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تباين التحصيل الدراسي لدى طالب املرحلة 
 الثانوية يف ضوء اسرتاتيجية معاجلة املعلومات

 *سعــد بن مسعــد املحياوي 

 

  

هدفت الدراسة إلى دراسة تباين مستوى التحصيل الدراس ي لدى طالب املرحلة الثانوية في ضوء استراتيجية معالجة املعلومات   _امللخص

بق عليهم اختبار استراتيجية التجهيز املتآني  319بمحافظة ينبع، وشملت عينة البحث )
ُ
 ممن يدرسون في املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع، ط

ً
( طالبا

إعداد الباحث وأشارت نتائج البحث إلى أن مرتفعي كل من استراتيجية   :إعداد الباحث واختبار استراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات :للمعلومات

مما يستوجب حث القائمين على   التجهيز )املتآني واملتتابع( للمعلومات يعتبرون أفضل أداء في التحصيل الدراس ي مقارنة باملجموعات األخرى.

ي  لية التربوية على ضرورة إعادة النظر في طرق التدريس, ونظم التقويم االكاديمي بما يتضمن مراعاة االستراتيجيات املعرفية املستخدمة ف العم

 تجهيز املعلومات املدرسية، كآليات معرفية تسهم في جودة مخرجات التعليم الثانوي باململكة العربية السعودية.

 طالب املرحلة الثانوية. ،استراتيجية معالجة املعلومات )املتآنية / املتتابعة( ،الدراس ي : التحصيلالكلمات املفتاحية
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 استراتيجية ضوء في  الثانوية املرحلة طالب  لدى الدراس ي التحصيل تباين 

 املعلومات معالجة
 املقدمة . 1

يأتي االهتمام بدراسة التحصيل الدراس ي لدى طالب املرحلة الثانوية كونه       

أحد املعايير األساسية لقبولهم في مؤسسات التعليم العالي، ولذلك فإن 

هم أولويات تحقيق الفرد ملستوى جيد من التحصيل الدراس ي ال يعتبر من أ

[، فمنذ فترة 1الطالب فحسب بل من أولويات أسرته ومدرسته سواء بسواء ]

طويلة يعتبر الكثير من التربويين واملهتمين بالشأن التربوي والتعليمي 

التحصيل الدراس ي في املرحلة الثانوية املفتاح لنجاح أو فشل النظام 

تسبه من املعارف التعليمي الوطني فمن خالله يمكن تقويم حصيلة ما اك

األساسية واملهارات، واألفكار واملشاعر نتيجة التدريب أو الخبرة واملمارسة 

والتي تعتبر ضرورية للمواطنة الصالحة، كما ُيعتبر التحصيل الدراس ي أحد  

 [. 4,3,2املحددات الرئيسة ملستقبل الشباب بشكل خاص ]

ق املنظور املعرفي ويرى الباحث أن دراسة متغير التحصيل الدراس ي وف     

املستند على متغير استراتيجية تجهيز املعلومات من املحاوالت البحثية 

سهم في بلورة مجموعة من األفكار الواضحة حول تباين 
ُ
العميقة التي ت

مستويات التحصيل الدراس ي؛ وذلك على اعتبار تلك املتغيرات البحثية 

لدراس ي, خاصة وأن تحاول تقديم وصف وتفسير معرفي ملتغير التحصيل ا

هناك العديد من العلماء والباحثين ممن يرون بأن التحصيل الدراس ي يرتبط 

 بتلك العوامل املعرفية. 

هذا وعلى وجه الخصوص تعتبر دراسة متغير استراتيجية تجهيز املعلومات      

 في املجال املدرس ي في تفس
ً
 مهما

ً
 مهما في املجال التربوي إذ أنه يؤدي دورا

ً
ير أمرا

الفروق الفردية في تباين مستويات التحصيل الدراس ي، باإلضافة الى ارتباطه 

بالكثير من املتغيرات التربوية املرتبطة بمواقف الّتعلم والتدريس كمستوى 

 [.5,6,7,8الطموح ودافعية االنجاز واستراتيجيات التعلم ]

ي مجال علم هذا وتعتبر نظرية تجهيز املعلومات من أهم األسس النظرية ف    

 ملا تقدمه من مفاهيم أساسية لفهم وتفسير الفروق 
ً
النفس املعرفي، نظرا

[، وتعتبر 9الفردية أثناء أداء مهام العمليات املعرفية األساسية ]

استراتيجيات تجهيز املعلومات من أهم املفاهيم املنبثقة عن هذه النظرية, إذ 

عرف بأنها عبارة عن فرضية مكتسبة منظمة تسي
ُ
طر عليها بعض اآلليات ت

املتوسطة لذاكرة الفرد العاملة لتنظيم وتحويل املثيرات لرموز تتقبلها 

 [. 10الذاكرة مما يؤثر على مستوى وسعة املعلومات تجهيزها ]

ومن الناحية التربوية تسهم دراسة استراتيجيات تجهيز املعلومات في تسيير      

[، 11ف على املعلومات املتعلمة ]وتسهيل عمليات التعلم واالستدعاء والتعر 

كما تسهم في تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية ومنها: انتقاء الطرق 

األفضل لحفظ املعلومات في الذاكرة، و فهم العمليات الحسية اإلدراكية 

بصورة أكثر إجرائية، بما يسهم في الكشف عن االرتباطات التي تتم بين 

الستجابة الصادرة عن الفرد املتعلم بعد مكونات مثيرات التعلم ومكونات ا

 [.  12عملية االستثارة في املوقف التعليمي ]

ونتيجة لظهور نظريات املرشحات ونظرية القنوات املتعددة وغيرها تمخض     

عن هذه النظريات استراتيجيتي التجهيز )املتتابع / املتآني( للمعلومات, هذا 

[. على أن استراتيجية Das [13] Ismail [14] Filičková15 [واتفق كل من 

عد من 
ُ
التجهيز املتآني للمعلومات واستراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات ت

