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 وهي : معكم بالعبارة التالية  نبدأ

 استخدام الوسائط املتعددة : ذكر البورفيسور مايلر الخبير في مجال 

 ( من الكلمات وحدها  أفضلطلبة من الكلمات والصور بصورة يتعلم ال)  

 

 الكلمات املكتوبة أو املسموعة هو كلمات هنا بالاملقصود جميعنا نتفق على ذلك وللتوضيح فإننا 

 .  وغيرها  ل والخرائط واملخططات واالشكاأما الصور فتشمل الصور الثابتة واملتحركة والفيديوهات 

 فإننا نقصد به املستوى الثاني والثالث من هرم بلوم املعرفي ) الفهم والتطبيق ( التعلم عملية تحسين أما

 

 بالسؤال التالي : يجب أن نفكر واآلن 

 ؟ " على تحسين عملية التعلم يساعد يتضمن كلمات وصور  الكتروني تعليميمحتوى أن نصمم  ناكيف يمكن" 

 



 

 هما : يعتمد على عاملين أساسين ان تصميم محتوى الكتروني باستخدام الوسائط املتعددة 

 نصمم بها مثال برنامج بوربوينت التكنولوجيا املستخدمة ونقصد بها األداة التقنية التي نوع أوال : 

 ةالوسائط املتعددباستخدام تعلم الطلبة أسلوب ثانيا : 

 

 

تحسين وتطوير ينتج عنه ن سيساعدنا في تقديم محتور الكتروني تعليمي ن العامال اوعليه فإن الدمج بين هذ

 .تعلم الطلبة 

 عبارة هامة :

إلى وجهة  "اليوم نحن نخدم التكنولوجيا. نحن بحاجة إلى عكس وجهة النظر املتمحورة حول اآللة وتحويلها

 نظر تتمحور حول الشخص: يجب أن تخدمنا التكنولوجيا ".

( 1993نورمان )  

 

الوسائط  باستخداموهو " كيف يتعلم الطلبة العامل الثاني على ا البرنامج التدريبي في هذ موسنركز معك

 "ةاملتعدد

 

النهج املتمحور 

حول املتعلم

النهج املتمحور 

حول التكنولوجيا



 CTMLالنظرية املعرفية للتعلم باستخدام الوسائط املتعددة 

 

( ، ، هي نظرية تعلم قائمة على البحث تهدف تحديًدا إلى CTMLلتعلم الوسائط املتعددة ) النظرية املعرفية

شرح كيفية تعلم الناس من الكلمات والصور. وبعبارة أخرى فإن النظرية تركز على فكرة أن املتعلمين 

 بناء روابط ذات معنى بين الكلمات والصور    يحاولون 

 

 : هي  )افتراضات رئيسية( أساسية اتهذه النظرية تقوم على ثالث فرضي

 .هناك قناتان منفصلتان )سمعية وبصرية( ملعالجة املعلومات -1

 في كمية املعلومات التي يمكن معالجتها في وقت واحد   لكل قناة  محدودة سعة وقدرةهناك   -2

 مع املعارف األخرى  التعلم هو عملية نشطة لتصفية املعلومات واختيارها وتنظيمها ودمجها -3

 

 هي :  مخازن لى ثالث إالذاكرة  ه تم تقسيمويالحظ أن

 .تتلقى املنبهات واملثيرات وتخزنها لفترة قصيرة جداالتي  الذاكرة الحسية -1

  تقوم بمعالجة نشطة للمعلومات إلنشاء بنية عقلية  العملية التيالذاكرة  -2

 مسبقا  عبارة عن مستودع لكل األشياء التي تم تعلمها :الذاكرة طويلة املدى -3



مبادئ تصميم الوسائط إعداد اآلن بوحتى  2005قام العالم ريتشارد ماير منذ عام النظرية  هذه وبناءا على

 تصميم الكلمات والصور عند تصميم الوسائط املتعدد نقصد باملبادئ األسس التي تحكم وتنظم ة و املتعدد

 

 تنقسم مبادئ التصميم الى ثالث مجموعات رئيسية هي 

 

  املعالجة الدخيلة )غير الجوهرية(تقليل (Reducing Extraneous Processing). 

 إدارة املعالجة األساسية (Managing Essential Processing). 

 تعزيز املعالجة العمومية (Fostering Generative Processing). 

