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 ملخص

تهدف دراستنا الحالية للتعرف على مستوى العبء المعرفي      

و معرفة الفروق بين الجنسين في توسط، لدى التالميذ الرابعة م
( 58( تلميذة منهم )101العبء المعرفي، و قد تكونت العينة من )

، و لإلجابة عن بإكمالية موسى طيبي بالعامرة  ( تلميذ43تلميذة )

تأكد العبء المعرفي لنور فاضل، بعد  التساؤل العام استخدمنا مقياس
لى وتوصلنا إ تلميذ)ة(، 70على عينة من   خصائصه السيكومترية

نتيجة وجود عبء معرفي لدى التالميذ السنة الرابعة المتوسط 

                                                

  psyco1982@hotmail.com 
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بمستوى فوق متوسط، و عدم وجود فروق في العبء المعرفي وفقا 

  للجنس، و وفقا لما توصلنا إليه من نتائج قدمنا بعض التوصيات 
 . التعلم، تالميذ المتوسط، العبء المعرفيالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

Abstract:  

This study aims to identify the level of cognitive load in 

middle level students, and the difference in cognitive load by 

gender. 

The sample consisted of (101) students at Mussa Teebi in Elamara, 

and answering the general question We used Nour Fadel's cognitive 

load scale, after confirming his psychometric characteristics on a 

sample of 70 students. 

The results manifest that students in the fourth grade have a  

cognitive load, and there is no difference in cognitive load by 

gender. in the end, recommendations were made based on our 

findings. 

Key words: cognitive load, middle level education students. 

 

  مقدمــة

 األخيرة اآلونةفي  المهتمون بالعملية التعلمية اتجه الباحثون  

و ذلك من للتفسير المعرفي لبعض مشكالت التعلم، ملحوظبشكل و 
 أسسه أهمهي  و ما فعالبشكل  التعلم كيفية حدوثعن  البحث خالل

 جانب المعرفي يركز على المتعلمالإذ  أن تطويره، لسبل الأفضل ما و

يكتسب  حتى مية التي تناسبهالتعل األساليبو قدراته الكشف عنب
المواضيع التي  أهمكفاءات جديدة، و نجد موضوع حل المشكالت من 

حل  أسلوب أن(Sweller) سويلر إذ يرى، األخيرة تناولتها الدراسات

 أن كما ذكر، التعلميةكفاءة العملية  يجابي علىا أثرله  المشكالت
وفقا  آلخرمن تلميذ باعتبارها "قدرة"تختلف  تمهارة حل المشكال

خاصة و أن هناك معلوماته،  ترتيب مهاراته فيو  التلميذ لخبرات

تحقيق المهمة  أوحل مناسب  إلىفشلون في الوصول متعلمون ي
للبحث عن سبب هذا  مختصينالبدفع  و هو األمر الذيمنهم، المطلوبة
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 ستندا حيثنظريته)العبء المعرفي( ب سويلر و على رأسهمالفشل، 

هناك  "، ويرى بأننشاط الذاكرة العاملة"إلى النظري في طرحه

 ،كمامجموعة من العوامل التي تتدخل في كفاءة نشاط الذاكرة العاملة
بمحدودية الذاكرة يرتبط  همالأو  بأمرين يتعلق العبء المعرفي  أنذكر 

االنتباه الذي قد يتطلب  لىإ باإلضافةالعاملة من ناحية السعة والوقت 

 عدد كبير من المعلومات المراد معالجتها زاحمفي حالة ت خاصة،جهدا

.ويتعلق األمر على مسار المعالجة بالسلب قد يؤثر اآلن ذاته ممافي 

يؤدي  للمعلومة التخزين الجيدأن حيث  "المدىالذاكرة طويلة ب"الثاني 

فة زادت تكل كلمافي ال، و بالتالجيد هااستحضار إلىبطبيعة الحال 
 .المعالجة ارتفع العبء المعرفي

، اخليالعبء الدبتتعلق  وهذه العوامل داخلية  تجدر اإلشارة إلى أنو

عرض أو أسلوب  طريقة في حين هناك عوامل خارجية تتمثل في
على كفاءة  التي تمتاز بالصعوبة و التعقيد مما يؤثر المشكلة

أو ما  األسلوب المعقد و الصعب في العرضاستخدام ف ـ،المعالجة

 لسن أو التخصصمن ناحية امناسب الغير الاألسلوب يصطلح عليه" 
عبء و بالتالي ال فشل في حل المشكلةال إلى بالضرورة ؤديي (..الخ

 نكما أ"،بالعبء المعرفي الخارجي "يسمى أو مامتعلم، معرفي للال
يتعلق باالستخدام المناسب للمعلومات المخزنة  آخر هناك نوع

 إذ تخزن من خالل تشكيل مخططات معرفيةوالخبرة المكتسبة التي 

و هذا  تساهم بشكل فعال في خفض العبء المعرفي وتحقيق المهمة
 العبء المعرفي األساس أو المناسب.نوع يسمى بال

 عرض مجموعة من المعلومات أوفالتعلم ليس عملية تلقين  عليهو 

 أيعملية تعتمد على القدرة المعرفية في المعالجة  بل هو، فحسب
نحن نتساءل من خالل هذا الهندسة المعرفية و تجهيز المعلومة، و 

 ، وةمرحلة المتوسطالمستوى العبء المعرفي لدى تالميذ  عن البحث

 منهجي المحكم في عملية البحث العلميذلك من خالل البناء ال

 تناولنا في  قدو همفاهيمفأهمية البحث،  ثم اإلشكاليةأوال من  باالنطالق

المتمثلة في  نظرية العبء المعرفيأهم عناصر  الجانب النظري



 بوزاد نعيمة          العبء المعرفي لدى تالميذ الطور المتوسط                     

 

60 

 

الدراسات السابقة باإلضافة إلى و كذا و أنواعها،  طرحها األساسي

 هاحدودو منهج الدراسة إلى فيه تطرقنا الذيالجانب التطبيقي 
)نتائج و األساسية ثمتطالعية الدراسة االسو كذا المكانية  و نيةاالزم

 .االستنتاج والخاتمةفالدراسة وتفسيرها(

  اإلشكالية
علم النفس  باحثين فيال من طرف كبيراالتعلم اهتماما  ت عمليةعرف

ع و تجميبأنه  يمكن وصفهنشاطا عقليا  التعلم اعتبر لقد المعرفي، و

الخبرة قد تم أن القول  و عليه نستطيعتنظيم و استخدام المعرفة، 
عندما تصبح بشكل دائم جزءا من مخزوننا  تعلمها وتكون كذلك