أهم استراتيجيات تجهيز املعلومات التي يستخدمها األفراد وخاصة املتعلمين 

في مواقف تخزين واسترجاع املعلومات الدراسية وغير الدراسية, 

راتيجية التجهيز املتآني للمعلومات تعتبر طريقة معرفية يستطيع الفرد فاست

من خاللها دمج املثيرات املنفصلة داخل شكل كلي واحد أو مجموعة واحدة, 

واملفتاح املهم لهذه الطريقة يتمثل في رؤية الفرد كيفية ترابط جميع العناصر 

تراتيجية التجهيز املتتابع املنفصلة في الشكل الكلي املفاهيمي, في حين تعتبر اس

للمعلومات طريقة معرفية التي يدمج بها الفرد املثيرات في ترتيب تسلسلي 

[. ويكمن الفرق بين استراتيجية 14معين لكي يشكل ارتقاء على شكل سلسلة ]

التجهيز املتآني للمعلومات، واستراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات في أن 

تتابع للمعلومات يمكن للفرد من خاللها التفكير في استراتيجية التجهيز امل

مثير واحد فقط، في حين يكون قادر على التفكير في أكثر من مثير في الوقت 

 [. 11نفسه في املعالجة املتآنية للمعلومات ]

ومن خالل إطالع الباحث لبعض األدبيات ذات العالقة التي تناولت       

استراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات واستراتيجية التجهيز املتآني 

كدراسة كل   للمعلومات للمعلومات والتحصيل الدراس ي،

. إلى وجود اتفاق وإثبات العالقة االرتباطية  [13,14,15,16,17,18]من

ين استراتيجية التجهيز)املتتابع/املتآني( للمعلومات املوجبة والدالة ب

والتحصيل الدراس ي. وعلى حد علم الباحث لم توجد دراسات عربية تخالف 

 هذه النتائج العامة.

استراتيجيتي  وبشكل عام، يظهر من العرض السابق عدم وضوح دور      

الدراس ي  املتآني للمعلومات في تباين مستويات التحصيلالتجهيز املتتابع و 

وعلى  –لدى طالب املرحلة الثانوية سواًء في البيئة العربية أم البيئة املحلية

ندرة البحوث التي تناولت متغيرات البحث الحالي، وهو ما  -حد علم الباحث

يبرر إجراء البحث الحالي؛ وعليه سعى البحث الحالي إلى دراسة تباين 

ي التجهيز املتتابع واملتآني مستويات التحصيل الدراس ي في ضوء استراتيجيت

 للمعلومات لدى طالب املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع.

 دراسة مشكلة ال. 2

 أ. أسئلة الدراسة 

 :ُحددت مشكلة البحث الحالي بالتساؤالت اآلتية

هل يختلف التحصيل الدراس ي باختالف مستوى استراتيجية التجهيز  (1)

 املتآني للمعلومات لدى طالب املرحلة الثانوية في محافظة ينبع؟ 

هل يختلف التحصيل الدراس ي باختالف مستوى استراتيجية التجهيز  (2)

 املتتابع للمعلومات لدى طالب املرحلة الثانوية في محافظة ينبع؟ 

 اسة در أهداف الب. 

 :هدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية

تحديد مدى اختالف التحصيل الدراس ي باختالف استراتيجية التجهيز  (1)

 املتآني للمعلومات لدى طالب املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع. 

تحديد مدى اختالف التحصيل الدراس ي باختالف استراتيجية التجهيز  (2)

 طالب املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع. املتتابع للمعلومات لدى
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 :برزت أهمية البحث الحالي من خالل: دراسةأهمية الج. 

 :)أ( األهمية النظرية

( أنها تسهم في تحقيق هدف جودة عمليات التعلم والتعليم في املرحلة 1)

( )املتتابع/املتآني الثانوية؛ وذلك من خالل تركيزها على استراتيجية التجهيز

للمعلومات املؤثرة في التحصيل الدراس ي، التي تعتبر من أهم املتغيرات التي 

 أكدت عليها التوجيهات النفسية والتربوية الحديثة في مجال علم نفس التعلم. 

عتبر الدراسة األولى من نوعها في البيئة املحلية 2)
ُ
على حد علم  –( أنها ت

ملتتابع/املتآني( للمعلومات لدى التي تناولت استراتيجية التجهيز)ا -الباحث

طالب املرحلة الثانوية في ضوء إطار شمولي يستهدف البحث عن تباين 

 التحصيل الدراس ي لدى طالب املرحلة الثانوية. 

( أنها تسهم في معالجة مشكلة تواضع نواتج التعلم بشكل عام، وتواضع 3)

لة الثانوية التي يعاني منها بعض طالب املرح ,مستوى التحصيل الدراس ي 

 باململكة العربية السعودية بشكل عام. 

 )ب( األهمية التطبيقية: 

سهم في مساعدة الطالب على استخدام استراتيجيات تجهيز 2)
ُ
( أنها قد ت

والذي  ,مما يؤدي بهم إلى التجهيز العميق للمعلومات ,املعلومات الفاعلة

 ينعكس على مستوى تحصيلهم الدراس ي. 

سه 3)
ُ
م في إعداد برامج تدريبية تتناسب مع خصائص مجتمع ( أنها قد ت

الدراسة. بشكل يهدف إلى تقليل من الفقد السريع في املعلومات عبر قدرة 

الطالب على استخالص املعلومات الهامة باستخدام استراتيجيات 

 التجهيز)املتتابع/املتآني( للمعلومات.

سهم نتائج البحث في اقتراح برامج تد4)
ُ
ريبية تركز على عمليات ( أنها قد ت

التوجيه واإلرشاد األكاديمي واملنهي لطالب املرحلة الثانوية, في ضوء اعتبار 

متغيرات البحث الحالي من الوسائل املعرفية التي يمكن من خاللها تصنيف 

 املتعلمين ملجموعات، مما ُيسهم في تحقيق جودة التعليم في الرحلة الثانوية.

  دراسةمصطلحات الد. 

   Simultaneous/ Successive :( استراتيجية التجهيز املتآنية /املتتابعة1) 

هي تعتبر طريقة معرفية يستطيع  :)أ( استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات

الفرد من خاللها دمج املثيرات املنفصلة داخل شكل كلي واحد أو مجموعة 

 [.14واحدة ] 

هي تعتبر طريقة معرفية التي  :)ب( استراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات

يدمج بها الفرد املثيرات في ترتيب تسلسلي معين لكي يشكل ارتقاء على شكل 

 بمجموع 14سلسلة ]
ً
[، بينما تعرف استراتيجيات تجهيز املعلومات إجرائيا

 الدرجات التي سيحصل عليها املفحوص على اختبار استراتيجية التجهيز

 )املتآني /املتتابع( للمعلومات املستخدم في الدراسة الحالية. 