  



 رجيةالخا اتاملعالجمبادي تقليل 

 

 ما هي املعالجة الدخيلة؟ 

مثل الحضور إلى معلومات غير  -الخارجية هي معالجة معرفية أثناء التعلم ال تخدم الهدف التعليمي املعالجة 

 ذات صلة أو مسح كل ما يتعلق بالتخطيط املربك للدرس.

هي الحالة التي تتطلب فيها املعالجة املعرفية للمواد الدخيلة في الدرس أن تكون هناك قدرة معرفية قليلة أو 

كة في املعالجة األساسية أو التوليدية. من املحتمل أن يحدث الحمل الزائد للمعالجة الدخيلة معدومة للمشار 

 عندما يحتوي الدرس على مواد غريبة تشد االنتباه أو عندما يكون الدرس مصمًما بطريقة مربكة.

 وتوجد هنا خمسة مبادئ لتقليل املعالجات الخارجية وهي :

  

 (Reducing Extraneous Processing)تقليل املعالجة الدخيلة )غير الجوهرية( 

تناقش هذه املبادئ املعارف الدخيلة والتي تشكل محتوى زائدا ال يدعم أهداف التعلم ويجب التخلص منه، 

عالقة فكل نص )مطبوع أو مسموع( أو صورة )ثابتة، متحركة، فيديو( أو تأثير صوتي أو موسيقي ال يكون له 

باملادة التعليمية، يعتبر من الزائد الذي ليس فقط ال ضرورة له بل هو ضار بالعملية التعليمية ويجب 

 :التخلص منه لتقليل الضغط على ذاكرة املتعلم العاملة، وهذه املبادئ هي

 Coherence principleاملبدأ األول : مبدأ الترابط 

 من تضمينها. يمكن تقسيم 
ً
مبدأ التماسك: يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم استبعاد املواد الدخيلة بدال

 مبدأ التماسك إلى ثالث نسخ تكميلية: 

( يتم تحسين التعلم عندما يتم استبعاد الكلمات والصور املثيرة لالهتمام ولكن غير ذات الصلة من عرض 1)

 الوسائط املتعددة ؛ 

 تم تحسين التعلم عندما يتم حذف الكلمات والرموز غير الضرورية من عرض الوسائط املتعددة ؛ ( ي2)



يتم تحسين التعلم عندما يتم استبعاد املوسيقى الشيقة ولكن غير ذات الصلة من عرض الوسائط ( 3) 

 املتعددة. يتم تناول كل نسخة من مبدأ االتساق على التوالي في هذا الفصل.

 

نطقي النظري: تتنافس املواد الدخيلة على املوارد املعرفية في الذاكرة العاملة ويمكن أن تصرف األساس امل

االنتباه عن املادة املهمة ، ويمكن أن تعطل عملية تنظيم املادة ، ويمكن أن تدفع املتعلم إلى دمج املادة مع 

 موضوع غير مناسب.

 

 Signaling Principle: مبدأ التأشير ياملبدأ الثان

 مبدأ التأشير: يتعلم الناس بشكل أفضل عند إضافة إشارات تسلط الضوء على تنظيم املادة األساسية.

 

األساس املنطقي النظري: تعمل اإلشارات اللفظية واملرئية على تقليل املعالجة الخارجية من خالل توجيه 

 ملتعلم للصالت فيما بينها.انتباه املتعلم إلى العناصر األساسية في الدرس وتوجيه بناء ا

 

األساس املنطقي النظري: تعمل اإلشارات اللفظية واملرئية على تقليل املعالجة الخارجية من خالل توجيه 

 انتباه املتعلم إلى العناصر الرئيسية في الدرس وتوجيه بناء املتعلم للصالت فيما بينها.

 

إشارات كالسيكية )على سبيل املثال ، إضافة شروط الحدود: كانت اإلشارات اللفظية فعالة في شكل 

الخطوط العريضة والعناوين وكلمات املؤشر( ومنظمي الرسوم )على سبيل املثال ، الترتيب املكاني 

للمصطلحات الرئيسية في بنية مثل املصفوفة( ولكن ليس للتمييز )على سبيل املثال ، ، وضع الكلمات 

استخدام مزيد من التركيز الصوتي للكلمات الرئيسية املنطوقة(. كانت الرئيسية املطبوعة باللون األحمر أو 

اإلشارات املرئية فعالة في شكل إيماءات تأشير محددة )على سبيل املثال ، عندما يشير وكيل على الشاشة إلى 

 جزء معين من الرسم الذي يتحدثون عنه( ولكن ليس إيماءات التأشير العامة )على سبيل املثال ، عندما