المعرفي، وقادرة على حل المشكالت التي نواجهها ومجمعة 

يغدو وثيق الصلة بالذاكرة، ذا المعنى فإن التعلم أكثر، و بهلمعلومات 
 وبالتالي فكل ما هو، فيها مخزنايتم تعلمه يكون كل ما على اعتبار أن 

يوسف قطامي، )لمناه في مرحلة ماتع ناموجود في الذاكرة فإن
 .(33،ص2013

نظرية العبء المعرفي ان للفرد قدرة عقلية محددة وفقا و تفترض 

فالعبء المعرفي هو قدرة الفرد المعرفية  ،لطبيعة المادة المعروضة
على هذا حل مشكلة، و  أو معرفة تعلم أومهمة  تمامإالتي تستعمل في 

 Moritzبعملية التعلم) المرتبطةمن أكثر النظريات  أصبحت األساس

Krell,2015 ) 
( 03ثالثة ) أمام المتعلميكون  ،دائما وفقا لنظرية العبء المعرفيو 

 األساسفي العبء المعرفي  األولالنوع يتمثل ،حيث من العبء أنواع

مهمة  إلتمامالمعالجة المعرفية الالزمة  أثناءالجوهري، و ينشأ  أو
عدد و  أيمحددة و يتم تحديده من خالل صعوبة وتعقيد المهمة )

 النوعأما  ،درجة التفاعل بين عناصر المهمة( و مستوى خبرة المتعلم

يتعلق بالتصميم التعليمي و فيتمثل في العبء المعرفي الخارجيالثاني 
النوع الثالث في العبء المعرفي  في حين يتمثل غير الفعال،

هو نوع يساهم في عملية التعلم و(Faizal & all, 2015, p 1238المناسب)

بدال من التعارض معها حيث يساعد في بناء مخططات جيدة ومعقدة 
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بطريقة متعاقبة تساعد المتعلم في االنتقال بين المثيرات المقدمة له و 

 (06ص  2014نور فاضل، )حفظ المعلومات المفيدة 

نذكر منها  األسسمجموعة من  علىالنظرية هذه  ارتكزتكما 
 أنزمن المعالجة بحيث ترى  أيضاالذاكرة العاملة و محدودية سعتها و

 إليه أشارتو هذا ما  همة متعلق بالقدرة على االسترجاعم أداءة كفاء

( حول Egan and Schwartz ،1979ايقان وشوارتز ) دراسة
مخططات الدوائر االلكترونية، جيفري، تورنر، بولسنو أتوود 

(Jeffries, Turner, Polson, and Atwood 1981 باستخدام برامج )

هناك اثر لالسترجاع  أن إلىالحاسوب حيث توصلت هذه الدراسات 
 أشارت، و قد (sweller,1998 P258)المهمة أداءعلى القدرة على 

طويلة المدى من خالل المخططات  ر الذاكرةدو إلى أخرىدراسات 

فتحي  إليه أشار،نذكر على سبيل المثال ما المعرفية
بين المفاهيم المخططات تتضمن ترابطات  على أن(1998الزيات)

يسر التعلم والحفظ و ت   أساليبمنتجة  استثارتهاعند  نشط ذاتيات  

قابلية  أكثرو أيسراالسترجاع، بحيث يكون عبء التجهيز و المعالجة 
في نفس السياق بأنه و على  (2008و يرى البنا)للتنشيط واالستثارة، 

فردي في  أساستعالج على  فهيكبيرة و معقدة، كونها الرغم من
تصبح آلية و ينعكس  أنهذه المخططات يمكن  أنالذاكرة العاملة، كما 

حنان عبد ) الواقع في الذاكرة العاملةذلك على اختزال العبء المعرفي 

فإن االنتباه  ،لمدىالذاكرة طويلة ا إلى باإلضافةو(05ص 2014الفتاح، 
و هذا يعود لطبيعة  ،يلعب دورا مهما في معالجة المعلومة خراآلهو 

لالنتباه فعالية و  نأ(André Tricot,2007تريكو ) أندرياالنتباه فقد ذكر 

يؤثر  ،االنتباه الموزع أو النتباهياثر في العبء المعرفي، فالتوزع أ
 ينمجهد واكان إذاخصوصا  لألفرادعلى كفاءة المعالجة المعرفية 

المهام التي تجهد االنتباه فبالتالي من المعالجات المنشطة، و  ينقريبو

 Andréضعفا من المهام ذات االنتباه التلقائي) أكثرمعالجتها تكون 

tricot, 2007 p54  ) إالوحتى مع وجود درجة عالية من االنتباه للمثيرات 

 يحدث عند معالجة جميع المتعـلم ال يمكنه معالجتها الن الفهم أن
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 ،في وقت واحد في الذاكرة العاملة عناصر المعلومات الخاصة بالمادة

تضمنت المادة الدراسية الكثير من العناصر التي ال يمكن  فإذا
فان المادة الدراسية  ،الذاكرة العاملةمعالجتها في وقت واحد في 

  (john sweller, 1988 p8تصبح صعبة الفهم)

سابقا نستنج أهمية كفاءة المعالجة المعرفية أثناء عملية  ذكر و وفقا لما
الطالب فذاكرة النشطة على حل المشكالت، خصوصا قدرة ال ،التعلم

 في حال ما إذا ،والمشكالت التي يتوجب عليه حلها من هائل أمام كم

فهذا ،االنتباه والتمييز و كذا المعالجة صادف الطالب عجزا في
سيؤدي إلى فشل في فعالية تخزين المعلومات وكذا استرجاعها 

وبالتالي صعوبة عملية الفهم على مستوى الذاكرة قصيرة المدى  أي 

ينعكس سلبا على  اإجهادا معرفي للطالبكما يسبب الذاكرة العاملة، 
 .مالتعل

مستوى عن كشف للفي دراستنا هذه هذه المعطيات اتجهنا و من وحي 
و قد  تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسطالعبء المعرفي لدى 

 التالي: العامطرحنا التساؤل 

 الرابعة متوسط ؟ السنةما مستوى العبء المعرفي لدى تالميذ 

 التساؤل الجزئي

 ؟لجنسل تبعافروق في العبء المعرفي  توجدهل 

 : الفرضيات
 الفرضية العامة :

 العبء المعرفيمرتفع من مستوى لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط 

 الجزئية  ةالفرضي
سنة الرابعة متوسط البين تالميذ وجد فروق في العبء المعرفي تال

 .للجنس تبعا

 الدراسة أهمية-1

 نظريةالهمية األ-1-1

فيما  اصةخالمعرفي باالتجاه الحديثة في علم النفس الدراسات  اهتمت

هناك الكثير من النظريات التي ناقشت الجانب ف، التعلم عملياتيتعلق ب
ظرية العبء كنالمعرفي للتعلم و ركزت على القدرات المعرفية 
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قدرة الذاكرة العاملة على  ناقشالذي  سويلر سسهالمؤالمعرفي 

الحل و التعامل مع  إلىرض الوصول لغ المعالجة المعرفية لمشكلة ما

 األهميةفالطرح، وبالتالي  أسلوبالمهمة من خالل عدد الوحدات و 
لهذا الطرح النظري  تناولناتكمن في  لدراستنا النظرية

أبعاد نظرية العبء المعرفي و على به و التعرف ف يالتعرالحديثو

 .مختلف استخداماتها

 همية تطبيقيةأ-1-2

  ال منإذا كان التالميذ المتمدرسون يعانون فعمحاولة الكشف عما 

 العبء المعرفي.

