل من )ت(  ((1.185( أن قيمة )ت( المحسوبة ىي 8) يتضح من الجدول 
بين متوسطي درجات  ،(05.) مما يعني عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى ؛الجدولية
رجع إلى التأثير األساسي ت ،المؤجلالمجموعات التجريبية في التحصيل البعدي  تمميذات

أن قيمة  أيضا( بالتعمم المتباعد اإللكتروني، ويلحظ المتساوي -الموسعالفواصل) يلنمط
وىذا يقود إلى قبول الفرض ، (05.)وىي أكبر من مستوى المعنوية   ((239.الداللة ىي  

 .من فروض البحث الثاني

 اإللكتروني( باستخدام التعمم المتباعد المتساوي-الموسعالفواصل) نمطي تأثيرنتائج  .6
فرق دال  اليوجد" :والذي ينص عمى الثالثالختبار صحة الفرض : المعرفيعمى الحمل 

ين التجرييتين فى  مقياس الحمل تإحصائيًا بين متوسطي درجات تمميذات المجموع
المتساوي(بالتعمم المتباعد -المعرفي، ترجع إلى التأثير األساسي لنمطي الفواصل)الموسع

الختبار داللة الفروق بين ؛ " ت لمعينات المستقمة"تم استخدام اختبار، "اإللكتروني
 (.0كما ىو مبين بجدول رقم ) ،متوسطات الدرجات

  ٌيدًوعت تهًَزاثدسخاث  ٌيتوسطنتائح اختباس "ث" نًماسنت انفشوق بَن :  (7دذول سلى )ان

يمَاس انحًم ( باستخذاو انتعهى انًتباعذ اإلنكتشونٌ فٌ انًتساوً -انًوسعانفواصم)نًطٌ          

 انًعشفٌ  

 نًطٌانًدًوعاث  فٌ ضوء 

 انفواصم

انحشاف  يتوسظ انعذد

 يعَاسى

د 

 انحشٍت

  (ث)

 انًحسوبو

 انذالنت

 000. 4.322 88 2.763 49 45 (4، يح2) يح يتساوى  نًظ 

 2.232 51.29 45 (5، يح3نًظ يوسع ) يح

من )ت(  أكبروىي  ((4.322( أن قيمة)ت( المحسوبة ىي 0يتضح من الجدول ) 
 تمميذات(بين متوسطي درجات 05.مما يعني وجود داللة إحصائية عند مستوى) ؛الجدولية

رجع إلى التأثير ت ،لصالح النمط الموسع عمى مقياس الحمل المعرفي ،المجموعات التجريبية
أن  أيضا( بالتعمم المتباعد اإللكتروني، ويلحظ المتساوي -الموسعالفواصل) ياألساسي لنمط

ويلحظ كذلك ارتفاع متوسط  ،05.من مستوى المعنوية  قلوىي أ (000. )قيمة الداللة ىي
 النمط تمميذاتمقارنة بمتوسط درجات  (51.29حيث بمغت )  ؛النمط الموسع تمميذاتدرجات 
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من  ذوي النمط الموسع أكثر تأثراً  التمميذات( مما يدل عمى أن 49حيث بمغت ) المتساوي
الفرض  رفضوىذا يقود إلى  ،في خفض الحمل المعرفي المتساويذوي النمط  التمميذات

 .من فروض البحث الثالث
(علٓ املتغريات ْيدف امل -ْستفعاملالطعْ العكلَْ)  تأثري: اليتاٖج املستبطْ ب ثاىًَا 

 (املعسيفًمكَاع اذتنل  املؤجلً فٌزِلاالتخصَل  )التابعْ
 :فوريال البعدي( عمى التحصيل ةمنخفضال–ةمرتفعالمستوى السعة العقمية) تأثيرنتائج  .6

اليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي " :والذي ينص عمى ،الرابعالختبار صحة الفرض 
درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين، فى اختبار التحصيل البعدي الفوري، ترجع إلى 

تم استخدام ، "المنخفضة( -التأثير األساسي لمستوى السعة العقمية لمتمميذات)المرتفعة
كما ىو  ،الختبار داللة الفروق بين متوسطات الدرجات ؛المستقمة"" ت لمعينات اختبار

 (.0مبين بجدول رقم )
  ٌيدًوعت تهًَزاثدسخاث  ٌ نتائح اختباس "ث" نًماسنت انفشوق بَن يتوسط: (7خذول سلى )

 ( فٌ انتحصَم انبعذً انفوسًتًنخفضان-تًشتفعان) انسعت انعمهَت

انًدًوعاث  فٌ ضوء 

 انسعت انعمهَت

انحشاف  يتوسظ انعذد

 يعَاسى

د 

 انحشٍت

)ث(  

 انًحسوبو

 انذالنت

 014. 2.502 88 2.235 31.94 50 (3، يح2يشتفع ) يح

 2.250 30.75 40 (5، يح4ينخفض  ) يح

من )ت(  أكبروىي ( (2.50( أن قيمة)ت( المحسوبة ىي 0يتضح من الجدول ) 
 تمميذاتبين متوسطي درجات  (05.مما يعني وجود داللة إحصائية عند مستوى) ؛الجدولية

والمجموعات التجريبية ذات السعة العقمية  ،ذات السعة العقمية المرتفعةالمجموعات التجريبية 
السعة العقمية المجموعات ذات لصالح  عمى اختبار التحصيل البعدي الفوري ،المنخفضة
، (ةمنخفضال-ةمرتفعال)لمتمميذاتلمستوى السعة العقمية رجع إلى التأثير األساسي ت المرتفعة،
مما يدل  ؛((05.من مستوى المعنوية   قلوىي أ( 014. )أن قيمة الداللة ىي أيضاويلحظ 
 رفضوىذا يقود إلى  ن مستوى السعة العقمية يؤثر في التحصيل البعدي الفوري،أعمى 

 .من فروض البحث الرابعالفرض 
( أكبر من 31.94ذوي السعة العقمية المرتفعة) التمميذاتمتوسط درجات ولما كان 
في القياس البعدي  ،(30.75ذوي السعة العقمية المنخفضة) التمميذاتمتوسط درجات 
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لو  (ةنو يمكن القول أن أن مستوى السعة العقمية )المرتفعإللختبار التحصيمي الفوري، ف
 (، عمى التحصيل البعدي الفوري.ةتأثير إيجابي أكثر من )المنخفض

 البعدي( عمى التحصيل ةمنخفضال – ةمرتفعالمستوى السعة العقمية )  تأثيرنتائج  .8
اليوجد فرق دال إحصائيًا  ":والذي ينص عمى ،الخامسالختبار صحة الفرض :المؤجل

التجرييتين، فى اختبار التحصيل البعدي بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين 
 -المؤجل، ترجع إلى التأثير األساسي لمستوى السعة العقمية لمتمميذات)المرتفعة

الختبار داللة الفروق بين ؛ " ت لمعينات المستقمة"تم استخدام اختبار، "المنخفضة(
 (.5كما ىو مبين بجدول رقم ) ،متوسطات الدرجات
 تهًَزاثدسخاث  ٌ يتوسطنتائح اختباس "ث" نًماسنت انفشوق بَن : (2اندذول سلى )

 ( فٌ انتحصَم انبعذً انًؤخمتًنخفضان-تًشتفعان) انسعت انعمهَت ٌيدًوعت

انًدًوعاث  فٌ ضوء 

 انسعت انعمهَت

انحشاف  يتوسظ انعذد

 يعَاسى

  (ث) د انحشٍت

 انًحسوبو

 انذالنت

 019. 2.391 88 2.208 30.94 50 (3، يح2يشتفع ) يح

 2.509 29.75 40 (5، يح4ينخفض  ) يح

من )ت(  أكبروىي  (،(2.391أن قيمة)ت( المحسوبة ىي (5)يتضح من الجدول 
 تمميذاتبين متوسطي درجات  (05.مما يعني وجود داللة إحصائية عند مستوى) ؛الجدولية