يشير وكيل على الشاشة في االتجاه العام لـ الرسم( ؛ واإلشارات املرئية فعالة عندما يتم تنسيق اإلشارات 

 املرئية والسمعية )على سبيل املثال ، عندما يتحول جزء من الرسم إلى اللون األحمر في نفس الوقت الذي

ر اللون وحده )على سبيل املثال ، عند جزء يعطي فيه الراوي تأكيًدا صوتًيا السمه املنطوق( ولكن ليس لتغيي



من يتحول الرسم إلى اللون األحمر(. قد تكون اإلشارات مفيدة بشكل خاص عند استخدام اإلشارات باعتدال 

، وعندما يكون لدى املتعلم مهارة أو معرفة أقل ، وعندما يكون درس الوسائط املتعددة غير منظم أو يحتوي 

 غريبة.على الكثير من املواد ال

 

تركز اإلشارات النصية ، والتي أشير إليها على أنها إشارات لفظية ، على توجيه معالجة املتعلم للمادة اللفظية.  

 يمكنهم أيًضا املساعدة في تنسيق تلميح الكلمات والصور املقابلة.

معالجة املتعلم للمواد تركز اإلشارات املستندة إلى الصور ، أو ما أسميه اإلشارات املرئية ، على توجيه 

املصورة. باختصار ، قد ال نشير إلى املادة اللفظية فحسب ، بل نشير أيًضا إلى املادة التصويرية. وهذا يعني 

 أننا قد نرغب في لفت انتباه املتعلم إلى أجزاء محددة من الرسم.

 

 Redundancy  principle التكراراملبدأ الثالث : مبدأ 

يتعلم الناس بشكل أفضل عند إضافة النص املطبوع إلى الرسومات والسرد. يتعلم مبدأ التكرار: ال 

األشخاص من الرسومات والسرد بشكل أفضل من الرسومات والسرد والنص املطبوع ، عندما يكون الدرس 

 سريع الخطى.

 

يمكن أن تصبح مثقلة  األساس املنطقي النظري: يؤدي التكرار إلى إنشاء معالجة غريبة: )أ( ألن القناة املرئية

باالضطرار إلى إجراء مسح ضوئي بين الصور والنص على الشاشة ، و )ب( يبذل املتعلمون جهًدا عقلًيا في 

 محاولة مقارنة التدفقات الواردة من النص املطبوع واملنطوق.

 

 

التعليقات إلى بضع كلمات الشروط الحدودية: يمكن تقليل التأثيرات السلبية للتكرار عندما )أ( يتم اختصار 

 ووضعها بجوار جزء الرسم الذي يصفونه ، )ب( الكلمات غير مألوفة أو بلغة ثانية ، و )ج( ال يوجد

 الرسومات واملقاطع اللفظية قصيرة. في كل من هذه الحاالت ، يتم تقليل املعالجة الخارجية

 

 Spatial Contiguity Principle املكانيالتزامن : مبدأ  الرابعاملبدأ 



  

مبدأ التواصل املكاني: يتعلم األشخاص بشكل أفضل عندما يتم عرض الكلمات والصور املقابلة بالقرب من 

 بعضهم البعض وليس بعيًدا عن بعضهم البعض على الصفحة أو الشاشة.

 

ة أو األساس املنطقي النظري: عندما تكون الكلمات والصور املقابلة قريبة من بعضها البعض على الصفح

الشاشة ، ال يتعين على املتعلمين استخدام املوارد املعرفية للبحث بصرًيا في الصفحة أو الشاشة ، ومن 

املرجح أن يتمكن املتعلمون من االحتفاظ بها في الذاكرة العاملة في نفس الوقت. عندما تكون الكلمات 

تعين على املتعلمين استخدام املوارد والصور املقابلة بعيدة عن بعضها البعض على الصفحة أو الشاشة ، ي

املعرفية للبحث بصرًيا في الصفحة أو الشاشة ، ويقل احتمال أن يتمكن املتعلمون من االحتفاظ بها في 

 الذاكرة العاملة في نفس الوقت.

 

شروط الحدود: يكون مبدأ التواصل املكاني أكثر قابلية للتطبيق عندما )أ( املادة معقدة ، )ب( الرسم 

 التخطيطي غير مفهوم تماًما بدون كلمات ، )ج( املتعلم ليس على دراية باملادة.