 ميهإجراءات تعلفي التعرف على  الحالي االستفادة من نتائج البحث*
 .في رفع مستوى الفهم و التعلمجديدة يمكن استخدامها 

 والتعلم التي يواجهها المتعلم صعوبات أو مشكالت  إلى التطرق*

 على حد سواء. المعلم في الصف
 بناء البرامجاالعتماد على نتائج الدراسة الحالية في محاولة *

 .لمعرفيةمناسبة لقدرات التالميذ اال اإلرشاديةو العالجية التعليمية 

  اهداف الدراسة -2
تهدف الدراسة إلى الكشف عن مستوى العبء المعرفي لدى طلبة 

 السنة الرابعة متوسط

لي التاعن اثر النوع في استخدام المصادر المعرفية و ب لإلجابةتهدف 
 العبء المعرفي

ة تهدف الدراسة لتعرف عن مستوى العبء للسنة الرابعة لكونها سن

 وجهحيث ي األولينهائية في التكوين العام و االنتقال إلى التخصص 
 لمعرفية.التلميذ وفقا لقدراته و مهاراته ا

 

 مصطلحات الدراسة -3

  العبء المعرفي-3-1
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تلك السعة المطلوبة للذاكرة العاملة ألجل وه:(j.sweller)عرفه سويلر

بناء المخطط المعرفي وعمله االتوماتيكي الذي يحدث تغييرات في 
 (johne sweller, 1998 p 17)مدىالذاكرة طويلة ال

شدة و القدرة على ال(: هو تقدير André Tricotتعريف اندري تريكو )

معالجة المنشطة من طرف الفرد الذي يمتلك مجموعة من الخبرات ال
 بأسلوبمهمة  إتمامو المعلومات و المصادر بغرض حل مشكلة و 

 André tricot, & allطريقة ما وفقا لظروف الوضعية الحالية ) أومعين 

2007 p31 ) 
الكمية الكلية من النشاط العقلي في  هو:  يعرفه سويلر و جادلر

العاملة خالل وقت معين ويقاس بعدد الوحدات أو العناصر الذاكرة 

 (193، ص 2007،حسين محمد ابورياشالمعرفية )
 أكثرالعبء المعرفي يتعلق  أنجدمن خالل ما تقدم من التعريفات ن

بالمعالجة المعرفية و الهندسة المعرفية فهو متعلق بكمية و نوعية 
المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى و قدرة الفرد على 

الوحدات المعرفية التي يتلقاها، و يرتكز على نشاط  إدراكاالنتباه و 

 .الذاكرة العاملة و كفاءتها في معالجة المعلومات و تحقيق الهدف

  اإلجرائيريف التع -3-2
يتحدد العبء المعرفي في دراستنا الحالية بالدرجة التي  

سنة الرابعة متوسط على مقياس نور فاضل اليتحصل عليها تالميذ 
يتكون في مجمله من و ،العباد الذي بناه و قننه على البيئة العربية

تقدم في بطاقات كل موقف هو مهمة تحل في  قفموعبارة  أو  (13)

 مدة دقيقة واحدة. 

I النظري  اإلطار 

  نظرية العبء المعرفي-1

لنظرية العبء  األساسحجر  (John sweller،1980وضع جون سويلر)
ذات العالقة  األبحاثالمعرفي، و هي نظرية تعليم بنيت على نتائج 

ت نظرية و قد استخدمت هذه النظرية مصطلحا ،بالتعلم و التعليم

، و ال الثالثة: فالذاكرة العاملة  بأنواعهاسيما الذاكرة معالجة المعلومات 
التي تنتبه إلى المعلومات و تقوم بمعالجتها تتسع إلى تسعة عناصر 
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 في حد، كما تتصف بمحدودية الزمن كأقصىبصرية و سمعية فقط 

تقف وراء ضعف التعليم، مما  حدوديةهذه الموالمعلومات،االحتفاظ ب

ما قام به سويلر في  ويستلزم وجود استراتيجيات لمواجهتها، و ه
منتصف الثمانينات، أما الذاكرة طويلة المدى فهي التي تخزن 

المعارف التي عولجت و المهارات التي تعلمها الفرد، و سعتها غير 

 (17ص 2014نور فاضل، )محدودة

  معرفيأسس نظرية العبء ال-2
ت النظريات الحديثة التي عالج أهمتعد نظرية العبء المعرفي من 

 و المشكلةأمفهوم كفاءة الذاكرة النشطة مقارنة بالموقف المهم 
 هي:  األسسالمطروحة و قد بنيت هذه النظرية على مجموعة من 

  االنتباه -2-1

يتعلق لومات الحسية وبوابة المعالجة المعرفية للمع االنتباه يعتبر
بعملية انتقاء المثيرات التي يتعرض لها الفرد من محيطه الخارجي، 

تقوم بتوجيه  ،انه عميلة وظيفية في الحياة العقليةبالشرقاوي يرى و 

كان جديدا على الفرد أو  إذاشعور الفرد نحو موقف سلوكي ككل 
هو عملية تركيز  أي، اإلدراكيكان المنبه مألوفا في المجال  ذاإجزئه 

ص 2013محمد عادل، ل عادشعور على عمليات حسية معينة)ال
كما  (، فاالنتباه هو القدرة على انتقاء المعلومات لغرض معالجتها، 14

لالنتباه نجد منها االنتباه االنتقائي و االنتباه  أنواعهناك أن 

 أوبترجمة معلومة محددة )سمعية  النوع األول يعنى ،حيثالموزع
من معلومة في وقت واحد  أكثرمعالجة ب فيقومالثاني  أمابصرية( 