: هو درجة النجاح الذي Academic Achievement( التحصيل الدراس ي 2)

ي املواد الدراسية، متمثلة في املعارف واملفاهيم واملهارات التي يحققه الفرد ف

[، ويعرف إجرائيا بمعدل الدرجات التي حصل 14تم دراستها في مجال تعلمه ]

عليها الطالب في االختبارات واألعمال الصفية في جميع املقررات الدراسية التي 

 فات املدرسة. درسها وتدخل في تقرير معدله التراكمي واملأخوذة من كشو 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

 :  Information Processing Approachاتجاه معالجة املعلومات 

في ضوء هذه التطورات العلمية املتواصلة اتجهت جهود علماء النفس         

املعرفيون للتخلص من الرابطة السببية املبسطة بين املثير واالستجابة التي 

 Perceptionفي علم النفس, وذلك عبر دراسة عمليات اإلدراك  كانت سائدة

وتمثيل املعلومات  Linguisticsواللغة  Memoryوالذاكرة  Attentionواالنتباه 

Information representations وحل املشكالت ،Problem Solving  واتخاذ

القرارات وغيرها، وذلك بهدف التعرف على قواعد وآليات معالجة املعلومات 

 
ً
املستخدمة في أداء هذه العمليات؛ وذلك على اعتبار اإلنسان معالجا

 [. Information Processing [19للمعلومات 

 : Information Processing Strategiesاستراتيجية تجهيز املعلومات 

 من يعتبر اتجا     
ً
ه تجهيز املعلومات أحد االتجاهات الهامة التي تلقى قبوال

[، 20قبل العديد من علماء النفس املعرفي املعاصرين، وقد وصف املحمدي ]

مفهوم تجهيز املعلومات بأنه مكون فرض ي يصف مجموعة من العمليات 

 اإلجرائية املتتابعة التي تمثل متصل من النشاط املعرفي الذي يتعلق بتكوين 

وتناول معلومات منتقاة من قبل الفرد وتؤثر فيها بوصفها معطيات أو 

ُمدخالت معلوماتية مشتقة من املثيرات. ونتيجة لتطور البحوث وظهور 

نماذج عديدة لتجهيز ومعالجة املعلومات؛ أصبحت املشكلة الرئيسة في 

أو  Serialأبحاث تجهيز املعلومات بصفة عامة هي استراتيجية التجهيز املتتالي 

أو  Parallel، واستراتيجية التجهيز املتوازي Successiveاملتعاقب، أو املتتابع 

 [.Simultaneous21 [املتآني أو املتزامن 

[ استراتيجية تجهيز املعلومات املتتابعة بأنها قدرة الفرد 9عرف يوسف ]      

على إدراك املثيرات بشكل تسلسلي بحيث ال يمكن عمل مسح شامل لهذه 

املثيرات في آن واحد أثناء تجهيز املعلومات بل خطوة بخطوة، لذا تحتاج إلى  

وقت أطول من التجهيز املتآني للمعلومات، في حين تقوم استراتيجية التجهيز 

 Strategy of Simultaneous processing informationاملتآني للمعلومات

ٍن واحد. ويعرف على مسح شامل لكل املعلومات املوجودة في املوقف في آ

Aschraft  استراتيجية التجهيز املتآني بأنها قدرة الفرد على معالجة مجموعة

 [.22من املثيرات بشكل كلي في وقت متزامن ]

[، إلى أن استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات تتطلب 21ويشير إبراهيم ]     

رات لتتم من الفرد تركيز النظر في كل ما يدخل مجال اإلدراك من مثي

معالجتها في آٍن واحد، بينما تتطلب استراتيجية التجهيز املتتابع فترة زمنية 

 أطول في معالجة املنبهات الواردة؛ وذلك بسبب تناولها بطريقة متتابعة.

ومن خالل مراجعة الباحث الحاليين لبعض الدراسات التي تناولت       

مات والتحصيل الدراس ي تبين استراتيجية التجهيز املتتابع واملتآني للمعلو 

وجود اتفاق في نتائجها، حيث أشارت دراسة كل  

إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة   [13,14,15,16,17,18,23]من

 بين استراتيجية التجهيز
ً
)املتتابع/ املتآني( للمعلومات والتحصيل  إحصائيا

 .الدراس ي 

 :ي التعلم املدرس ي استراتيجية التجهيز املتآني واملتتابع ودورهما ف

يوضح املربون بصفة عامة أن التعلم املدرس ي وما يشمله من اكتساب      

املعلومات واملفاهيم والخبرات الالزمة للحياة أو اكتساب مهارات معينة 

كالقراءة والكتابة والحساب، وطرق حل املشكالت يعد من أهداف التربية 

تعامله مع املدخالت املعرفية بصفة عامة. ويتوقف تحصيل املتعلم على طرق 

وطرقه ملعالجة املعلومات، هذا ودلت األبحاث املختلفة على أن 

 على تحصيله 
ً
 كبيرا

ً
االستراتيجيات املعرفية التي يتبعها املتعلم تؤثر تأثيرا

 [. 24الدراس ي ]
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ومما يزيد من أهمية استراتيجيات تجهيز املعلومات ما أشار إليه نياز       

Niaz زيادة في كم املعلومات التي يتم معالجتها في الذاكرة العاملة يؤدي بأن ال

إلى تحميلها فوق طاقتها مما يتسبب في انخفاض األداء العقلي. وصعوبة الفهم 

الذي يتطلب التنسيق بين عدد كبير من املعلومات، فإذا كانت املتطلبات 

تخزين  املعرفية أكبر من سعة الذاكرة لدى املتعلم فإنه لن يستطيع

املعلومات مالم تكن لديه استراتيجيات تجهيز مناسبة تساعده في التقليل من 

الحمل على الذاكرة العاملة من خالل تجميع وحدات صغيرة من املعلومات 

 في الذاكرة 
ً
 صغيرا

ً
لها معنى في الذاكرة. وهذا يجعل املعلومات تشغل حيزا

آخرون إلى أهمية م( و ليكر و 2003) العاملة. وأشارت دراسة رشوان 

استخدام استراتيجيات تجهيز املعلومات في عملية التعلم، ألنها تساعد 

 [.25املتعلمين على استرجاع املادة التعليمية بشكل أكثر كفاءة ]