 

 Temporal Contiguity Principle  الوقتيالتزامن : مبدأ  الخامساملبدأ 

مبدأ التواصل الزمني: يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم عرض الكلمات والصور املقابلة في وقت واحد 

 من تقديمها على 
ً
 التوالي.بدال

األساس املنطقي النظري: عند تقديم األجزاء املقابلة من السرد والرسوم املتحركة في نفس الوقت ، يكون 

املتعلم أكثر قدرة على االحتفاظ بتمثيالت ذهنية لكليهما في الذاكرة العاملة في نفس الوقت ، وبالتالي يكون 

التمثيالت اللفظية والبصرية. عندما يتم فصل األجزاء املتعلم أكثر قدرة على ذلك. لبناء روابط عقلية بين 

املقابلة من السرد والرسوم املتحركة في الوقت املناسب ، يقل احتمال أن يكون املتعلم قادًرا على االحتفاظ 

بالتمثيالت الذهنية لكليهما في الذاكرة العاملة في نفس الوقت ، وبالتالي ، من غير املرجح أن يكون قادًرا على 

 بناء روابط ذهنية بين اللفظية والبصرية التوكيالت.

 



 إدارة املعالجات األساسية

 

أي املوقف الذي تتطلب فيه املعالجة املعرفية للمادة األساسية في  -ما هو الحمل الزائد األساس ي للمعالجة؟ 

للمشاركة في معالجة أعمق الدرس أن يكون هناك القليل من القدرة املعرفية املتبقية أو ال توجد على اإلطالق 

للمادة )وهو ما استدعاء املعالجة التوليدية(. من املحتمل أن يحدث الحمل الزائد األساس ي للمعالجة عندما 

 تكون املادة األساسية معقدة ، ويكون املتعلم عديم الخبرة ، ويكون العرض سريع الخطى.

 

ة معرفية تهدف إلى تمثيل املواد األساسية في ذاكرتك ما هي املعالجة األساسية؟ املعالجة األساسية هي معالج

 العاملة عقلًيا.

 

 Segmenting Principleأوال : تقسيم املحتوى 

مبدأ التقسيم: يتعلم األشخاص بشكل أفضل عندما يتم تقديم رسالة وسائط متعددة في مقاطع حسب 

 من كونها وحدة مستمرة.
ً
 وتيرة املستخدم بدال

  

النظري: عند عرض درس الوسائط املتعددة سريع الخطى الذي يشرح الخطوات في العملية األساس املنطقي 

، قد ال يفهم بعض املتعلمين بشكل كامل خطوة واحدة في العملية قبل تقديم الخطوة التالية ، وبالتالي ، قد 

 ال يكون لديهم الوقت لرؤية العالقة السببية بين خطوة وأخرى.

 

ين الرئيسيتين للتجزئة هما )أ( تقسيم الدرس إلى أجزاء ذات مغزى يتم تقديمها بالتتابع ، وبالتالي ، فإن السمت

 و )ب( السماح للمتعلم بالتحكم في سرعة الحركة من جزء إلى آخر.

 

  



 Training Principle-Preثانيا : التدريب املسبق 

املتعددة عندما يعرفون أسماء مبدأ ما قبل التدريب: يتعلم الناس بشكل أعمق من رسالة الوسائط 

 وخصائص املفاهيم الرئيسية.

 

األساس املنطقي النظري: عند عرض رسوم متحركة سريعة الخطى تشرح الخطوات في العملية ، يتعين على 

املتعلمين بناء نموذج سببي للنظام )أي نموذج لكيفية عمل النظام( باإلضافة إلى نماذج مكونة لكل جزء 

)أي نموذج للمفاتيح ينص على أن كل جزء يمكن أن يكون فيه(. يمكن أن يساعد التدريب  رئيس ي في النظام

املسبق في إدارة هذين املطلبين للمعالجة األساسية من خالل توزيع بعض املعالجة على حلقة ما قبل التدريب 

بط إجراء اللعبة التي تحدث قبل الدرس الرئيس ي. وباملثل ، عند ممارسة لعبة علمية أو محاكاة تتضمن ر 

باملعرفة السابقة ذات الصلة ، يمكن أن يساعد التدريب املسبق في توفير املعرفة السابقة ذات الصلة أو 

 تنشيطها.