االنتباه  أنمجهدة، و ذكر سويلر و زمالؤه وصعبة عملية وهو 

الموزع له دور كبيرة في العبء المعرفي، فمعالجة مثيرين قد يؤدي 
كانت المعلومة  ذاإالمعرفي خصوصا  األداءانخفاض كفاءة  إلى

هد االنتباه نقصت تتضمن معالجات متقاربة، فكلما زاد ج ومجهدة 

في القول  يمكنناو او التلقائية،  اآلليةعن المعالجات كفاءة المعالجة 
في الخصائص هما مصدر العبء  متقاربتينمعالجتين  أنهذا المقام ب
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 André tricot ,2007 p)أخرىيحدث في مستويات معرفية الذي 

56) 
و ترشيح انتقاء بمهمة تقوم  أساسيةاالنتباه هو عملية ف و بالتالي

صعوبة ف عليهض المعالجة والمثيرات التي يسمح لها بالمرور بغر

معرفي على مستوى العبء الجهد قد يتسبب في الاالنتقاء او بذل 
 .أطولتأخذ وقتا  بحيث ذاكرة العاملةالمعالجة في ال

 الذاكرة النشطة-2-2

فهم الطريقة التي بغرض مكونات متعددة  ذونظام هي عبارة عن 
الستخدامها في أداء  و كذا كيفية معالجتها المعلومات بها تخزن

 المعرفية المعقدة. األنشطةمختلف 

الذاكرة العاملة  أنالى  ( Baddely&hitch 1974و يشير بادلي و هيتش )
تمثل المستودع الذي يتم فيه تخزين و معالجة المعلومات في وقت 

هي تعتمد على التفاعل بين مكونيها و هما: القدرة على ،فواحد
 (251ص 2010سليمان عبد الواحد،)القدرة على المعالجةوالتخزين، 

و هذه المعالجة تعتمد على المعلومة القادمة او الواردة من المحيط 

الخارجي، و المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى و نستطيع 
حول مدى عالقة هذه الذاكرة بالعبء  أساسيةنقاط  4استخراج 

 المعرفي:

و او تحتويه، ه وظيفة تسيير االنتباه، فهي تسير الذاكرة العاملة لها -1
من  انوعتمارس  وبالتالي فهيزيادة الضغط على االنتباه  آخر بتعبير

 .الضغط على الذاكرة العاملة

الذاكرة العاملة تستخدم معالجات خاصة وفقا لطبيعة المعلومة  -2
العبء  أنيمكن القول والواردة )بصرية، سمعية، فضائية، داللية...(، 

وفقا لطبيعة )المشفرة(المعرفي يختلف باختالف المعلومة المرمزة

 .أكثرأو محددة 
في حالة معالجة  أكثركرة العاملة تكون لذااقدرة محدودية  -3

معلومات جديدة، و هي اقل في حالة تواجد معلومات قبلية، في حين 

 .في حالة الخبرة  األثريختفي 
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ي هالوقت المستغرق فيحفظ و معالجة المعلومة الخاصة بالمهمة - 4

ة كان هناك عبء معرفي  من عدمه في الذاكر إذافي تحديد  أساسية

 حدودية السعة و زمن المعالجة فيفم(André tricot:2007 p86العاملة)
ب الذاكرة النشطة له اثر كبير في عملية المعالجة خصوصا في غيا

ت الخبرة اي المعلومات القبلية المخزنة فكلما زادت عدد الوحدا

 طلبيت المعرفية وقلت الخبرة زاد العب المعرفي لدى الفرد، وبالتالي
 .حفظ المعلومة جهدا و تكرارا 

 التعلم-2-3

رفي لمهمة ما، فاكتساب يعتبر التعلم وسيلة لخفض العبء المع
ة عرفيمالتعلم عملية و،ذلكمخططات المعرفية تساعد في و ال التلقائية

على التعليمات  يقوم ا، إذمباشر خاصة إذا كان النشاطمجهدةـ 

 فهي التكيفية أوعكس النشاطات الضمنية وهو الدروس  عطاءبمعنىإ
 اوبم( )التعلم القائم على التعليماتأي لألولىبالنسبة ف، غير مجهدة

لة قد في هذه الحاو التعلم،  إلىقد ال تؤدي  فهيذات جهد عالي  أنها

 التعلمكما أن كانت صعبة،  إذا اصةفشل حل المشكلة المطروحة خي
، أيضا لكون الفهم الضمني معقد هو اآلخر شلقد يفعن طريق الفهم 

ا غلبهأ وضعيات التعلم التي تقوم على البحث عن المعلومة اوأخير
 ذات مهمةوضعية  أماملكونها تضع المتعلم  ،عالي اتتطلب جهد

ل وفهم الحما يبحث عنه،  يجادإيجب عليه  أينثالث مرات،بمضاعفة 

 و تقييم مدى مالئمته للمشكلة.
  االستراتيجيات -2-4

عينة، تحقيق مهمة م أو ما مشكلةيقة التي يتم من خاللها حل هي الطر

 : ما يلي المعالجة" و نجد منه أسلوبو هو يعني "
خاذ حل المشكالت، فالفرد أمام مشكلة ما يحتاج الت إستراتيجية -

 .تناسبه التي مجموعة من المعالجات

 أيتكون عبارة عن وضعية فعلية  و ستراتيجية وضعيات العملا -
قل إستراتيجية مختلفة و هي امشكلة ميدانية للحل تستخدم بها 

 .جهدا
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و فهم ما  على المعالجة الضمنية للمشكلةتقوم  وإستراتيجية الفهم  -

 .عاليةالخبرة الفي حالة تواجد  إالهو معروض، و قد تكون مكلفة 
دورا مهما حيث تسمح وتلعب هذه األخيرة الخبرة  إستراتيجية -

التخفيض  بمعنى الكفاءةكذاو آليانجاح المهمة أي باختيار الفعالية

 أخرىو هناك خصائص  ،مدة المعالجةكمن تكلفة الجهد المبذول، 
تعتبر و (André tricot:2007 pp114المعرفي) األمنمثل 

الذي يساهم  األسلوبما  ةالمستخدمة في معالجة مهم اإلستراتيجية
 .خفض العبء المعرفي للفرد أوفي رفع 

  العبء المعرفي أنواع-3
المتعلم بمعالجة المعلومة على مستوى الذاكرة العاملة، و يمكن يقوم 

تقسيم العبء المعرفي فوقا لطبيعة المادة المعروضة و وفقا 

 العبء المعرفي هي: فأنواع( John; Sweller & all 2011 p57لوظيفتها)
يشير إلى عدد العناصر  العبء المعرفي الداخلي)الجوهري(: -3-1