كما أن التدريب على بعض االستراتيجيات املعرفية املرتبطة بتنمية       

 في تخفيف مستوى الشعور بالفشل املعرفي ]
ً
 مهما

ً
[، 26الذاكرة تلعب دورا

. أن هناك ارتباط قوي بين كل من استراتيجية التجهيز Kirby & Dasويذكر 

لتحصيل املتآني للمعلومات واستراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات وا

الدراس ي، فاملتعلم املرتفع في إحدى االستراتيجيتين ومنخفض في األخرى يكون 

تحصيله في املستوى املتوسط أو العادي، واملتعلم املنخفض في كلتا 

االستراتيجيتين يكون تحصيله في املستوى املنخفض، أما املتعلم املرتفع في 

 [. 21اس ي ]كلتا االستراتيجيتين يكون مرتفع في التحصيل الدر 

ويرى الباحث أن كل من استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات واستراتيجية 

عد ضرورية للتحصيل الدراس ي، ويتعين لكل 
ُ
التجهيز املتتابع للمعلومات ت

متعلم أن يكون لديه مستوى مناسب من كلتا االستراتيجيتين وذلك للتكامل 

 ع.بينهم من أجل الحصول على إنجاز تحصيلي مرتف

 جراءات اإل و . الطريقة 4

 دراسة منهج الأ. 

قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي ملناسبته ألهداف الدراسة، والعتماده  

 على وصف الواقع والتعبير عنه تعبيًرا كمًيا بشكل يمد الباحث بدالئل قيمة.

 مجتمع البحث وعينتهب. 

، وتم التركيز عليهم يمثل مجتمع البحث طالب املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع 

للقرب الجغرافي من مكان إقامة الباحث، ووقوعه ضمن حدود إمكاناته 

%( من مجموع 38.09( مدارس بنسبة تشكل ) 8الجغرافية، حيث تم اختيار )

 املدارس الثانوية بمحافظة ينبع من املجموع الكلي.

وقام الباحث بتطبيق أدوات البحث بعد التأكد من خصائصها      

كومترية على طالب املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع، حيث تم اختيار السي

 على املعاينة العشوائية الطبقية )شمال 8املدارس الـ) 
ً
 –وسط  -( اعتمادا

غرب(، ثم تم اختيار أفراد العينة من خالل أسلوب املعاينة  -جنوب

 للسنة الدراسية في كل مدرسة، وبلغ عدد أ
ً
فراد العشوائية العنقودية طبقا

، وتم استبعاد )325عينة البحث الحالي )
ً
( طالب وذلك لعدم تمكنهم 6( طالبا

من استكمال أدوات البحث, وبذلك أصبح العدد النهائي لعينة البحث هو 

(319.
ً
 ( طالبا

 دراسةأدوات الج. 

 ( اختبار استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات: )إعداد الباحث(1)

إلى قياس قدرة املفحوص على إيجاد تكامل بين املثيرات  يهدف هذا االختبار     

التي تتطلب منه وضعها في مثير واحد أو في مجموعة في  ,املتواجدة أو املتزامنة

ضوء معرفة العالقات املنطقية عن طريق إدراك النمط الكلي للمثيرات, أو 

و في عن طريق اكتشاف العالقة بين أجزاء املعلومات املتضمنة في املهمة أ

 املثير نفسه. 

وبزيادة عدد االستجابات الصحيحة باكتشاف العالقات املكانية بين الصور 

املتضمنة في كل مهمة تزداد نسبة كفاءة امتالك املفحوص الستراتيجية 

 التجهيز املتآني للمعلومات.

 لعدم توفر أداة بحثية متاحة في البيئة السعودية لقياس استراتيجية  
ً
ونظرا

ناسب الخصائص العمرية واملعرفية لطالب التجهيز املتآني للمعلومات ت

املرحلة الثانوية؛ قام الباحث بإعداد هذا االختبار, ويمكن حصر مراحل 

 :إعداد هذا االختبار في اآلتي

 )أ( خطوات تصميم اختبار استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات:

لت ( مراجعة بعض الدراسات واالختبارات املعرفية السابقة والتي تناو 1)

استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

 [. 18,27,28كدراسة ]

( تعريف مصطلحات البحث؛ وذلك بغرض بناء االختبار بناًء يتناسب في 2)

 أبعاده مع أهداف البحث الحالي. 

( صياغة عدد من املهام األولية لقياس استراتيجية التجهيز املتآني 3)

 ت في ضوء االستفادة واالستعانة ببعض مهام االختبارات املشابهة.للمعلوما

( مهمة, وكل مهمة تتكون من 22وقد تكون االختبار في صورته املبدئية من )

( صور ألشكال هندسية تتطلب الفهم من خالل الوصف اللغوي للعالقات 6)

 املكانية, ويطلب من املفحوص أن يختار الوصف اللفظي املناسب لطبيعة

األسئلة املحددة أسفل كل مهمة للعالقة اللفظية املكانية التي تشتمل عليها 

ويتم تصحيح االختبار من خالل حساب عدد اإلجابات الصحيحة  ,الصورة

 في كل مهمة.  ( ثانية30التي نجح فيها املفحوص خالل )

( أساتذة 9( تم عرض االختبار في صورته املبدئية على مجموعة مكونة من )4)

علم النفس التربوي وعلم النفس املعرفي والقياس العقلي في كليات التربية  في

واآلداب، حيث تم توضيح مفهوم وهدف االختبار ككل؛ للتعرف على مدى 

انتماء مهام وعناصر اختبار استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات للهدف 

دى وضوح األصلي لالختبار والبحث بشكل تكاملي, و كذلك للتعرف على م 

 تعليمات االختبار ومناسبتها ألفراد العينة. 

% 80( تم االحتفاظ باملهام التي تم االتفاق عليها من قبل املحكمين بنسبة 5)

( مهام 3( مهمة تجهيز متآني. وتم انتقاء )18حيث بلغ عدد املهام املتفق عليها ) 

ة التجهيز ( مهمة تكون أساسية لقياس استراتيجي15تكون كمهام تدريبية، و)

 املتتابع للمعلومات. 

 ( القيام بالدراسة االستطالعية لالختبار, وهدفت هذه الدراسة إلى 6)

التأكد من وضوح التعليمات ومالئمة مهام اختبار استراتيجية التجهيز املتآني 

واكتشاف أي صعوبات تعوق فهم املفحوصين  ,للمعلومات موضوع الدراسة

 ممن 92ألفراد عينة الدراسة االستطالعية ) لالختبار. وبلغ العدد الكلي
ً
( طالبا

 يدرسون في املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع. 