ذات السعة العقمية  ذات السعة العقمية المرتفعة والمجموعات التجريبيةالمجموعات التجريبية 
السعة العقمية المجموعات ذات لصالح  عمى اختبار التحصيل البعدي المؤجل ،المنخفضة
، (ةمنخفضال-ةمرتفعال)لمتمميذاتلمستوى السعة العقمية رجع إلى التأثير األساسي ت المرتفعة،
مما يدل  ؛((05.من مستوى المعنوية   قلوىي أ ،(019.)أن قيمة الداللة ىي  أيضاويلحظ 
 رفضوىذا يقود إلى  التحصيل البعدي المؤجل،ن مستوى السعة العقمية يؤثر في أعمى 

 .من فروض البحث مساالخالفرض 
( أكبر من 30.94ذوي السعة العقمية المرتفعة) التمميذاتولما كان متوسط درجات 

البعدي للختبار ( في القياس 29.75ذوي السعة العقمية المنخفضة) التمميذاتمتوسط درجات 
( لو تأثير إيجابي ةأن مستوى السعة العقمية )المرتفعبنو يمكن القول إالتحصيمي المؤجل، ف
 (، عمى التحصيل البعدي المؤجل.ةأكثر من )المنخفض

 :المعرفيالحمل مقياس ( عمى ةمنخفضال –ةمرتفعالمستوى السعة العقمية)  تأثيرنتائج  .0
اليوجد فرق دال إحصائيًا بين  ":ينص عمى والذي ،السادسالختبار صحة الفرض 
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متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجرييتين، فى مقياس الحمل المعرفي، ترجع إلى 
تم استخدام ، "المنخفضة( -التأثير األساسي لمستوى السعة العقمية لمتمميذات)المرتفعة

كما ىو  ،الختبار داللة الفروق بين متوسطات الدرجات ؛" ت لمعينات المستقمة"اختبار
 (.9مبين بجدول رقم )

  ٌيدًوعت تهًَزاثدسخاث  ٌ يتوسطنتائح اختباس "ث" نًماسنت انفشوق بَن (: 9اندذول سلى )

 ( فٌ يمَاس انحًم انًعشفٌتًنخفضان-تًشتفعان) انسعت انعمهَت          

انًدًوعاث  فٌ 

 ضوء انسعت انعمهَت

انحشاف  يتوسظ انعذد

 يعَاسى

د 

 انحشٍت

  (ث)

 انًحسوبو

 انذالنت

، 2يشتفع ) يح

 (3يح

50 52.28 1.213 88 16.796 .000 

 1.502 47.48 40 (4، مج3منخفض  ) مج

من )ت(  أكبروىي  (16.796)أن قيمة)ت( المحسوبة ىي  (9)يتضح من الجدول 
 تمميذاتبين متوسطي درجات  (05.مما يعني وجود داللة إحصائية عند مستوى) ؛الجدولية

ذات السعة العقمية المرتفعة والمجموعات التجريبية ذات السعة العقمية المجموعات التجريبية 
 عمى مقياس الحمل المعرفي لصالح المجموعات ذات السعة العقمية المرتفعة، ،المنخفضة

، ويلحظ (ةمنخفضال -ةمرتفعال)لمتمميذاتلمستوى السعة العقمية رجع إلى التأثير األساسي ت
مما يدل عمى ؛ (05.)من مستوى المعنوية   قلوىي أ (000.)أن قيمة الداللة ىي  أيضا

من  السادس إلى رفض الفرضوىذا يقود مستوى السعة العقمية يؤثر في الحمل المعرفي، 
 .فروض البحث

حيث  ؛ويلحظ كذلك ارتفاع متوسط درجات المجموعات ذات السعة العقمية المرتفعة
والتي  ،مقارنة بمتوسط درجات المجموعات ذات السعة العقمية المنخفضة ،(52.28)بمغت 
( لو تأثير إيجابي أكبر ة، لذا يمكن القول أن مستوى السعة العقمية )المرتفع(47.48)بمغت

 .خفض الحمل المعرفي عمى (ةمن )المنخفض
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ًالطعْ العكلَْ  ( املتطاًِ -املٌضعالفٌاصل ) منطُالتفاعل  بني   تأثري: اليتاٖج املستبطْ ب لجًاثا

 (املعسيفًمكَاع اذتنل  املؤجلً فٌزِالتخصَل ال ) التابعْ(علٓ املتغريات ْيدف امل -ْستفعامل) 

انًعَاسً نذسخاث انتطبَك انبعذً نالختباس ( : انًتوسظ انحسابٌ واالنحشاف 21اندذول سلى)

انتحصَهٌ )انفوسً وانًؤخم(، واختباس انحًم انًعشفٌ نكم يدًوعت وفماً ننًطٌ انفواصم ويستوى انسعت 

 انعمهَت

السعةالنمط

العقلية

ا

دلعد

االختبارالتحصيلي

الفوري

االختبار

التحصيليمؤجل

الحملالمعرفي

 ع و ع و ع و  

يشتفع   يتساوى  

 2يح

25 31.56 1.609 30.52 2.104 51.40 .707 

ينخفض  

 4يح

20 30.45 2.212 29.60 2.280 46.00 .000 

يشتفع  يوسع 

 3يح

25 32.36 1.955 31.36 2.271 53.16 .943 

ينخفض 

 5يح

20 31.05 2.305 29.90 2.770 48.95 .224 

المعياري لكل مجموعة من ( المتوسطات الحسابية واالنحراف 59دول )جيوضح ال 
االختبار التحصيمي البعدي  :المجموعات األربع التي اشتمل عمييا البحث في درجات كل من

ويلحظ تقارب  ،الفوري، االختبار التحصيمي البعدي المؤجل، الحمل المعرفي كمتغيرات تابعة
بنمطي المنخفضة(اللتي يدرسن -المرتفعةالسعة العقمية) ذوي التمميذاتمتوسطات 

بينما االختبار التحصيمي البعدي الفوري والمؤجل،  :في كل من ،(المتساوي-الموسعالفواصل)
المنخفضة( عمى -ذوي السعة العقمية ) المرتفعة التمميذاتتوجد فروق واضحة بين متوسطات 

يمي عرض نتائج اختبار صحة الفروض لتأثير تفاعل كل من  وفيما .مقياس الحمل المعرفي
 المتغيرين المستقمين عمى المتغيرات التابعة.

(ومستوى السعة المتساوي-الموسعالفواصل) نمطيالتفاعل بين  تأثيرنتائج  .0
الختبار صحة الفرض :فوريال البعديعمى التحصيل  (ةمنخفضال -ةمرتفعالالعقمية)

التوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تمميذات " :السابع والذى ينص عمى
المجموعات التجريبية، عمى اختبار التحصيل البعدي الفوري، ترجع إلى تأثير التفاعل 

المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة  -بين نمطي الفواصل)الموسع
 لدرجات  االتجاه يين ثنائتم استخدام تحميل التبا ."المنخفضة(-العقمية )المرتفعة
  :(55رقم )كما يتضح بالجدول  ،فوريال التحصيميختبار لل ،التطبيق البعدي
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االتداه باننسبت نالختباس انتحصَهٌ انبعذً انفوسً  ثنائٌ تحهَم انتباٍن  (:22)سلى دذولان

  طبماً نًتغَشً انذساست انًستمهَن

يدًوع  يصذس انتباٍن

 انًشبعاث

د سخت 

 انحشٍت

يتوسظ 

 انًشبعاث

لًَت 

 ف

انذالنت  انذالنت

 05.عنذ 

 غَشدانت 133. 2.305 11.520 1 11.520 نًظ انفواصم

 دانت 014. 6.295 31.469 1 31.469 انسعت انعمهَت

نًظ 

انفواصم* 

 انسعت انعمهَت

.320 

1 .320 

 غَش دانت 801. 064.