في وقت واحد في الذاكرة العاملة و هذا يعني التي يتوجب معالجتها 

 .تفاعل العناصر مما يسبب العبء المعرفي
: و يعرف كذلك بالعبء المعرفي  العبء المعرفي الخارجي -3-2

غير الفعال و هو نتيجة للتقنيات التعليمية التي يحتاجها المتعلمون 

الذاكرة العاملة و التي ال ترتبط مباشرة بمخطط  أنشطةللمشاركة في 
 .البناء المعرفي للمتعلم

و هو العبء المعرفي  )المناسب(: األساسالعب ء المعرفي  -3-3

التجريدية  األفكاريحدث نتيجة للمعالجة المعرفية المفيدة مثل  و الفعال
 .و غيرها، و التي تعزز من خالل الوسائل التعليمية 

الفعال في عملية التعليم بدال من  أوكما يسهم العبء المعرفي المناسب 

يساعد في بناء مخططات معرفية جديدة و معقدة بطريقة و تعارضها 
متعاقبة تساعد المتعلم على االنتقال من المثيرات المقدمة له و حفظ 

 (19، ص  2014نور فاضل، المعلومات المفيدة )

 الدراسات السابقة -4

 دراسات عربية -4-1
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( التي تناولت اثر 2002دراسة: موسي منير صادق الموسى )*

تخفيف لبرنامج آدي و آشر في رفع مستوى التحصيل في الفيزياء ل

بيق بتطحيث قاما ، ثانويى األولسنة الطلبة دى من العبء المعرفي ل
ي، و ولقياس النتائج صمم مقياس للعبء المعرفعلى العينة  البرنامج

ود مايلي، وج إلى توصال قداختبار تحصيلي لمادة الفيزياء، و أيضا

البرنامج  الصالح الطلبة الذين تلقو إحصائيةفروق ذات داللة 
ي لديهم فمستوى العبء المعر حيث سجلوا انخفاضا في اإلرشادي

 (251ص2014صبحي بن سعيد الحارثي، )

العبء  عن( 2010عبود الشمسي و مهدي حسن) األميردراسة عبد *
( 120) تقدر ب، على عينة اإلعداديةالمعرفي لدى طلبة المرحلة 

طالبة و طالبة، و لقياس العبء المعرفي صمم مقياس لذلك و قد 

عبد االمير )وجود عبء المعرفي منخفض نسبيا أسفرت النتائج على
 (279ص 2011الشمسي و زميلة، 

( حيث درس العبء 2014دراسة صبحي بن سعيد الحارثي )*

لدى عينة من تالميذ الصف  اإلدراكالمعرفي و عالقته بمهارات 
، و تكونت األكاديميةالسادس االبتدائي من ذوي صعوبات التعلم 

و قام يذا بالصف السادس ابتدائي بالرياض ،(تلم120العينة من )
عية السم اإلدراكيةالمهارات بتصميم مقياس العبء المعرفي، ومقياس 

 اللة: وجود عالقة ذات دإلىالنتائج  توالبصرية و الحركية، و توصل

رات سالبة بين درجات العبء المعرفي ودرجات مها إحصائية
 (245ص  2014صبحي الحارثي،  )لذوي صعوبات التعلم. اإلدراك

العالقة بين العب ء المعرفي و القدرة على  عن  دراسة نور فاضل*

تصميم مقياس العبء  وقد تمالمواجهة لدى الطلبة الجامعيين، 
على  من قبل الباحث و قام بتطبيقه و القدرة على المواجهةالمعرفي 

وجود النتائج التالية:  إلىتوصل  و( طالب وطالبة 400) تقدر بعينة 

وجد فروق في العبء تعبء معرفي مرتفع لدى عينة الدراسة، ال 
المعرفي وفقا لعامل الجنس، وجود فروق في العبء المعرفي وفقا 

 مقارنةفي التخصصات العلمية  امرتفع حيث يكونلعامل التخصص 
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وجود عالقة سالبة بين العبء  إلى باإلضافة، اإلنسانيةالتخصصات ب

 .على المواجهة المعرفي و قدرة الذات

 أجنبية دراسات-4-2
لمعرفة اثر  ت( و التي ذهبJoanna&luoise 2006دراسة جونا و لويز)*

ذوي  األطفالالعبء المعرفي على الذاكرة العاملة لدى عينة من 
ن بتطبيق مقياسي العبء اعوبات تعلم الحساب، و قام الباحثص

(طالبا و 130عددها)المعرفي و الذاكرة العاملة على عينة بلغ 

العبء المعرفي له اثر كبير على نشاط الذاكرة العاملة  إلىأنتوصال
 (252،  2014صبحي الحارثي، )لدى الطلبة

حيث درسا  2012(H.Monica&w.hsiung)مونيكا و ايزيونغدراسة *

مفهوم رسم الخريطة وكيفية استخدامها لتخفيف العبء المعرفي لدى 
 ( طالب وطالبة بتايوان،131تكونت العينة من )الطلبة الجامعيين، و 

 أن وتوصلت النتائج إلىالباحثان ببناء مقياس للعبء المعرفي  قام و
رسم الخرائط دور فعال في خفض مستوى العبء  إلستراتيجية

 (Hu, Lei & all , 2012 p01)المعرفي لدى الطلبة الجامعيين 

العبء  تتناول التي: تعددت الدراسات التعليق على الدراسات السابقة
عملية التعلم و كيفية التعامل مع  منها التي تتناول خاصةالمعرفي 

 إلىالمعالجة المعرفية و رفع كفاءة النشاط المعرفي، للوصول 

إلى  باإلضافةموسي في دراسته له  أشارهذا ما فعالية و أكثرمات يتعل
ء معرفي لدى الطلبة سواء عب لوجوداغلب الدراسات توصلت  أن

العبء على العمليات  و يؤثر هذا ، اإلعدادي تالميذ أو الجامعيين

كما ركزت  ،اإلدراكالمعرفية و خصوصا منها الذاكرة النشطة و
، مما دفعنا دراسات على اثر هذا العبء على التحصيل الدراسي

للكشف عن العبء المعرفي لدى المتمدرسين في البيئة الجزائرية، 

في بيئة غير البيئة الجزائرية حيث ال يطبق  أجريتوكل الدراسات 
نفس االستراتيجيات التعليمية و بالتالي تعمد دراستنا للكشف عن 

هؤالء  ميذ السنة الرابعة متوسط اين أنهىمستوى العبء لدى تال

ت معرفية تمكنهم التالميذ طورين من التكوين، أي اكتسبوا مخططا
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وتتمثل في المعلومات التي تسمح لهم  من حل مشكالت نوعية،