( درجة 1( تم تحديد طريقة تصحيح االختبار على النحو األتي: تعطى )7)

واحدة لكل إجابة صحيحة استطاع املفحوص الوصول إليها عن طريق 

قة اللفظية املكانية التي اختيار البديل اللفظي الصحيح الذي يوضح العال

تشتمل عليها الصورة في كل مهمة من املهام املكونة الختبار استراتيجية 

( ثانية لكل مهمة 30التجهيز املتآني للمعلومات تجهيز املعلومات في حدود )
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( درجة على اختبار استراتيجية 15وأقص ى درجة يحصل عليها املفحوص )

وتشير الدرجة  ,ى على هذا االختبار هي )صفر(التجهيز املتآني للمعلومات, وأدن

( إلى كفاءة امتالك املفحوص الستراتيجية التجهيز املتآني 8التي تفوق )

( إلى ضعف املفحوص في 8بينما تشير الدرجة التي تقع تحت ) ,للمعلومات

 استخدام استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات. 

 تراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات: )ب( الخصائص السيكو مترية الختبار اس

تحقق الباحث من صدق اختبار استراتيجية التجهيز  :)أ( صدق االختبار

  :املتآني للمعلومات بطريقتين هما

قام الباحث بعرض اختبار استراتيجية التجهيز املتآني  :( صدق املحكمين 1)

س املعرفي في ( أساتذة في علم النفس التربوي وعلم النف10للمعلومات على)

كليات التربية واآلداب في بعض الجامعات لالستفادة من وجهات نظرهم في 

 مهام االختبار وبناءه.

( طريقة االتساق الداخلي: قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة مكونة 2)

 ممن يدرسون في املرحلة الثانوية بمحافظة ينبع، ثم قام 92) من
ً
( طالبا

ط بين درجة كل مهمة تجهيز متآني للمعلومات مع بحساب معامل االرتبا

الدرجة الكلية لالختبار, والجدول اآلتي يوضح قيم معامالت االرتباط التي 

 أمكن التوصل إليها. 

 1جدول 

 (92)ن= يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مهمة تجهيز متآني للمعلومات مع الدرجة الكلية لالختبار 

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية رقم املفردة  معامل االرتباط مع الدرجة الكلية رقم املفردة  معامل االرتباط مع الدرجة الكلية رقم املفردة 

1 0.636* 6 0.660*  11 0.680 * 

2 0.654* 7 0.693 * 12 0.718 * 

3 0.761* 8 0.681* 13 0.704* 

4 0.644* 9 0.717* 14 0.610 * 

5 0.648* 10 0.645* 15 0.579 * 

 (. 0.01) مستوى  عند دال* 

 االختبار  تماسك إلى( 1) رقم الجدول  في املوضحة النتائج تشير عام وبشكل

 . للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية قياس في وصدقه

 اختبار ثبات معامل بإيجاد الحالي  البحث في الباحث قام: االختبار ثبات( ب)

 ( 92)من مكونة عينة على للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية
ً
 ممن طالبا

 ثبات معامل حساب تم وقد, ينبع بمحافظة الثانوية املرحلة في يدرسون 

 يطمئن مما( 0.790) يساوي  أنه فوجد كرونباخ ألفا طريقة باستخدام الختبار

 .  الحالي البحث في استخدامه حيث من االختبار لهذا الباحث

 الذي  االختبار هذا بإعداد الباحث قام :النهائية صورته في االختبار وصف( ج)

 أو املتواجدة املثيرات بين  تكامل إيجاد على  املفحوص قدرة قياس إلى يهدف

 معرفة ضوء في مجموعة في أو واحد مثير في وضعها منه تتطلب التي , املتزامنة

 طريق عن أو, للمثيرات الكلي النمط إدراك طريق عن املنطقية العالقات

 نفسه املثير في أو املهمة في املتضمنة املعلومات أجزاء بين  العالقة اكتشاف

 الصور  بين  املكانية العالقات باكتشاف الصحيحة االستجابات عدد وبزيادة

 الستراتيجية املفحوص امتالك كفاءة نسبة تزداد مهمة كل في املتضمنة

 . للمعلومات املتآني التجهيز

, تدريبية مهام( 3) بواقع, مهمة( 18) من عام بشكل االختبار هذا ويتكون      

 املتآني التجهيز استراتيجية قياس في درجاتها تستخدم فعلية مهمة( 15)و

, مختلفة هندسية أشكال تمثل صور ( 6) عدد مهمة كل تتضمن, للمعلومات

 بين من الصحيحة اإلجابة اختيار يتضمن مكتوب سؤال منها كل أسفل ذيل

 . املكانية العالقة أسلوب وفق صياغتها تمت بدائل( 6)

 املتعلقة املعرفية اختبارات لبعض الباحث مراجعة بعد: االختبار زمن( د)

 الديب[ 27] العدل[ 18] الصافي أمثال املعلومات تجهيز استراتيجيات بمجال

 استراتيجية اختبار مهام على لإلجابة املناسب الكلي الزمن أن  له تبين  ،[28]

 :اآلتي وفق يوزع للمعلومات املتآني التجهيز

 دقائق( 4.30) منها يخصص, دقائق( 6) الثالث التدريبية للمهام يخصص

 ,للمفحوصين  املناسبة واملعرفية النفسية التهيئة وعمل لفظي شرح لتقديم

 على  لإلجابة ونصف دقيقة( 1.30) ويخصص, الفعلي التطبيق بدء قبل وذلك

 . مهمة لكل ثانية( 30) بواقع التدريبية الثالث املهام

 × مهمة 15(= )ثانية 450) مقداره كلي زمن ( 15) الـ  الفعلية للمهام يخصص

 .ثانية( 30)و دقائق( 7) أي, (ثانية  450=  ثانية 30

 املتآني التجهيز استراتيجية اختبار كراسة توزع: االختبار إجراء طريقة( هـ)