    4.999 86 429.900 انخطأ

         89 473.789 اإلخًانٌ

 ،لتأثير التفاعل بين نمط الفواصلالمحسوبة   (ف)أن قيمة  (55)يتضح من الجدول
وىي غير  (89)عند درجة حرية(064.)والسعة العقمية عمى التحصيل البعدي الفوري قد بمغت 

و ال يوجد تأثير لمتفاعل بين نمط ، وىذا يعني أن((05.عند مستوى إحصائياً دالة 
( ومستوى السعة العقمية عمى التحصيل البعدي الفوري، ويلحظ المتساوي -الموسعالفواصل)

وىذا يقود إلى  ،((05.وىي أكبر من مستوى المعنوية  (801.)قد بمغتأن قيمة الداللة  أيضاً 
  .من فروض البحث قبول الفرض السابع

( ومستوى السعة المتساوي-الموسعالفواصل) نمطيالتفاعل بين  تأثيرنتائج  .5
الختبار صحة الفرض  .المؤجل البعدي( عمى التحصيل ةمنخفضال -ةمرتفعالالعقمية)
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تمميذات  التوجد" :والذى ينص عمىالثامن 

المجموعات التجريبية، عمى اختبار التحصيل البعدي المؤجل، ترجع إلى تأثير التفاعل 
المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكتروني، ومستوى السعة  -بين نمطي الفواصل)الموسع

 االتجاه لدرجات ينائتم استخدام تحميل التباين ث ."المنخفضة( -العقمية )المرتفعة
 :(50رقم )كما يتضح بالجدول  ،المؤجلختبار التحصيمي لل ،التطبيق البعدي
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( : تحهَم انتباٍن  ثنائٌ االتداه باننسبت نالختباس انتحصَهٌ انبعذً انًؤخم 23اندذول سلى)

 طبماً نًتغَشً انذساست انًستمهَن 

يدًوع  يصذس انتباٍن

 انًشبعاث

د سخت 

 انحشٍت

 يتوسظ

 انًشبعاث

انذالنت  انذالنت لًَت ف

 05.عنذ 

 7.220 نًظ انفواصم
1 7.220 

غَش  256. 1.308

 دانت

 دانت 019. 5.702 31.469 1 31.469 انسعت انعمهَت

نًظ انفواصم* 

 انسعت انعمهَت

1.620 
1 1.620 

 غَش دانت 589. 294.

    5.519 86 474.600 انخطأ

      89 515.789 اإلخًانٌ

لتأثير التفاعل بين نمط الفواصل   ،أن قيمة ف المحسوبة (50)من الجدوليتضح 
وىي  (،(89عند درجة حرية  (294.)قد بمغت  ،المؤجلوالسعة العقمية عمى التحصيل البعدي 

، وىذا يعني أنو ال يوجد تأثير لمتفاعل بين نمط ((05.عند مستوى  إحصائياً غير دالة 
، المؤجلومستوى السعة العقمية عمى التحصيل البعدي  ،(المتساوي -الموسعالفواصل)
وىذا  ،(05.)وىي أكبر من مستوى المعنوية  ،(589.قد بمغت )أن قيمة الداللة  أيضاً ويلحظ 

 . من فروض البحث الثامنيقود إلى قبول الفرض 
(ومستوى السعة المتساوي-الموسعالفواصل) نمطيالتفاعل بين  تأثيرنتائج  .9

والذى التاسع الختبار صحة الفرض  .المعرفي( عمى الحمل ةمنخفضال -ةمرتفعالالعقمية)
التوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تمميذات المجموعات ينص عمى" 

التجريبية عمى مقياس الحمل المعرفي، ترجع إلى تأثير التفاعل بين نمطي 
ومستوى السعة  ي،المتساوي( بالتعمم المتباعد اإللكترون -الفواصل)الموسع

لدرجات  االتجاه ثنائيتم استخدام تحميل التباين  .("ةمنخفضال - ةمرتفعالالعقمية)
 .المعرفيمقياس الحمل 

باننسبت نًمَاس انحًم انًعشفٌ طبماً نًتغَشً  تحهَم انتباٍن  ثنائٌ االتداه : (24سلى) دذولان

 انذساست انًستمهَن

يدًوع  يصذس انتباٍن

 انًشبعاث

 د سخت

 انحشٍت

يتوسظ 

 انًشبعاث

انذالنت  انذالنت لًَت ف

 05.عنذ 

 دانت 000. 308.921 123.245 1 123.245 نًظ انفواصم

 دانت 000. 1286.033 513.067 1 513.067 انسعت انعمهَت

نًظ انفواصم* 

 انسعت انعمهَت

7.867 
1 7.867 

 دانت 000. 19.720

    399. 86 34.310 انخطأ

      89 673.122 اإلخًانٌ
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الفواصل  يبين نمط ،المحسوبة  لتأثير التفاعل (ف)أن قيمة  (56)يتضح من الجدول
 (،(89عند درجة حرية  (19.720)قد بمغت  ،مقياس الحمل المعرفيوالسعة العقمية عمى 

يعني أنو يوجد تأثير لمتفاعل بين نمط  مما(؛ (05.عند مستوى  إحصائياً وىي دالة 
، ويلحظ مقياس الحمل المعرفي( ومستوى السعة العقمية عمى المتساوي -الموسعالفواصل)

وىذا يقود إلى  ،((05.من مستوى المعنوية قلوىي أ (000.)أن قيمة الداللة قد بمغت  أيضا
 .التاسع من فروض البحثالفرض  رفض

 Multipleتم المتابعة بأحد اختبارات المدى المتعدد ،ونتيجة لوجود داللة لقيمة )ف(
Range Tests  ومنيا اختبار شيفيو ،Scheffe وذلك لتوجيو الفروق  ؛لممقارنات المتعددة

( نتائج 56لصالح إحدى المجموعات عن األخرى، ويوضح جدول) ،الدالة بين المجموعات
في مقياس  ،لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات األربع ،اختبار شيفيو

 الحمل المعرفي.
 دالنت انفشوق بَن يتوسطاث دسخاث انًدًوعاث األسبع فٌ يمَاس انحًم انًعشفٌ :(25) سلى خذول

Scheffe ًتساوى  اننًظ ان 

يشتفع انسعت 

 انعمهَت

اننًظ انًوسع 

يشتفع انسعت 

 انعمهَت

اننًظ 

 ًتساوى  ان

ينخفض 

 انسعت انعمهَت

اننًظ انًوسع 

ينخفض انسعت 

 انعمهَت

 يشتفع ًتساوى  اننًظ ان

 انسعت انعمهَت

 )دانت(000. )دانت(000. )دانت(000. -

يشتفع اننًظ انًوسع 

 انسعت انعمهَت

 )دانت(000. )دانت(000. - -

 ينخفض ًتساوى  اننًظ ان

 انسعت انعمهَت

 )دانت(000. - - -

 تًنخفضاناننًظ انًوسع 

 انسعت انعمهَت

- - - - 

 :يمي ( يتضح ما56وباستقراء النتائج الواردة في جدول )
  مرتفع السعة  يمتساو النمط ال)درجات مجموعة  يبين متوسط إحصائياً دال  قفروجود