 . باختيار مجال التخصص

II- إجراءات الدراسة الميدانية 

 منهج الدراسة-1

الن دراستنا تبحث عن الكشف على مستوى العبء المعرفي لدى 

ي وصفالمنهج ال طور المتوسط اعتمدنا في دراستنا علىالالتالميذ في 
ية تحليل ودراسة اإلشكال، و ذلك بغرض الدراسة الذي يالئم موضوع

 الوصفي يعبر عن جمع البيانات حيث أن المنهجالتي تم  طرحها ،

ها ليلبنوعيها الكمية والكيفية حول الظاهرة محل الدراسة من أجل تح
وتفسيرها واستخالص النتائج لمعرفة طبيعتها وخصائصها وتحديد 

 إلىالعالقات بين عناصرها وبينها وبين الظواهر األخرى  وصوال 

 (11ص  2007، داودي محمد و زميله)تعميمها 

 مجتمع وعينة الدراسة-2

حيث  probability sample ةتم  اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائي

 ماميتم تشكيل هذه العينة على أساس أن يكون هناك احتمال متساو أ
 عليان ربحي مصطفي) جميع العناصر في مجتمع الدراسة الختيارها

 (143ص  2000، زميلهو 

 حدود الدراسة-

 و أنثى 58:)ة(تلميذ 101: تكونت عينة البحث من الحدود البشرية-

 تلميذ 136من  اصل  ذكر43
ة السن ن في أقساممتمدرسيسنة(  16-13)بين  أعمارهم تراوحتو قد 

 الرابعة متوسط

 موسى طيبيبمؤسسة تم إجراء وتطبيق الدراسة  الحدود المكانية:-
 -عين الدفلى- بالعامرة

من  نوفمبر شهر فيأجريت هذه الدراسة بالتحديد الحدود الزمانية: -

 (.2017سنة )
م  حسب طبيعة موضوع البحث ت األدوات المستخدمة لجمع البيانات:-

 (2014العبء المعرفي لنور فاضل )استخدام مقياس 
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 الدراسة االستطالعية-3

تطبيق المقياس على عينة استطالعية الدراسة  االستطالعية تم  في-
 -عين الدفلى -بمتوسطة فضيلة سعدان بجندل  تلميذ( 70بـ ) تقدر

الخصائص السيكومترية لهذا المقياس والتأكد من  التحقق منألجل 

 صالحيته والجدول الت الي يبين توزيع العينة حسب الجنس
 

حسب  ( يمثل توزيع أفراد العينة االستطالعية01الجدول رقم)  

 النوع .

         إناث ذكور المجموع
  الجنس

 العينة
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 التالميذ 38 54% 32 46% 70 100%

% و نسبة 54هي  اإلناثنسبة يتضح لنا من خالل الجدول أن  
 .متوسط 4تلميذ و تلميذة لسنة  70% بمجموع 46الذكور

 وخصائصها السيكومتريةات الدراسة أدو-3-1

 نوور فاضول العبوادييتألف مقياس العبء المعرفيي ليـأدوات الدراسة: 

و هيي عبيارة عين مواقيف يجييب عليهيا الفيرد ( مهمة،13من ) 2014

، اإلجابيةفي مدة محددة تقدر بدقيقة، بحيث تعطى له التعليمة و بطاقية 

للمهيام تراوحت نسيبة الصيدق التميييزي ،و تسحب في الوقت المحدد  
، بالنسييبة للثبييات  0.47-0.33ومعامييل الصييعوبة بييـ 0.74-0.32بييين 

فقيييد اسيييتخدمت الباحثييية معادلييية )هوييييت( و تحصيييلت عليييى معاميييل 

 (6.5(، و المتوسط االفتراضي للمقياس هو )0.74)
س العبء المعرفي هو مقيا:الخصائص السيكومترية للمقياس-3-2

ه من صدق قمنا بالتأكدقبل تطبيقه وفي بيئة عربية  صمممقياس ادائي 

المقياس على أفراد عينة  حيث طبقنا، البيئة الجزائرية على هثباتو 
 :كما يليمعامل الصدق والثبات  تم حسابالدراسة، و

  صدق المقياس -3-3

يتضمن  أدائيالمقياس  أنبما الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(: -
مواقف او مهام لحلها فإنه يعتمد على درجة الصعوبة و الطرفية و 



 1العدد: 5لد: المج                                                    مجلة العلوم االجتماعية

ISSN : 1112-5411  EISSN : 2600-6375                  :81-57، ص2019 السنة  

  

73 

 

وهو قدرة المقياس على التمييز بين  لهذا لجأنا لهذا النوع من الصدق

طرفي الخاصية التي يقيسها حيث يطبق المقياس على مجموعة 

المفحوصين ثم ترتب الدرجات التي تم الحصول عليها تنازليا أو 
ارن بين المجموعتين المتناقضتين اللتان تقعان على تصاعديا، ثم يق

طرفي الخاصية، ويستعمل أسلوبا إحصائيا مالئما وهو اختبار "ت" 

لداللة الفروق بين المتوسطين حسابيين ويكون المقياس صادقا كلما 
و ،كان قادرا على التمييز تمييزا داال بين المجموعتين المتطرفتين 

من األدنى إلى األعلى بحيث تم أخذ عليه قمنا بترتيب الدرجات 

% من درجات أدنى التوزيع فكان عدد 27% من أعلى التوزيع و27
( لمعرفة الفروق بين T( فردا، وبعد ذلك تم  حساب )27األفراد )

والجدول التالي (، 250ص  2006محمود عبد الحليم،)المجموعتين 

 يوضح ذلك 

يقة الصدق ( يمثل نتائج صدق المقياس بطر02جدول رقم ) 

 التمييزي.

الداللة 

 اإلحصائية
Df T S2 X N 

مجموعات 

 المقارنة

المتغير 

 المقاس

 دال عند

0.001 
36 23.17 

0.91 2.95 19 
المجموعة 

 دنياال
العبء 
 المعرفي

 1.07 10.42 19 
المجموعة 

 العليا

 

 بلغت (t)أن  قيمة  (02رقم)نالحظ من خالل الجدول 

 بمعنى(0.001) ( بمستوى الداللة36ية )( عند درجة الحر23.17)
بين  العبء المعرفيتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس 

رة المجموعتين، وذلك لصالح المجموعة العليا أي المقياس لديه قد

ط ( بينما متوس10.42المجموعة العليا )تمييزية، حيث بلغ متوسط 
 ( وهذا ما يؤكد أن  المقياس صادق.2.95المجموعة الدنيا بلغ )
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نفس لنا االختبار ثبات هو أن يعطي ال: لعبء المعرفيثبات مقياس ا -