 , األول  الجزء :هي, أجزاء ثالثة تتضمن والكراسة ,املفحوصين  على للمعلومات

 الثاني والجزء, الثالث التدريبية املهام إلى باإلضافة ,التعليمات وتتضمن

 وفق مستقلة بصفحة حدة على كل  منها كل يعرض فعلية مهمة( 15) :يتضمن

 ورقة الثالث الجزء يتضمن بينما ،(د) الفقرة في املحددة الزمنية املدة

 للمفحوص، األساسية البيانات مخصص مكان  متضمنة لإلجابة مخصصة

 املناسب اللفظي الوصف اختيار املفحوصين من يطلب التي  للبدائل وجدول 

 التي  املكانية اللفظية للعالقة مهمة كل أسفل املحددة األسئلة لطبيعة

 . مناسبا هو يراه كما ,الصحيح البديل الصورة عليها تشتمل

 ( الباحث إعداد) :للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية اختبار (2)

  :العادية املتتابعة املصفوفات اختبار

 العادية املتتابعة املصفوفات اختبار أن  ،[29] من كل ويذكر     

Raven's Standard Progressive Matrices (SPM) بإعداده قام الذي John 

Raven البحوث  مجال  في تستخدم التي  املعرفية االختبارات أشهر من يعد 

 Working العاملة بالذاكرة ترتبط التي البحوث تلك خاصة املعرفية،

Memory  ًاختبار انه سيما ,استراتيجياتها أو عملياتها بعض حيث من سواء 

 أهم احد العاملة الذاكرة تعد الذي ,الذكاء لقياس تصممه تم ثقافي عبر

 .مكوناته

 [[ 18] الصافي من كل دراسة ألدوات الباحث  مراجعة خالل من ويظهر      

Wachs [30] Wachs [31] McCallum32] املتتابع  التجهيز استراتيجية ،أن 

 ما وهي, والتماثل والتمييز، املقارنة، في الدقة عن مسئولة تعتبر للمعلومات

 املفردات تلك خاصة ,العادية املتتابعة املصفوفات اختبار مفردات تحققه

 قياس أساليب أفضل من تعتبر التي  ،(د ج، ب، أ،: )األقسام إلى تنتمي  التي 
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 هذا  مفردات على فاالستجابة ,للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية

 الكلي اإلدراك ضوء في املثيرات أجزاء بين  والتوليف التسلسل تتطلب االختبار

 غير)الهندسية األشكال وضع أو بدمج مطالب فاملفحوص وبالتالي ,لها

 ,ومتعاقب متوالي نحو على مرتبة سلسلة داخل( منطقية بعالقات املرتبطة

 ما عادة التي  للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية جوهر يعتبر ما وهو

 إلى  إضافة املثيرات، أجزاء بين  والتوليف التسلسل أداء في  القوة تتطلب

 . لها الكلي اإلدراك

       
ً
 لقياس السعودية البيئة في متاحة بحثية أداة توفر لعدم ونظرا

 واملعرفية العمرية الخصائص تناسب للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية

 املصفوفات اختبار على باالستناد الباحث قام الثانوية؛ املرحلة لطالب

 التجهيز استراتيجية اختبار قياس يستهدف لبناء وذلك العادية؛ املتتابعة

   :اآلتي في االختبار هذا إعداد مراحل حصر ويمكن للمعلومات املتتابع

 :للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية اختبار تصميم خطوات( أ)

 من واملناسبة العادية املتتابعة املصفوفات اختبار بدراسة بالباحث قام( 1)

 مع يتعارض منه الخامس القسم أن  وتبين  ؛ وافية دراسة ,سنة( 18-8) سن

 هذه  واستهدف, للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية وتعريف مفهوم

 وعلم التربوي  النفس علم في أساتذة( 9) رأي استطالع االستطالعية الدراسة

 اختبار مفردات ارتباط مدى حول  واآلداب التربية كليات املعرفي النفس

 االصطالحي التعريف :من كل بمضمون  العادية املتتابعة املصفوفات

 وبعد  الحالي؛ البحث وأهداف, للمعلومات املتتابع التجهيز الستراتيجية

 على اإلجابة إجراءات من ،(د ج، ب، أ،: )األقسام املحكمين  رأي استطالع

 لحساب  Cooper كوبر معادلة وباستخدام, املصفوفات اختبار مفردات

 مفهوم مع تماما تتطابق العادية املتتابعة أن  تبين  املحكمين اتفاق نسبة

 الحالي البحث أهداف ومع للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية وتعريف

 للقسم املنتمية املفردات استبعاد على املوافقة تمت إذ ؛%( 100) بنسبة

 ألهداف مناسبتها لعدم العادية املتتابعة املصفوفات اختبار من الخامس

 في  الستخدامها مفردة( 48) عدد بانتقاء التوصية تمت كم ,الحالي البحث

 . للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية قياس

(2 ) 
ً
 املتتابع  التجهيز استراتيجية لقياس الحالي  البحث الستهداف نظرا

 املحكمين  لتوصية باالستجابة الباحث قام الذكاء؛ وليس تحديدا للمعلومات

 املصفوفات  اختبار من مصفوفة( 60) بين من مصفوفة( 48) عدد النتقاء

 اختبار من املبدئية الصورة بتصميم الباحث قام إذ العادية، املتتابعة

 تجهيزية مهمة( 48) من تألفت والتي  ,للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية

 منه حذف شكلي نمط أو هندس ي  تصميم على يحتوي  أساس ي  شكل عن عبارة

 الناقص الجزء يختار أن  املفحوص من ويطلب قطعة، تنقصه أو جزء

 تبديالت إجراء إدراك ضوء في  معطاة بدائل ثمانية أو ستة بين  من املناسب

 عدد حساب خالل من تصحيحها يتم ,املكانية للعالقات وفهم األنماط، على

 درجة املفحوص يعطى إذ, املفحوص فيها نجح التي  الصحيحة اإلجابات

 الجزء اختيار طريق عن إليها الوصول  استطاع صحيحة إجابة لكل واحدة

 كل  في .ثانية( 50) خالل وذلك ,بدائل ثمانية أو ستة بين  من املناسب الناقص

 اختبار  على  درجة( 15)  املفحوص عليها يحصل درجة وأقص ى . مهمة

 هي االختبار هذا  على درجة وأدنى للمعلومات، املتتابع التجهيز استراتيجية

 املفحوص امتالك كفاءة إلى( 8) تفوق  التي  الدرجة تشير و(, صفر)

 تحت تقع التي  الدرجة تشير بينما للمعلومات، املتتابع التجهيز الستراتيجية

 املتتابع  التجهيز استراتيجية استخدام في املفحوص ضعف إلى( 8)