 (000.)حيث بمغت الداللة  ؛(السعة العقمية ةمرتفعال ،النمط الموسعومجموعة) ،(العقمية

وىي ) النمط  ،لصالح المجموعة ذات المتوسط األعمى (05.)وىي دالة عند مستوى 
حيث  ؛(59)وىذا يتفق مع النتائج الواردة في جدول  ،السعة العقمية( ةمرتفعال ،الموسع

اللتي درسن بطريقة النمط المرتفعة  السعة العقمية  ذوات التمميذاتكان متوسط درجات 
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المرتفعة السعة العقمية  ذوات التمميذاتأعمى من متوسط درجات  (53.16)الموسع 
 (.51.40) يمتساو اللتي درسن بطريقة النمط ال

  ةمنخفضال متساوي،بين متوسطي درجات مجموعة)النمط ال إحصائياً وجود فرق دال 
السعة العقمية( حيث بمغت الداللة  ةمنخفضال ،السعة العقمية( ومجموعة )النمط الموسع

وىي )  ،لصالح المجموعة ذات المتوسط األعمى (05.)وىي دالة عند مستوى  (000.)
السعة العقمية( وىذا يتفق مع النتائج الواردة في جدول  ةمنخفضال ،النمط الموسع

اللتي درسن  ،السعة العقمية اتمنخفضال التمميذاتحيث كان متوسط درجات  ؛(59)
السعة  اتمنخفضال التمميذاتأعمى من متوسط درجات  (48.95بطريقة النمط الموسع)

 (.46) متساوى  اللتي درسن بطريقة النمط ال ،العقمية
  وىي أكبر من  ،(69جميع متوسطات الدرجات لممجموعات األربع أكثر من )جاءت

التي تم وضعيا لمقياس الحمل المعرفي المستخدم؛ مما يعني أن  ،الدرجة المحايدة
 -الموسعالمجموعات األربع قد استفادت من استخدام التعمم المتباعد بنمطيو)

 وفقًا لمنمط المستخدم. ؛ةيساو متولكن بصورة غير  ،(في خفض الحمل المعرفيالمتساوي
 كما ظيرت في نتائج اختبار شيفيو.سة جانالمجموعات المت (58رقم )ويوضح الجدول 

 ست وفماُ ننتائح اختباس شَفَو فٌ انحًم انًعشفٌدانانًدًوعاث انًت :(26)سلىخذول 

 انًدًوعاث انعذد 

(2) (3) (4) (5) 

    46.00 20 ًنخفض انسعتان ًتساوًاننًظ ان

   48.95  20 ًنخفض انسعتاناننًظ انًوسع 

  51.40   25 ًشتفع انسعتان ٍتًتساواننًظ ان

 53.16    25 ًشتفع انسعتاناننًظ انًوسع 

مجموعة النمط ل الحمل المعرفي (، أنو تم وضع متوسط درجات58من الجدول)ويتضح 
مجموعة ل ،الحمل المعرفيوضع متوسط درجات (، و 5السعة في العمود) ةمنخفضال ي  متساو ال

في  إحصائياً ، وىذا يعني وجود فرق دال (0السعة في العمود) ةمنخفضالالنمط الموسع 
وتم وضع  .يرجع إلى نمط الفواصل ،السعة العقمية المنخفضات التمميذاتبين  ،الحمل المعرفي
(، 6في العمود) ،السعة ةمرتفعال ويمتسامجموعة النمط الل الحمل المعرفي متوسط درجات

السعة في  ةمرتفعالمجموعة النمط الموسع ووضع متوسط درجات الحمل المعرفي ل
 اتمرتفعال التمميذاتبين في الحمل المعرفي  إحصائياً ، وىذا يعني وجود فرق دال (6العمود)

 .السعة يرجع إلى نمط الفواصل
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 تفطري اليتاٖج

السعة  ذوات التمميذاتأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين نتائج : أًاًل
السعة  اتذو  التمميذات، و الموسعاللتي درسن بالنمط  ،(ةالمنخفض-ةالعقمية)المرتفع
في كل من التحصيل البعدي  المتساوي(اللتي درسن بالنمط ةالمنخفض-ةالعقمية)المرتفع

الراجعة إضافة االختبارات المدعمة بالتغذية  (5) :ويمكن إرجاع ذلك إلى ،المؤجل( – )الفوري
وما يتصف بو  Ankiمن خلل برنامج تصميم البطاقات التعميمية  جميع جمسات التعممإلى 
 Basic and) فى تنوع التغذية الراجعة بالبطاقات، وأنواعيا مثل النوع  مميزاتمن 

Reversed Card)  كتابة السؤال عمى الجزء األماميل بالحقول األمامية النصية والخمفية؛، 
بإنشاء بطاقات  التى تقوم، (Image Occlusion ى والنوع )واإلجابة عمى الجزء الخمف

مما يجعل  ؛تخفي أجزاء من إحدى الصور الختبار معرفة الطالب بالمعمومات المخفية بيا
وجاء ىذا متفقا  ،لعممية التعمم متساو  ة عمى نحو متساوى  تأثير الفواصل الزمنية الموسعة وال

)Karpicke 20;,2006,p.Thalheimer&  دراسة كل من مع
),2011Bauernschmidt( 0؛)الفورى الذى قدم بعد انتياء الجمسة األخيرة،  االختبار

 الفورياالختبار داء فى سواء لمنمط الموسع أو النمط المتساوي، مما أدى إلى تساوي األ
دون أن  مؤخًرا المحتوى التعميمى الذى تمت دراستويضمن ىذا التوقيت الوصول إلى  حيث

)et Tetzel-Küpper,مع دراسة  وجاء ىذا متفقاً  ،يظير أي تأثير لجدولة التعمم
al.,2014)( 6؛)  في التمميذات، عمى تحسين أداء  المتساويةو  الموسعةتعمل الفواصل

كل من   وجاء ىذا متفقا مع دراسة،  مماثمة لمذاكرة ائجنتاالختبار المؤجل، وتؤدي إلى 
,et Tetzel-Küpper( 

 al.,2014; Kang,et al.,2014;)لممادةفي تكراراىما  ،( اعتمدت الباحثتان6)؛ 
بأنماط عرض متعددة الوسائط)  ذاتلمتمميالمواد التعميمية  تكرار عرضعمى طريقة  العممية
(لمتعمم المتباعد اإللكتروني المتساوية-مما جعل األنماط)الموسعة ،يديو(ڤ –صور  -نص

مع ما ذكره  وجاء ىذا متفقاُ  ،بالمعمومات االحتفاظفعالة عمى حد سواء في تحقيق 
),2006,p.18Thalheimer(  أيضا مع طبيعة كل تمميذة فى الحصول عمى  اتفق، و

( تم منح 8)؛ تتيحو تعددية الوسائط المقدمة الوسيط األكثر مناسبة لتفضيلتيا التعميمية بما 
عمى نحو  بالمعمومات في االختبار المؤجل االحتفاظالتمميذات أربع جمسات تعمم مما أدى إلى 
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 ;Kanayama& Kasahara,2017)كل من  مع دراسةمتفقًا ىذا  جاءو  متساو  
Weimer-Stuckmann,2009) نو طول الفترة بين الجمسات ليس ىو بأ والتي أفادت

، تم منح الطلب ثلث جمسات أو أكثر ما دام قدطويل األمد  االحتفاظالعامل الحاسم في 
وتتفق ىذة النتيجة فى مجمميا مع ماتشير لو استراتجيات التمرين بالنظرية المعرفية، والتى 

مقدمة، كذلك اإلستراتيجية الشكمية تم تدعيميا باإلدخالين الثانى والثالث  والتغذية الراجعة ال
 التى تعتمد عمى تكرار العرض بشكل مختمف لكل جمسة تعميمية مبرمجة.  