كثر من مرة تحت ظروف مماثلة، ألالنتائج باستمرار إذا ما استخدم 
تطبيق االختبار نحصل على نتائج أي الثبات يشير إلى أن ه عند تكرار 

و قد . (165ص 2002فاطمة صابر وزميلها،)لها صفة االستقرار

 :على مايلياعتمدت الباحثة في حساب ثبات المقياس 
يعتبر معامل ألفا كرونباخ  :Cronbach Alpha Mكرونباخ-طريقة ألفا-

أحد مؤشرات االتساق الداخلي للمقياس،ويمثل معامل آلفا متوسط 

مالت الناتجة عن تجزئة االختبار بطرق مختلفة، ويتم حساب المعا
المقياس ثم مجموع التباينات، وكذلك تباين  مهامتباين كل بند من 

الدرجة الكلية للمقياس، وتشترط أن تقيس بنود المقياس سمة واحدة 

، تمت معالجة البيانات (9ص 2006السيد ابو هاشم حسن، )فقط 
صلنا على  معامل كرونباخ  –بطريقة ألفا  لمقياس العبء المعرفي فتح 

 ( وهذا يدل على ثبات المقياس .0.71ثبات بقيمة )
بعد التحقق من صدق و ثبات المقياس اتجهنا لتطبيق المقياس على 

 ( تلميذ وتلميذة 101عدد العينة) أساسيةعينة 

 األساليب اإلحصائية-4
تناسب منهج  إحصائية أدواتتحقق من فرضيات الدراسة استخدمنا لل

 الدراسة و طبيعة الفرض: 

تطبيق مقاييس النزعة المركزية المتمثلة في )المتوسط الحسابي،  .1
 االنحراف المعياري(.

 :دراسة داللة الفروق وذلك بتطبيق .2

اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات، ولقد تمت المعالجة  -
في العلوم  حصائيةبرنامج الحزمة اال اإلحصائية للبيانات باستعمال

على النتائج التي  حصلنا من خاللهت ذي( وال22spssاالجتماعية )

 الموالي.    عنصرستعرض في ال

     يل نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض وتحل-5

وجد ي: نص الفرضية "العامةعرض وتحليل نتائج الفرضية -5-1

" من التعليم المتوسط لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط عرفيمعبء 
لداللة الفروق (T)اختبار اعتمدنا على الفرضية للتحقق من صحةو 
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واالنحراف  الحسابي كما تم حساب المتوسط تابين المتوسط

 :حسب ما يتضح في الجدول التاليللعبء المعرفيالمعياري  

(: يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 03جدول رقم)

 للعبء المعرفي(T)ونتائج اختبار

الداللة 

 اإلحصائية
Df T 

2S 
 X N 

متغيرات 

 الدراسة

0.001 
دال 

 احصائيا

100 26.56 
2.6 

6.5 6.86 101 
العبء 

 المعرفي 

  
أن قيميية "ت" المحسييوبة بلغييت  (03نالحييظ ميين خييالل الجييدول رقييم )

ال إحصيائيا، وهيو د0.001ومسيتوى داللية 100رجة حرية بد26.56

أكبيير ميين المتوسييط و هييي قيميية  6.86متوسييط العينيية حيييث أن قيميية 
 أي، مع وجود الداللية فهميي قيمية تقتيرب مين المتوسيط 6.5فرضي ال

 األولييى وبالتييالي تحققييت الفرضييية ميين المتوسييط بفييارق قليييل أعلييى

العيبء المعرفيي فيي  متوسيطى وجود مستو نص علىالتي ت ، وجزئيا
و قيييد ، جزئييييا وبالتييالي نقبيييل الفرضييية الرابعيية متوسيييط تالمييييذلييدى 

صيبحي بين سيعيد الحيارثي  كل مين إليهما توصل  لنتيجةوافقت هذه ات

عبيد   إلييهما توصل مع  اختلفت، و (2014) فاضل العبادي( 2014)
فيإن تالمييذ  إلييهما توصيلنا  إلى(، وبالنظر 2010مهدي حسن) األمير

العيبء المعرفيي اي متوسيط مين المتوسط يعانون بشكل فوق  4سنة ال

ة فيي يعيانون مين صيعوب همانهم على مسيتوى العملييات المعرفيية نجيد
خصوصا فيما يتعلق بنشاط عمل اليذاكرة المعالجة وتجهيز المعلومة و

( فيي دراسيتهما التيي 2006جوانيا وليويز) إليهالعاملة وهذا ما توصل 

اليذاكرة العاملية،  ةوجيود اثير للعيبء المعرفيي عليى كفياء إليخلصت 
الوظائف التي تقوم على معالجة المعلومة  أهم من األخيرةوتعتبر هذه 

فييي نموذجييه حييول  حييل المشييكلة المطروحيية وفقييا لمييا قدمييه بييادليو 

بالتالي فهي تسمح ببناء مخططات تساهم فيي خفيض الذاكرة النشطة و
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العييبء المعرفييي بشييكل فعييال فييي الييذاكرة طويليية المدى،فتسيياهم فييي 

اليذاكرة فبالتيالي و المعالجة اي تخفيض تكلفية الجهيد المبيذول، قائية تل
النشطة هيي نقطية التقياء بيين المحييط الخيارجي و مجموعية الخبيرات 

سييويلر و  و حسييبوالمعييارف المخزنيية فييي الييذاكرة طويليية المييدى، 

( فييإن العييبء المعرفييي يرتكييز علييى مييا يمسييى Sweller& allاخييرون )
ثييالث نقياط أساسييية نوجزهييا فيمييا ميين تتكيون  التيييالهندسية المعرفييية ب

ذاكرة العامليية نجييد فيهييا قييدرة اليي حيييثسيييطرة بنييية ذات كفيياءة و:يلي

نجيد معالجية  صيحيح إذ العكيس، وةمحدودة في معالجية معلومية جدييد
و هيذه  المخزنة في الذاكرة طويلة الميدىذات كفاءة عالية مع معلومة 

تخيزن  التييالذاكرة طويلة المدى هي النقطة األولى، أما ثانيا فيرتبط ب

غييير محييدود ميين المعلومييات علييى شييكل مخططييات معرفييية،  اعييدد
الذي تعالج به  األسلوبتتفاعل بشكل كبير مع الذاكرة العاملة و توجه 

مجمييوع  ،أمييا ثالثييا و أخيييرا فيتمثييل فييي أنالييذاكرة النشييطة المعلومات
واء كييان نشيياط معرفييي ممكيين، سيي أيهييذين النظييامين يسييمح بمعالجيية 