 

 

 ality principleModاألسلوب والطريقة  ثالثا : 

 

 .املطبوعةمبدأ الطريقة: يتعلم الناس من الصور والكلمات املنطوقة بشكل أعمق من الصور والكلمات 

األساس املنطقي النظري: في نسخة الرسوم املتحركة مع النص الذي يظهر على الشاشة ، تدخل كل من 

في نسخة  .الصور والكلمات إلى النظام املعرفي من خالل العيون مما يتسبب في زيادة الحمل في النظام املرئي

لفظية ، مما يسمح للمتعلم بمعالجة الصور الرسوم املتحركة مع السرد ، يتم تفريغ الكلمات في القناة ال

 للتطبيق بشكل خاص عندما يكون  .بشكل كامل في القناة املرئية
ً
شروط الحدود: قد يكون مبدأ الطريقة قابال

العرض التقديمي سريع الخطى ، ويكون املتعلمون على دراية بالكلمات ، واملواد معقدة ، وتركز االختبارات 



، قد تكون الكلمات املطبوعة مناسبة عندما يتضمن الدرس كلمات ورموًزا فنية ، أو  في املقابل .على النقل

ا غير لغته األم ، أو عندما يكون الدرس سريًعا
ً
 .عندما يكون املتعلم متحدث
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  تعزيز املعالجات التوليدية 

 

ما هي املعالجة التوليدية؟ املعالجة التوليدية هي معالجة معرفية تهدف إلى فهم املادة وتتضمن تنظيم املواد 

الواردة في هياكل متماسكة ودمج هذه الهياكل مع بعضها البعض ومع املعرفة السابقة. ُيشار إلى هذا الشكل 

. في مثال اللعبة العلمية ، تتضمن 2في الفصل  2.2التنظيم والدمج في الشكل من املعالجة من خالل أسهم 

املعالجة التوليدية بناء نموذج عقلي لكيفية نمو النباتات ، بما في ذلك سلسلة سببية تربط خصائص الجذور 

 والسيقان ، ويترك مع العوامل املناخية.

 

وسائط املتعددة عندما يعرض املدرب الذي مبدأ التجسيد: يتعلم األشخاص بشكل أعمق من عروض ال

 من التجسيد املنخفض.
ً
 يظهر على الشاشة تجسيًدا عالًيا بدال

 

األساس املنطقي النظري: يمكن للمدرب الذي يظهر على الشاشة ذو التجسيد العالي أن يكون بمثابة تلميح 

يجعل املتعلم يحاول بجدية أكبر لفهم  اجتماعي إيجابي ييهئ اإلحساس بالشراكة االجتماعية لدى املتعلم ، مما

الرسالة التعليمية وبالتالي التعلم بشكل أعمق. في املقابل ، يمكن للمدرب الذي يظهر على الشاشة ذو 

التجسيدات املنخفضة أن يشتت االنتباه ، ألن الشخصية التي تظهر على الشاشة والتي ال تتصرف كإنسان 

 قد تكون مزعجة أو غير مؤذية.

 

الحدود: يكون وجود مدرب عالي التجسيد على الشاشة أكثر فاعلية عندما ال توجد إشارات اجتماعية  شروط

سلبية لكسر وهم الشراكة االجتماعية )مثل صوت اآللة(. قد تكون بعض أشكال اإليماءات أكثر فاعلية من 

فعالة عندما تظهر يد  غيرها ، مثل اإليماءات التي تتضمن إشارات محددة. قد تكون مشاهدة رسم املعلم

املدرب أو الجسم بالكامل أثناء الرسم ، ولكن ليس عندما يتم إنشاء الرسم بشكل ديناميكي دون إظهار أي يد 

 أو جسم بشري.



 

 

. 

يشير التجسيد إلى الطرق التي يمكن للمعلمين الذين يظهرون على الشاشة استخدام أجسادهم لتحسين   

(. كيف يمكننا إنشاء مدرسين يقومون بدمج التجسيد في الرسائل Mayer  ،2014عملية االتصال التعليمي )

 من 
ً
التعليمية للوسائط املتعددة؟ تتضمن أمثلة تجسيد املدربين استخدام إيماءات اليد أثناء التحدث )بدال

 من التحديق بعيًدا عن 
ً
املتعلم( ، الوقوف دون حراك( ، والحفاظ على التواصل البصري أثناء التحدث )بدال

 من اإلشارة إلى الرسومات املرسومة بالفعل( ، أو معالجة األشياء 
ً
ورسم الرسومات يدوًيا أثناء التحدث )بدال

 من منظور الشخص الثالث(. مبدأ التجسيد هو أن الطالب يتعلمون بشكل 
ً
من منظور الشخص األول )بدال

 (.Mayer  ،2014وليس منخفًضا )أعمق عندما يظهر املدرسون على الشاشة تجسيًدا مرتفًعا 



 Generative Activity Principleمبدأ توليد األنشطة 

 مبدأ النشاط التوليدي

مبدأ النشاط التوليدي: يتعلم الناس بشكل أفضل عندما يتم توجيههم في تنفيذ أنشطة التعلم التوليدي أثناء 

التخيل ، االختبار الذاتي ، التفسير الذاتي ، التعلم )على سبيل املثال ، التلخيص ، رسم الخرائط ، الرسم ، 

التدريس ، أو التنفيذ(. مثال: بعد كل قسم من األقسام الستة في محاكاة الواقع االفتراض ي ملجرى الدم 

 البشري ، ُيطلب من الطالب تلخيص ما تعلموه شفهًيا.