-موسعال)أن استخدام التعمم المتباعد اإللكتروني بنمطيو أشارت النتائج إلى ثاىًَا:  
فواصل وجود ( 5):ويمكن إرجاع ذلك إلى ،التمميذاتبقاء أثر التعمم لدى  إلى أدى(ويمتساال
 ، وبالتاليعال  لمذاكرة طوال مرحمة التعمميؤدي إلى الحفاظ عمى مستوى أداء  ،كان نوعيا اً أي

 ،النيائي االختبار في ،المؤجل االختبار في بقاء أثر لمتعمم، كما يتضح  من االستفادة
ساىم يال يمكن أن  ،بالمعمومات لمدة طويمة؛ حيث إن التكرار دون فواصل زمنية االحتفاظو 

ن طويل األجل، حتى  االحتفاظبشكل كبير في  عدة مرات معنى ذلك ان  ،عنصرال رتكر وا 
 االحتفاظفي  اعميةالمتباعد أكثر ف التعممجعل ي مما ًا،ال يحدث أثر  ،فواصل زمنيةدون  التكرار

  كل من مع دراسة متفقاً وجاء ىذا  ،التقميديةصورة الالتعمم بطويل األمد من 
 ,et al.,2014;Tetzel-Küpper ,2017;Kasahara &Kanayama(

,2011)& BauernschmidtKarpickeباستمرار  التمميذات( إعادة تحسين ذاكرة 0)؛
نتيجة إلضافة أشكال متعددة الوسائط فى تكرار جمسات التعمم  ؛بالمادة التي يتم دراستيا

وجاء ىذا متفقا مع كل من دراسة كل من  المتباعد اإللكتروني، والتكرار داخل الجمسة نفسيا
),2017Teninbaum ;,et al.,2014Tetzel-Küpper(  ومع ما ذكره كل من ،

,2016A)Pappas ;,2006,p.15Thalheimer( 
داخل  ،مراجعة لما تم دراستوعمى بحيث تحتوي  ؛( تخطيط جميع جمسات التعمم6)

بصورة أكبر  ،بالمعمومات االحتفاظمما ساعد عمى  Ankiباستخدام برنامج الجمسة التعميمية 
مع دراسة جاء ىذا  ، وبقاء أثر التعممنظرا ألن االستعادة ليا تأثيرات قوية عمى  داخل الذاكرة

 )14Tetzel,et al.,20-Küpper ,2011;Bauernschmidt &Karpicke(كل من 
استخدام (6)؛)WBT Systems,2017 ;Guest,2016(، ومع ما ذكره كل من

 بو تويتفق ىذا ما أوصى ،بالتعمم طويل األجل االحتفاظيساعد عمى (ويمتساال-موسعال)النمط

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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بالتعمم عمى المدى  االحتفاظىو  اليدفإذا كان  )et al.,2014lTetze-Küpper,(دراسة 
 المتساوية أو الموسعة أنماط الفواتتوافق مع بحيث جمسات تعمم  فإنو ينبغي تخطيط  ،الطويل

 باستخدام ،أثناء المراجعة ،في عممية استعادة العناصر من الذاكرة بذل المتعممين جيداً  (8؛ )
وجود وقت مثالي لمراجعة المادة المتعممة، من ب فيو برنامج يتميز Anki  لـبرنامج ا

أجل تذكر المزيد، باستخدام أقصر وقت ممكن؛ لذا يتم معالجة وقت المراجعة ىذا 
)Küpper-دراسة كل من مع جاء ىذا متفقًا  و،  Ankiتمقائًيا بواسطة خوارزميات 

,2017)Kasahara &Kanayama ;,et al.,2014lTetze ث التعمم الفعال و حدل وأن
مما يؤدي إلى بقاء  ؛الستعادة عنصر من الذاكرة ،بذل مزيد من الجيد ينالمتعممينبغي عمى 
وعدم احتوائو عمى  ،احتواء التعمم عمى المعمومات ذات الصمة بالمفاىيم فقط (0؛ )أثر التعمم
وىو  ،نسيانوبالتالي عدم تعرضيا لم ،في استيعاب المفاىيمالتمميذة ستفيد منيا تال  ،إضافات

 Bell, et)مع ما ذكره  متفقاً ىذا جاء و  ما يتفق والتصميم التعميمى لمجمسات المبرمجة،
al.,2014)  يحتوي عمى إضافات ال يحتاجيا الطلب،  أال المحتوى التعميمى ينبغىأن من

التفصيمية بالنظرية المعرفية  ويتفق أيضا مع االستراتجية ،تؤدي إلى نسيانيا بعد وقت قميل
( عدم استخدام 0؛ )ول والثانى بنفس المفاىيم المتعممة فقط أل برط اإلدخالين اامت التى ق

 ،يديو،أمثمة(ڤما في صور) نصوص، صور، ، فقد تم التكرار بصور مختمفة إالتكرار الحرفي
 مع ما ذكره متفقاً ىذا جاء و  ،نسيانوىذا أدى الى التعمم بصورة أفضل وعدم ال

.32),2006,pThalheimer( ويتفق أيضا مع اإلستراتجية الشكمية بالنظرية المعرفية ،
تخصيص وقت التعمم  (5) باالعتناد عمى عرض أشكال مختمفة لممحتوى المطموب تعممو؛

وذلك في  ،دقائق 59ثم يتبعو فترة راحة  ،دقيقة 09بحيث ال يتجاوز  ؛داخل الجمسة التعميمية
معالجة كم محدود لمغاية مما أدى إلى  ؛(المتساوي -الموسعجميع جمسات التعمم بنمطيو) 

، وبالتالي المحافظة عمى محتويات الذاكرة طويمة في وقت معين ،من المعمومات الجديدة
 ويتفق أيضًا وتطبيق االستراتجية،  (Chen,et al.,2018) ذكرهما األمد، وجاء ىذا متفقا مع 

( التفاعل النشط 9؛ )التنظيمية وفقا لمنظرية المعرفية بجدولة تنظيم الجمسة، وضبط توقيتيا
 االحتفاظأدى إلى تحسين  ،الثاني والثالث لجمسات التعمم ينمع محتوى التعمم في اإلدخال

بشكل يؤدي التباعد ( 59؛ )Pappas, 2016 A )، وجاء ىذا متفقا مع ما ذكره بالمعمومات
تساعد في التذكر  ،في سياقات زمنية وفيزيائية وعقمية متنوعة ،طبيعي إلى ترميز المعمومات

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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، ومع ما ذكره (Kornell,2009)دراسة ىذا  جاء ىذا متفقاً و ، وبقاء أثر التعمم
.16),2006,pThalheimer( )( يوفر 55؛ ) في تقميل استنفاذ  ميماً  تباعد عاملً مالالتعمم

نتيجة لوجود فواصل زمنية)فترات راحة( بين  ؛وبالتالي زيادة سعة الذاكرة ،موارد الذاكرة العاممة
الصحيح  لجمسات التعمم  وضبط  ، وىو ما يتفق وطبيعة التصميم التعميمىجمسات التعمم

؛ مما يؤدي إلى التوقيت  فى ضوء  االستراتجيات التنظيمية التى تقدميا النظرية المعرفية 
متفقًا ىذا جاء و  ،وتقميل درجة الصعوبة التمميذات،وزيادة درجات  ،زيادة التعمم أثناء الجمسات

الثاني والثالث لجميع  يناعتمد تصميم اإلدخال( 50؛ )(Chen,et al.,2018) دراسة مع 
ثم  ،من خلل عرض سؤال ،الجمسات التعميمية في بناءىما عمى اتخفاض إمكانة الوصول

مع دراسة  جاء ىذا متفقاً و  ، إلى بقاء أثر التعمممما أدى  ،فترة وتقديم إجابتو
(Kornell,2009 وىو ،)وفقا لمنظرية المعرفية من  ؛ما يتفق  وتطبيق استراتجيات التمرين

خلل مشاركة المتعمم  وممارساتو الخاصة لمتعميم بالتطبيق عمى العمومات أكثر من مرة 
 باالدخالين الثانى والثالث بكل جمسة تعميمية.