 .(André tricot:2007 p135جد معقد) أوبسيط روتيني 

التفاعيل بيين المعلومية الجدييدة و المخزنية  أن مين خيالل ذليك نالحظو
تالميذ الميدارس يجيدون  حيث أن اإلدراكيلعب دورا مهما في خفض 

أمييام كييم كبييير ميين المعلومييات الجديييدة ممييا يزيييد ميين صييعوبة  أنفسييهم

المعالجة، و هذه الصيعوبة تيؤثر عليى تكيوين المخططيات التيي تسيمح 
االعتميياد علييى عييرض المعلومييات دون تفاعييل  إذ أن بتسييهيل المهميية،

شييتت ممييا يتاالنتبيياه هنييا قييد  أي أنكيييزا اكبيير، يتطلييب ميين التالميييذ تر

مين الوظيائف المعرفيية  أعلىستويات يصعب موضوع المعالجة في م
دراسية صيبحي  إلييهو هذا ما توصيلت  لإلدراككما هو الحال بالنسبة 

الييتعلم المسييتخدم يييؤثر  أسييلوب أن باإلضييافة(2014سييعيد الحييارثي)

بنييياء خبيييرات و شييير عليييى عمليييية اكتسييياب المعلوميييات وبشيييكل مبا
 التيي( 2012كما هو الحال بالنسبة لدراسة مونيكا)مخططات مناسبة، 

تقوم على التفاعل بين معلومات جديدة و أخرى  إستراتيجيةاستخدمت 

 .مخزنة من اجل بناء خبرات جديدة مالئمة
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 توجد فروق ذاتال ''  :جزئيةعرض وتحليل نتائج الفرضية ال-5-2

حة و للتحقق من ص'' للجنسوفقا  العبء المعرفيداللة إحصائية في 

المتوسطات  الفروق بين لدراسة(T)استخدمنا اختبار هذه الفرضية
،  العبء المعرفي الحسابية واالنحرافات المعيارية في مقياس

 والجدول الموالي يوضح ذلك:

للمقارنة بين متوسطات  (T)(: يمثل نتائج اختبار 04الجدول رقم)

 لجنسحسب ا العبء المعرفي

الداللة 

 اإلحصائية
Df T 2S X N جنسال 

المتغير 

 المقاس

 0.13 99 غ دالة احصائيا
العبء  إناث 58 6.69 2.71

 ذكور  43 6.76 2.87 المعرفي 

 جنسقيمة )ت(  للفروق وفقا لل أعاله أن  : (04رقم ) يتبن من الجدول

 وهي 99عند درجة حرية  0.13بلغت  المعرفي العبءفي مستوى 
عدم  دالة إحصائيا وبالتالي تحققت الفرضية التي تنص على  غير

و هذا حسب النوع  العبء المعرفيوجود فروق دالة إحصائيا في 

التي (2014دراسة فاضل العبادي ) بعض الدراسات مثل إليهتوصلت 
العبء المعرفي هو عبارة عن صعوبة في عملية معالجة  وجدت أن

 ألسلوبمعلومة وفقا لعدد وحداتها المعرفية في زمن محدد، و كذا 

 شريطة أن يكون سواءعلى حد  اإلناثبالنسبة للذكور و  عرضها 
اي فرق  نجدي لم الو بالت،التعليميلديهم نفس المحيط ونفس األسلوب 

فإن نشاط الذاكرة  عليه، وفي العبء المعرفي وفقا لعامل الجنس

العاملة يخضع لمؤثرات تتعلق بطبيعة المشكلة وعدد الوحدات 
مثال في حالة طرح فالمعرفية التي يتم من خاللها عرض المشكلة، 

يادة العبء ، و بالتالي زالمشكلة بشكل مطول هنا يزيد جهد االنتباه 

على فعالية المعالجة، فالمشكلة  الصعوبةالسهولة وكما يؤثر عامل 
المعقدة تتطلب كفاءة العمليات العقلية، و استدعاء مناسب للخبرات 
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التي يتم من خاللها حل المشكلة، و هذه العوامل يتعرض لها التالميذ 

 و الذكور. أمنهم  اإلناثعلى حد سواء 

 

 خاتمة: 

 مهارات تساهم في رفع كفاءة الفردالكتساب  االتعلم مصدريعتبر 
حلول جديدة  إيجاد أيضاجودة التكيف مع العالم الخارجي، و  يادةوز

التلميذ طوال مشواره الدراسي يعمل على اكتساب هذه فو حديثة، 

لية المعلومات التي تصبح عبارة عن خبرات تسمح بتسهيل عم
 .التفاعل مع المعطيات الحديثة

 أساسيالرابعة السنة  خاصة المتمدرس في تلميذ الطور المتوسط وو

 هخاللها توجيهمرحلة يتم من  أولحساسة لكونها مرحلة جد ب يمر
، و المجال المعرفي مكتسباتهنحو تخصص مبدئي يناسب قدراته و 

حاول ي التي اهتم بها العلماء خصوصا انهواحدث المجاالت  أهممن 
الفرد و المادة معا، ونظرية العبء المعرفي ما يناسب  على اإلجابة

من النظريات الحديثة التي تناولت تفاعل المعلومة و الوسيلة التي تقدم 

معرفية، بها المعلومة مع النظام المعرفي وفقا لتناول الهندسة ال
 هو يخص طبيعة المثيرات و المهام وارتكزت على جانب خارجي

والكثرة و قلة، ،لصعوبة والسهولة ا أيالكم المقدمة من ناحية الكيف و

 أوكان عرض للمعلومات  إذا األسلوب المتبع أوالطريقة  أيضاو
ظروف خارجية تؤثر على  كونهاتفاعلي مع المعلومات مركزة على 

انتباه  أواالنتباه فاالنتباه قد يكون تلقائي  أوالي وهو الجانب الداخل

حواسه نحو مثير الفرد جهدا ليركز  يبذل فيه األخيرموزع هذا 
 أنوالذاكرة النشطة، كما  اإلدراكلعرض المعالجة مما قد يؤثر على 

لها دور رئيسي و مهم في العبء المعرفي لكونها همزة  األخيرةهذه 

الذاكرة  إذاالحواس و بين الذاكرة طويلة المدى،  أيوصل بين االنتباه 
ذات محدودية من ناحية الكم و الزمن، فهي  أنهانشطة زيادة على 

من وتتأثر بما تحتويه الذاكرة الطويلة المدى من خبرات ومخزونات، 

التلميذ له قدرات معينة بخصائص  أنل التجربة التي قمنا بها نجد خال
طرحها، و لذلك ال يكفي فقط عرض  أسلوبمختلفة تتأثر بالمعلومة و
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