 . للمعلومات

 ( 92) من مكونة عينة على استطالعية دراسة بإجراء الباحث قام( 3)
ً
 طالبا

 من التأكد بهدف وذلك ينبع؛ بمحافظة الثانوية املرحلة في  يدرسون  ممن

 املتتابع  التجهيز استراتيجية لقياس املنتقاة املهام ومالئمة التعليمات وضوح

, االستطالعية العينة أفراد إجابات واقع من( املبدئية صورتها في) للمعلومات

 .لالختبار املفحوصين فهم تعوق  صعوبات أي اكتشاف وبهدف

 تم ( 0.450) عن تزيد التي  الداخلي  االتساق معامالت على باالستناد( 4)

 كانت  مفردة( 30)عدد استبعاد تم وعليه ,مفردة( 18) بعدد االحتفاظ

 كل  اتبعها التي  اإلجراءات نفس مع يتفق ما وهو(, 0.450) من أقل معامالتها

( 3) انتقاء تم لذلك وفقا ؛[McCallum Wachs [31] Wachs30 [[ 32] من

 استراتيجية لقياس أساسية تكون  مهمة( 15)و, تدريبية كمهام تكون  مهام

 . للمعلومات املتتابع التجهيز

 : للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية الختبار السيكومترية الخصائص (ب)

  :االختبار صدق (1)

 تحقق ,(0.450)  من أقل معامالتها كانت التي  املفردات استبعاد بعد     

 بصورته للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية اختبار صدق من الباحث

 اختبار بتطبيق الباحث قام إذ الداخلي؛ االتساق حساب طريق عن النهائية

 لعينة مخالفة أخرى  عينة على للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية

 عينة تكونت و ؛(االختبار مصداقية لضمان ) ولىاأل  االستطالعية الدراسة

 ( 74) من الدراسة
ً
 ينبع بمحافظة الثانوية املرحلة في يدرسون  ممن طالبا

, األولى االستطالعية الدراسة لعينة والعمرية الديموغرافية الخصائص بنفس

 بين إليها التوصل أمكن التي  االرتباط معامالت قيم يوضح اآلتي والجدول 

 .لالختبار الكلية الدرجة مع للمعلومات متتابع تجهيز مهمة كل درجة

 2 جدول 

 (74=ن)لالختبار الكلية الدرجة مع للمعلومات متتابع تجهيز  مهمة كل  درجة بين االرتباط معامالت قيم يوضح

 معامل االرتباط رقم املفردة  االرتباط معامل رقم املفردة  معامل االرتباط رقم املفردة 

1 0.359 * 6 0.543* 11 0.473* 

2 0.324* 7 0.588* 12 0.607* 

3 0.361* 8 0.490* 13 0.561* 

4 0.589* 9 0.508* 14 0.584* 

5 0.432* 10 0.452* 15 0.705* 

 االختبار  تماسك إلى( 2) رقم الجدول  في املوضحة النتائج تشير عام وبشكل (. 0.01) مستوى  عند دال* 

 . للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية قياس في وصدقه
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 استراتيجية اختبار ثبات معامل بإيجاد الباحث قام :االختبار ثبات( 2)

 ( 74) من مكونة عينة على للمعلومات املتتابع التجهيز
ً
 في يدرسون  ممن طالبا

 الختبار ثبات معامل حساب تم وقد, ينبع بمحافظة الثانوية املرحلة

 يطمئن  مما( 0.785) يساوي  أنه فوجد كرونباخ ألفا طريقة باستخدام

 .  الحالي البحث في استخدامه حيث من االختبار لهذا الباحث

 :النهائية صورته في االختبار وصف( 3)

 ,تدريبية مهام( 3)  بواقع ,مهمة( 18) من عام بشكل االختبار هذا يتكون      

 املتتابع التجهيز استراتيجية قياس في درجاتها تستخدم فعلية مهمة( 15)و

 هندس ي  تصميم على يحتوي  أساس ي  شكل من مهمة كل وتتضمن ,للمعلومات

يل قطعة، تنقصه أو جزء منه حذف شكلي نمط أو
ُ
 شكلي  نمط كل أسفل وذ

 اإلجابة اختيار ويتضمن ،(8) عدد أو( 6) عدد هندسية أشكال ناقص

 إدراك أسلوب وفق صياغتها تمت بدائل( 8) أو بدائل( 6) بين  من الصحيحة

 منتظمة و منطقية بعالقات املرتبطة غير املثيرات دمج أو املكانية العالقة

 
ً
 متدرجة بفقرات للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية اختبار ويبدأ. زمنيا

 بين  املثيرات أجزاء بين  التوليف إلى تحتاج( 4-1) من فالفقرات الصعوبة،

 املثيرات  أجزاء بين  التوليف إلى تحتاج( 8-5)  من الفقرات أما ,بسيطة أشكال

 التوليف إلى فتحتاج( 12-9) من الفقرات أما ,متماثلة هندسية أشكال بين 

-13) من الفقرات أما. االنتظام متغيرة هندسية ألشكال املثيرات أجزاء بين 

 مرتبة غير هندسية ألشكال املثيرات أجزاء بين  التوليف إلى فتحتاج( 15

 .ومتغيرة

  :االختبار زمن( 4)

   (3.30) منها يخصص ,دقائق( 6) الثالث التدريبية للمهام يخصص( أ)

 املناسبة واملعرفية النفسية التهيئة وعمل لفظي شرح لتقديم دقائق

 دقيقة( 2.30) ويخصص ,الفعلي التطبيق بدء قبل وذلك للمفحوصين 

 .مهمة لكل ثانية( 50) بواقع التدريبية الثالث املهام على لإلجابة

 مهمة15(= )ثانية 750) مقداره  كلي زمن( 15)الـ الفعلية للمهام يخصص( ب)

 .دقيقة( 12.30) أي(, ثانية 750 = ثانية 50×

 املتتابع التجهيز استراتيجية اختبار كراسة توزع :االختبار إجراء طريقة( 5)