 ،السعة العقمية المرتفعة نتائج أفضل اتذو  التمميذاتأشارت النتائج إلى تحقيق  :ثالجًا
التحصيل الفوري،التحصيل  :في كل من ،السعة العقمية المنخفضة اتذو  التمميذاتمن 

 المرتفعة العقمية السعة اتذو  التمميذات( 5) :ويمكن إرجاع ذلك إلى .المؤجل، الحمل المعرفي
 المعمومات واستدعاء، االنتباهو  التركيز عمى اتوقادر  ،وجيدة نشطة عاممة ذاكرة يمتمكن
، المعمومات ترميز عمى نبقدرتي يتميز الذي ،العقمي النضج عمى اً مؤشر  يعد وىذا ،ةمباشر 

وجاء  ،السعة العقمية المنخفضة اتذو  التمميذاتعن  المدى طويمة بالذاكرة وخزنيا ومعالجتيا
السعة العقمية  اتذو  التمميذاتمتمك ت( 0؛)(Embretson,1995)ىذا متفقًا مع دراسة 

ويتفق ىذا مع  ،وفعال نشطبشكل  ،المعمومات لشبكة االنتباهو  والتنظيم التذكر لياتآالمرتفعة 
 ،السعة العقمية المرتفعة قدرات تحميمية اتذو  التمميذاتمتمك ت( 6)؛ (0950، السبابدراسة )

السعة  اتذو  التمميذاتلو عن  لتفاعل معو مما يزيد من استيعابينفي التعامل مع المحتوى وا
 طاقة العقمية السعة( 6)؛ (0956، بدروجاء ىذا متفقا مع دراسة )  ،العقمية المنخفضة

 ؛ذاكرتو في معالجتيا الفرد يستطيع التي ،وحدات المعمومات من عدد أقصى توضح ،عقمية
المفاىيم  :مثل ،يتطمب الربط بين بعضيا البعض ،بشكل كامل ،استيعاب المفاىيمألن  ونظراً 

 قدرة في يماً م دوراً  تؤدي العقمية السعةوبالتالي فإن  ..المتعمقة بالذاكرة والمقارنة بينيا
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 من المرتفعة السعة العقمية اتذو  التمميذاتالمفاىيم، فقد استفادت  تنميةعمى  التمميذات
 السعات اتذو  التمميذات من أكثر المتساوي(-الموسع  التعمم اإللكتروني المتباعد بنمطيو)

، )السلمات، (0956، بدوي) كل من وجاء ىذا متفقا مع دراسة المنخفضة، العقمية
استخدام التعمم المتباعد اإللكتروني يقوم عمى عرض المعمومات بصورة ( 8؛ )(0956
السعة العقمية المرتفعة عمى زيادة  اتذو  التمميذاتمما ساعد  ؛جمسات التعمم عبر ،متكررة

، وتتفق ىذة النتيجة فى مجمميا مع طبيعة نمما أدى إلى زيادة تفوقي ؛تقان المفاىيمإ
جيات مراقبة الفيم؛  وفقا لمنظرية المعرفية متمثمة فى قدرة التمميذات ذوات السعة ياسترات

العقمية المرتفعة عمى ضبط أىداف تعمميمن وتحقيقيا بصورة أفضل من خلل التصميم 
   ائطيا.  التعميمى لمحتوى الجمسات، وتنوع وس

السعة  اتاللتي درسن بالنمط الموسع ذو  التمميذاتإلى تحقيق أشارت النتائج  :زابعًا
 المتساوياللتي درسن بالنمط  التمميذاتمن  ،( نتائج أفضلةالمنخفض – ةالعقمية )المرتفع

الحمل  وكان ترتيبيم من ،الحمل المعرفي ( فيةالمنخفض-ةالسعة العقمية) المرتفع اتذو 
لتي درسن ال ،السعة اتمرتفع التمميذات حيث يأتي في المقدمة ؛األقل إلى األعمى المعرفي

اللتي درسن بالنمط  ،السعة العقمية المرتفعة اتذو  التمميذات نيميي ،بالنمط الموسع
، وفي الموسع لنمطالسعة العقمية المنخفضة اللتي درسن با اتذو  التمميذات ثم ،المتساوي
ويمكن  ،المتساويالسعة العقمية المنخفضة اللتي درسن بالنمط  اتذو  التمميذاتالنياية 

المعرفي والسعة العقمية بمعنى أن  حملية بين الارتباطتوجد علقة ( 5) :إرجاع ذلك إلى
وجاء  ،األقل السعة المعرفية اتذو  التمميذاتالسعة المعرفية األعمى أفضل من  اتذو  التمميذات

زيادة الفاصل الزمني التدريجي فى النمط  (0(؛ )0950السباب، ىذا متفقًا مو دراسة)
يعمل عمى زيادة فرص المسار  ،أيام 8لتصل إلى  ،المتساويمقارنة بالنمط  ،الموسع
مما يساعد عمى تقميل الحمل المعرفي بصورة  ؛ابط أقويرو لتكوين راحة وتشكيل ؛ العصبي

( يتحسن أداء الذاكرة مع النمط 6؛) (Guest,2016)ما ذكرهجاء ىذا متفقًا مع ، و أكبر
بصورة  ،مما يؤدي إلى تقميل الحمل المعرفي ؛المتساويبصورة أكبر من النمط ا،الموسع 

تقديم التعمم المتباعد بصورة (6)؛(Lindsey,et al.,2009) دراسةويتفق ىذا مع  ،أكبر
المحافظة عمى كفاءة السعة أدى إلى  ،عبر مجموعة من الفواصل الزمنية ،جمسات موزعة

 الحملوتقميل  وبالتالي ارتفاع مستوي أدائيا ؛وعدم تحميميا بمعمومات تفوق طاقتيا ،العقمية
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، بدر) السعة العقمية المنخفضة ذوات التمميذات  وىذا يفسر ارتفاع مستوى أداء ،المعرفي
،عمى ضبط  Edmodoحيث ساعدت جدولة التعمم من خلل المنصة التعميمية  (0956

حكام دخول وخروج التمميذات فى وقت كل جمسة، وىو ما يتفق  توزيع الجمسات وا 
من حيث   ( التنوع بين جمسات التعمم8)؛  واالستراتجيات التنظيمية  لمنظرية المعرفية

من خلل التعمم المتباعد  ،يديو، األمثمة التوضحية(ڤ)النص، الصور، اليا عمىئاحتوا
والتي كانت بصورة أكبر في الموسع عنو في  ،تفصمو فواصل زمنيةالذي  ،اإللكتروني

بشكل أكبر في النمط  قمل الحمل المعرفييو  ،ضمن راحة لذىن المتعمم، مما يمتساوى  ال
وبالتالي زيادة  ،(ةالمنخفض –ةتفعر أدى إلى رفع كفاءة السعة العقمية)الم، كل ىذا الموسع
ن، والمادة المعروضة أمامي التمميذاتمن خلل زيادة الوصل بين ذاكرة  ،التمميذاتدرجات 

عمى  تينعمى عرض المادة التعميمية، مما ساعد عمى نمو قدر  وزادت من تركيز انتباىين
ساعد ( 0؛ )(0956، مع دراسة) بدوى وجاء ىذا متفقاً  ،كبيرة ةليااالستنتاج والتفسير بفع