 

نخراط املتعلم في املعالجة املعرفية األساس املنطقي النظري: يؤدي االنخراط في أنشطة التعلم التوليدي إلى ا

املناسبة أثناء التعلم ، مثل اختيار مادة مهمة وتنظيمها عقلًيا في بنية متماسكة ودمجها مع املعرفة السابقة 

  ذات الصلة التي يتم تنشيطها من الذاكرة طويلة املدى. األساس املنطقي التجريبي: 

 

لتوليدي باختصار( هو ش يء يقوم به املتعلم أثناء حلقة التعلم حلقة. نشاط التعلم التوليدي )أو النشاط ا

(. هذا التعريف للنشاط التوليدي له Fiorella & Mayer  ،2015  ،2016بهدف تعزيز التعلم العميق للمادة )

( 3( السلوك يحدث في سياق دراسة الدرس ، و )2( يتضمن السلوك من جانب املتعلم ، )1ثالثة مكونات: )

 السلوك هو مساعدة املتعلم فهم أفضل للمادة. الهدف من

 

 أنواع األنشطة التوليدية : 

 التلخيص ، ورسم الخرائط ، والرسم ، والتخيل ، واالختبار الذاتي ، والتفسير الذاتي ، والتدريس ، والتنفيذ.

 يتضمن التلخيص كتابة )أو التحدث( ملخًصا للمادة التعليمية بكلماتك الخاصة.

 الخرائط إنشاء تمثيل مكاني للمصطلحات األساسية من الدرس.يتضمن رسم 

 



 يتضمن الرسم إنشاء رسم توضيحي يصور املادة في الدرس. 

 التخيل ينطوي على إنشاء صورة ذهنية تصور املادة في الدرس.

 يتضمن االختبار الذاتي دراسة املادة ثم إجراء اختبار تدريبي. 

 اتك الخاصة للمادة أثناء الدرس ، والتي يمكن أن تسمى أيًضا التفصيل.يتضمن التفسير الذاتي إضافة تفسير 

 في النشاط التوليدي للتدريس ، ُيطلب منك االستعداد لتقديم شرح موجز للمادة في الدرس لشخص آخر.

كما ترى ، فإن كل نشاط من األنشطة التوليدية الثمانية يهدف إلى تشجيع املتعلم على التفكير بشكل أعمق 

الدرس من خالل حضور املادة ذات الصلة وتنظيمها ودمجها مع املعرفة السابقة. يتم إدخال املطالبات في  في

الدرس بطريقة تهدف إلى توجيه وتدعيم النشاط التوليدي للمتعلم. في هذا الفصل ، أستكشف ما تقوله 

 رس.أدلة البحث حول العواقب املعرفية إلضافة محفزات النشاط التوليدي إلى الد

 

الغرض من كل نشاط من األنشطة التوليدية هو تنشيط ، وإلى حد ما ، توجيه الطريقة التي يختار بها املتعلم 

( ينظم عقلًيا املادة املختارة في بنية متماسكة منطقية 2( معلومات مهمة من الدرس ملزيد من التحليل ، )1)

لصلة التي يتم تنشيطها من الذاكرة طويلة املدى ويدمج ( يدمج املواد مع املعرفة السابقة ذات ا3املتعلم ، و )

املواد اللفظية واملصورة املقابلة. وفًقا لنظرية التعلم التوليدي ، يؤدي االنخراط في هذه العمليات إلى نتائج 

ن تعلم أعمق كما سينعكس في تحسين األداء في اختبارات التحويل. وبالتالي ، يمكننا أن نتنبأ بأن الطالب الذي

تتم مطالبتهم باملشاركة في األنشطة التوليدية أثناء التعلم سيؤدون أداًء أفضل في اختبارات التحويل الالحقة 

 من الطالب الذين يدرسون نفس املواد دون مطالبات باألنشطة التوليدية.

 

 

 

 