، بما يتلءم ومحدودية السعة العقمية ؛تقميل المتطمبات المعرفيةالتعمم المتباعد اإللكتروني في 
-السعة العقمية) المرتفعة اتذو  التمميذاتوبالتالي تقميل الحمل المعرفي عمى ذاكرة 

ذو الوسائط التعميمية  ضو لممحتوى المعر  نمما ساعد عمى زيادة استيعابي ؛المنخفضة(
؛ (0959، عطيةىذا متفقًا مع دراسة ) وجاء ، المتعددة فى ضوء التصميم التعميمى المختار

من خلل عرض المفاىيم  ،( تم رفع كفاءة السعة العقمية في تشغيل ومعالجة المعمومات0)
في من خلل جمسة األمثمة والتي قامت بتوظيف المفاىيم  التمميذاتعند  ،بصورة ذات معنى

ويتطمب حميا استخدام أحد  ،من خلل عرض مشكلت متعمقة بالحاسب اآللي حياتين،
، وجاء اً يسير  اً وأصبح استيعاب المعمومات أمر  ،؛ مما أدى إلى تقميل الحمل المعرفيالمفاىيم

، وىو ما يتفق أيضا مع ماتشير لو كل من (0956، السلمات) ىذا متفقًا مع دراسة
حيث تنظم لممتعمم المفاىيم فى سياق  ؛والتنظيم وفقا لمنظرية المعرفية ،استراتيجيات التمرين

 تفاعمى بالجمسة الرابعة التى تطرح األمثمة التطبيقية بما يخدم حل المشكمة المقدمة.
المتساوي(  -نمطي الفواصل )الموسع ن استخدام أأشارت النتائج إلى  :خامطًا  

ويمكن إرجاع  ،التمميذاتأدى إلى تخفيض الحمل المعرفي لدى  ،التعمم المتباعد اإللكترونيب
في تقميل استنفاذ موارد الذاكرة العاممة مما يؤدي  ميماً  ( يوفر تأثير التباعد عاملً 5ذلك إلى )

وجود أربع ( 0؛ )(Chen,et al.,2018)إلى زيادة سعة الذاكرة وبالتالي تقميل الحمل المعرفي
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كل جمسة (، و المتساوي -الموسعلكل نمط من نمطي التعمم المتباعد اإللكتروني)تعمم  جمسات
، أو صورة، أو جذابة تشمل وسيطًا تعميميا مختمفا سواء كان نصاً بطريقة تعرض المعمومة 

تحتوى عمى طريقتين  ،وجد جمسةتوال  ،ن التكرار اشتمل عمى أكثر من طريقةإي أ ،يديوڤ
داخل نفس بتعدد الوسائط  بالتمميذاتالخاص  االنتباه تشتتمما أدى إلى عدم  ؛معا

( 6؛)(0950السباب، )وجاء ىذا متفقا مع دراسة وبالتالي خفض العبء المعرفي ،الجمسة
-رسوم-مع تدعيم المحتوى بالوسائل)صورتعدد الطرق المستخدمة في تقديم المادة العممية 

وتقميل الحمل  ،أدى إلى زيادة كفاءة السعة العقمية ،( دون االعتماد عمى وسيمة واحدةيديوڤ
 ،استراحة التمميذاتإعطاء أذىان  (6)(؛0956، وجاء ىذا متفقا مع دراسة )بدوي ،المعرفي
، وجاء ىذا التالي ،اإللكتروني التعمم نشاط إلى االنتقال قبل ،المعمومات باستيعاب نلي تسمح

بناء ىيكل الجمسة  إلىإضافة بعض الممارسات  (8)،(Pappas,2016A ) ما ذكرهمتفقًا مع 
في اإلدخال الثاني  األسئمةتطابق  :التعميمية، والتي من شأنيا تقميل الحمل المعرفي مثل

 عن اإلجابةفي  نعمى أنفسي التمميذاتكذلك اعتماد و  مع اإلدخال األول ، ،لجمسات التعمم
اإللكترونية الفورية  كذلك بالتغذية الراجعة نمع تزويدى ،في اإلدخال الثالث ،األسئمة

التى اشتممت عمى  ووجود فترات راحة بين اإلدخاالت الثلث ،ANKIباالستعانة ببرنامج 
مع كل  وجاء ىذا متفقاً  ،التعميمى لمجمسةيديو ترفييية لمتمميذة تتفق،والتصميم ڤممفات 

مع مرور  ،التكرار بدروهأدى  2003Atkinson &Renkl ,2017;Ashman( ، (0),(من
وتقميل الحمل  ،إلى توحيد الذاكرة، وعدم تحميميا بمزيد من المعمومات الجديدة ،الوقت

بناء االعتماد عمى (0؛ )(Andersen,et al.,2016)وجاء ىذا متفقا مع دراسة  ،المعرفي
؛ نتيجة النجذاب أكثر التصاقًا بالذاكرة المعموماتجعل  ،ةإلكترونيبصورة  ،التعمم المتباعد

التمميذات لموسائط المتعددة اإللكترونية الشيقة، وىو ما يتفق  واالستراتيجيات الشكمية 
تؤكد عمى أىمية جذب االنتباه من خلل اعتماد التكرار عمى العرض  بالنظرية المعرفية التى

بالتالي أدى و  ،كتروني بوسائطو المتعددة لكل جمسةلبشكل مختمف، وىو مادعمو العرض اإل 
، ومع ما (Windarp,2015)، وجاء ىذا متفقا مع دراسة تقميل الحمل المعرفي الزائدإلى 
زمن التكرار جعل من خلل تقميل ضغط الوقت واالجياد  (5؛ ))2017Systems WBT,ذكره 

مجموعة من المفاىيم التي يتم  وكذلك اقتصار التعمم عمى، دقيقة 09يتجاوز  الالواحد 
( بين الجمسات ةالمتساوي -ةالموسعفي جميع جمسات التعمم مع وجود فواصل زمنية) تكراراىا

https://elearningindustry.com/elearning-authors/christopher-pappas
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، وجاء ىذا متفقًا مع دراسة )السباب، إلى تقميل الحمل المعرفي أدتعوامل  هكل ىذ  التعميمية
من الحمل المعرفي بنمطي الفواصل بو ( يقمل التعمم المتباعد اإللكتروني 9)؛(0950
نتيجة التكرار المتنوع، ، أي الصعوبة المتأصمة في طريقة تقديم المادة نفسيا ؛الخارجي

وقت كل جمسة بوجود مؤشر الوقت ظاىرًا لكل شاشة من شاشات  وتنظيمو بالتحكم فى
الجمسات التعميمية المبرمجة؛ لتستطيع التمميذة إدارة وقتيا بفاعمية، مما  يقمل الحمل المعرفى 

 الخارجى لمجمسات التعميمية.

 تٌصَات البخح 

 البحث بما يمى : يالنتائج يوصىذه  ضوءفى 
خدام التعمم المتباعد اإللكترونى بأنماط فواصمو المختمفة فى تساتشجيع المعممين عمى  .5

 .رف والميارات  لمطلب بمراحل التعميم المختمفةاتنمية المع
تدريب الطلب عمى اإلفادة من استخدام التعمم المتباعد اإللكترونى بنمطى  .0

 المتساوى( فى كافة مقرراتيم الدراسية. -)الموسعالفواصل
معايير التى تم التوصل إلييا لمتعمم المتباعد اإللكترونى بأنماط االستعانة بقائمة ال .6

 فواصمو لتقديم البيئات والبرامج التعميمية القائمة عمى التعمم المتباعد اإللكترونى.
تدريب المعممين عمى استخدام البرامج التطبيقية اإللكترونية النتاج البطاقات التعميمية  .6

Flash Cards تم توظيفيا بالطريقة المناسبة فى التعمم المتباعد بمختمف أنواعيا؛ لي
 اإللكترونى عمى اختلف أنماط فواصمو فى مختمف المقررات الدراسية. 

تدريب المصممين التعميميين عمى تصميم استراجيات التعمم المتباعد االلكترونى وفقا   .8
 الختلف أنماط فواصمو فى ضوء التصميم التعميمى المناسب. 

  



 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المتساوي( بالتعلم المتباعد اإللكتروني ومستوى السعة العقلية-التفاعل بين نمطي الفواصل)الموسع

- 058 - 

 

 البخح  مكرتحات

 فى ضوء نتائج البحث يقترح البحث الحالى إجراء الدراسات والبحوث التالية : 
المتساوى( بالتعمم المتباعد اإللكترونى ونمط  -العلقة بين نمطى الفواصل) الموسع .5

التغذية الراجعة )موجزة/تفسيرية( وأثرىا عمى الحمل المعرفى، وبقاء أثر التعمم لتلميذ 
 ة.المرحمة اإلعدادي

أمثمة( بالتعمم  -مصورة –العلقة بين نمطى عرض الجمسات التعميمية )نصية  .0
وأثرىا عمى التحصيل وزيادة الدافعية الحسية المتباعد اإللكترونى، وأساليب التعمم 
 نحو التعمم لتلميذ المرحمة اإلعدادية.

ترونى، المتساوى( بالتعمم المتباعد اإللك -العلقة بين  نمطى الفواصل ) الموسع .6
وقابمية االستخدام لمتعمم  ،تشاركى( وأثرىا عمى بقاء أثر التعمم –ونمطى التعمم )فردى 

 المتباعد اإللكترونى لتلميذ المرحمة اإلعدادية.
دراسة إتجاىات المعممين والطلب بالمراحل التعميمية المختمفة نحو تطبيق التعمم  .6

 المتباعد اإللكترونى بمقرراتيم الدراسية. 
تصميم استراتجية تعميمية قائمة عمى التعمم المتباعد االلكترونى بالتعمم   .5

وقياس أثرىا عمى  بقاء أثر التعمم وسيولة االستخدام    Mobile Learningالنقال
 لتلميذ المرحمة االعدادية.
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 قاٖنْ املساجع

 املساجع العسبَْ

 بأنماط وعلقتيا العقمية السعة(.5999) العظيم عبد ،حمدي البناو  محمد، العظيم عبد إسعاد البنا،
، جامعة التربيةكمية  مجمة  .التربية كمية لطلب الدراسي والتحصيل والتفكير التعمم

 .509-566، (5)56،المنصورة
 المعرفة،( المعرفي العقمي لمنشاط والنفسية البيولوجية األسس (.0996) مصطفي فتحي الزيات،

 .لمجامعات النشر دار القاىرة، اخاامسة، الطبعة )الذاكرة، االبتكار
لدى  لمستوياتيا وفق العقمية بالسعة وعلقة المعرفي العبء(. 0950السباب، أزىار محمد مجيد)

 .556-569(، 0، العدد)الجامعة المستنصرية -مجمة كمية التربية . طمبة الجامعة
 الطمبة تحصيل في العممية األنشطة بطريقة العموم تدريس أثر (.0956السلمات،محمد خير محمود)

مجمة اتحاد الجامعات . العممية اتجاىاتيم وتنمية العممية لممفاىيم المختمفة العقمية السعات ذوي
 .90-05(، 6)55،العربية لمتربية وعمم النفس

المنصورة، عامر  (.مصطمحات في المناىج وطرق التدريس. مصر ،0998السيد، محمد عمي )
 لمطباعة والنشر، الطبعة الخامسة.

أثر انماط التعميقات الفائقة فى بيئات التعمم االلكترونى عمى ( . 0950العتيبي، خالد بن مطمق)
. رسالة ماجستير غير تنمية ميارات الفيم القرائى  والحمل المعرفى لدى تلميذ المرحمة المتوسطة

 التربية، جامعة القصيم، المممكة العربية السعودية. منشورة،كمية
. معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج (0996المقاني، أحمد حسين، والجمل، عمى أحمد )

 .عالم الكتب: . القاىرةوطرق التدريس
التعمم  كائنات باستخدام (جماعي /فردي) التعمم إستراتيجية بين (. التفاعل0956بدر، أحمد فييم)

 تلميذ لدى الفوري والمرجأ التحصيل عمى وأثره (منخفض / مرتفع) العقمية والسعة الرقمية
 .065-559(، 5)06 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم،اإلعدادية.  المرحمة

 ،  القاىرة : دار الكتاب الحديث. 5. ط مقياس العبء المعرفى( . 0956بدوي، زينب )
 اآللي الحاسب صيانة تنمية في إلكترونية حقيبة فعالية(. 0956محمد عبد اليادي ) بدوي، محمد

 والنفسية التربوية لمبحوث التربية مجمة .المختمفة العقمية السعات الثانوية ذي المرحمة طلب لدى
 .058-508، 0(، ج 586، ع)واالجتماعية
تحسين تحصيل العموم لدة تلميذ الصف (: فاعمية استخدام دائرة التعمم في 0999جاسم، صالح)

 األول المتوسط بدولة الكويت، رسالة الخميج العربي
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 . القاىرة: مكتبة دار الكممة.عمميات تكنولوجيا التعميم(.0996خميس، محمد عطية)
 االتجاه تعديل في المعمومات تجييز الستراتيجيات برنامج فعالية .(0996) السميع عبد محمد رزق،

 مجمة العقمية، السعة ضوء في األكاديمي واإلنجاز االستذكار ميارات وزيادة المواد التربوية نحو
 .95(، ص80 ( العدد المنصورة، جامعة التربية، كمية

أثر التفاعل بين تمميحات الكتاب اإللكتروني ومستويات تجييز المعمومات عمى  (:0950سالم، مجدي)
رسالة دكتوراه غير منشورة  .لدى تلميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي التحصيل والحمل المعرفى

 .، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة
(. العلقة بين نمطى 0956عبد الخالق، حنان محمد ربيع محمود، والسلمي، زينب حسن محمد )

لكترونى  ومستوى االنتباه واثرىاعمى المركب( بالتعميم اال  -واجية التفاعل المجازية ) المتكامل
الجمعية العربية لتكنولوجيا الحمل المعرفى والقابمية للستخدام لدى تمميذات المرحمة االبتدائية.

 .656-605(، 0)06، التعميم
حل المشكلت مفتوحة النياية  أثر التفاعل بين إستراتيجية (.0959عطية، إبراىيم أحمد السيد)

. والسعة العقمية عمى الحمول االبتكارية لمشكلت البرمجة التعميمية لدى طلب الدبموم المينية
 .80-5، 05، )مجمة التربية بالزقازيق( دراسات تربوية ونفسية

(. فعالية استخدام بعض استراتيجيات تجييز 5999الغنام، محرز عبده يوسف)، و عمي، محمد السيد
المعمومات في التحصيل والقدرة عمى حل المشكلت الكيميائية لدى طلب الصف األول الثانوي 

 .05-56(،6)0المجمة المصرية لمتربية العمميةذوي السعات العقمية المختمفة. 
االختبارات والمقاييس في العموم النفسية (. 0950أحمد، وسميمان، أمين عمى محمد ) مراد، صلح

 ". القاىرة: دار الكتاب الحديث.والتربوية " خطوات إعدادىا وخصائصيا
أثر التفاعل بين نمطى عرض المنظمات البصرية اإللكترونية ) الكمى (. 0950ىاشم، زينب)

لغموض/ عدم تحمل الغموض( عمى الحمل المعرفى وتنمية التشاعبى( واالسموب المعرفى) تحمل ا
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا لمتربية،جامعة القاىرة.. التفكير البصرى
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