 وتتضمن ,األول  الجزء :هي ,أجزاء ثالثة تتضمن والكراسة, للمعلومات

( 15) :يتضمن الثاني والجزء, الثالث التدريبية املهام إلى  باإلضافة ,التعليمات

 الزمنية املدة وفق مستقلة بصفحة حدة على كل منها كل يعرض فعلية مهمة

 لإلجابة مخصصة ورقة الثالث الجزء يتضمن ،بينما(4) الفقرة في املحددة

 التي  للبدائل وجدول  للمفحوص، األساسية البيانات مخصص مكان متضمنة

 ثمانية أو ستة بين  من واملناسب الناقص الجزء اختيار املفحوصين  من يطلب

 تشتمل  التي  إدراك على القدرة و املكانية للعالقات فهم تتطلب معطاة بدائل

 . الصحيح البديل الصورة عليها

 ومناقشتها النتائج. 5

 يختلف هل: "على الحالي  البحث من األول  التساؤل  ينص :األول  التساؤل 

 للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية مستوى  باختالف الدراس ي  التحصيل

  ينبع؟ محافظة في الثانوية املرحلة طالب لدى

 الفرض  صاغ العالقة ذات الدراسات لبعض الباحث مراجعة خالل ومن

 متفاوتي  بين  احصائية داللة ذات فروق توجد :التالي النص وفق األول 

 لدى  الدراس ي  التحصيل في للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية مستوى 

 .ينبع محافظة في الثانوية املرحلة طالب 

   تحليل استخدام تم التساؤل  هذا على اإلجابة تم الفرض صحة والختبار

 :التالي الجدول  في كما النتائج وظهرت One-Way ANOVA األحادي التباين

 3 جدول 

 (319=ن) الدراس ي  التحصيل على للمعلومات املتآني التجهيز  استراتيجية مستوى  متفاوتي بين الفروق داللة ملعرفة التباين تحليل

 الداللة  قيمة "ف" متوسط مجموع املربعات  د.ح مجموع املربعات  مصدر التباين  املتغيرات

 0.01 17.426 2260.008 2 4520.015 بين املجموعات استراتيجية التجهيز املتآني للمعلومات 

 129.695 316 40983.559 داخل املجموعات

 4 جدول 

 (319=ن) الدراس ي التحصيل  على للمعلومات املتآني التجهيز  استراتيجية مستوى  متفاوتي بين Scheffe شيفيه بطريقة البعدية املقارنات

 فروق املتوسطات وداللتها  املتوسطات  ن املجموعات املتغيرات

 منخفض ي االستراتيجية  مرتفعي االستراتيجية 

 - - 74.47 21 منخفض  للمعلومات  استراتيجية التجهيز املتآني

 *6.62 *6.064 81.10 155 متوسط 

 *12.69 - 87.16 143 مرتفع 

  دالة*
ً
 (.0.01) عند احصائيا

 بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائًيا دالة فروق وجود( 3) الجدول  من يتضح

 على للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية مستوى  متفاوتي الطالب

 املقارنات تحليل إجراء تم  الفروق هذه ملن وملعرفة الدراس ي، التحصيل

 استراتيجية مستوى  متفاوتي الطالب بين  Scheffe شيفيه بطريقة البعدية

 :اآلتي( 4) الجدول  من ويتضح الدراس ي، التحصيل على املتآني التجهيز

 منخفض ي  الطالب بين ( 0.01)مستوى  عند إحصائيا دال فرق  وجود( 1)

 مجموعة لصالح للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية استخدام ومتوسطي

 . املتوسطين 

 منخفض ي  الطالب بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  وجود( 2)

 مجموعة لصالح للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية استخدام ومرتفعي

 .املرتفعين 
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 متوسطي الطالب بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  وجود( 3)

 مجموعة لصالح للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية استخدام ومرتفعي

 . املرتفعين 

 طالب قدرة تباين أن  إلى( 3,2,1) الفقرات في عرضها السابق النتائج وتشير       

 املعلومات  وتجهيز تناول  في املناسبة الطريقة استخدام على الثانوية املرحلة

 والتي  املعرفي، و البيئي  مجاله في تقع والتي  املعرفي املثير أو باملشكلة املتصلة

 جشطلتي  شكل في التجهيز لحظة في املثيرات من عدد أكبر دمج على تعتمد

عد( كلي)
ُ
 طالب  لدى  الدراس ي  التحصيل في الفارقة املعرفية العوامل من ت

عد عرضها السابق النتائج أن  الباحث ويرى . الثانوية املرحلة
ُ
 منطقية نتائج ت

 لدى  معرفية كطريقة للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية أهمية تعكس

 صياغتها وإعادة وتمثيلها وتنظيمها املعلومات معالجة إلى تهدف املتعلم

 املثيرات  بين  تكامل إيجاد على وتعمل املعرفية، البنية داخل في وتخزينها

 املعالج الفرد من تتطلب التي , املتزامنة أو املتواجدة (البصرية -السمعية)

 عن املنطقية العالقات معرفة ضوء في مجموعة في أو واحد مثير في وضعها

 املتوافرة الدراسية باملهمة املتعلقة التعلم ملثيرات الكلي النمط إدراك طريق

 املعلومات  أجزاء بين  العالقة اكتشاف يضمن نحو على الدراسة حجرة في

 بما املدرس ي  أو املعرفي املوقف في املوجود نفسه املثير في أو املهمة في املتضمنة

 أحد للمعلومات املتآني التجهيز استراتيجية اعتبار في واضح وبشكل يسهم

 على  الثانوية املرحلة طالب قدرة أن  إلى تشير التي  الفارقة املعرفية املؤشرات

 املعلومات دمج طريقة وفق الدراسية للمعلومات واالستدعاء االستيعاب

 حجرة في التعليمي  املوقف في سواء( جشطالتية) كلية بصوة الدراسية

  تعد املدرس ي، الكتاب خالل أومن الدراسة
ً
 كفاءة تفاوت في فارقا سببا

 أكثر وبشكل ,الثانوية املرحلة طالب لدى الدراس ي  التحصيل و التعلم عمليات

 التجهيز استراتيجية مستويات أصحاب الطالب بأن  القول  يمكن تحديدا

 ضمن يدخل ما كل في التركيز على القدرة لديهم املرتفعة للمعلومات املتآني

 في  مكانية مجموعات شكل على املنفصلة العناصر تركيب و االدراك مدى

 يعزز  ما وهو التعلم، عملية أثناء الواحد الدراس ي  املوضوع أو التعليمية املادة

 أو املفردات أجزاء بين الداللية املعاني من ترابطية شبكة صنع على قدرتهم

 أثناء الواحد الدراس ي  املوضوع أو التعليمية املادة في تعلمها املراد املحتويات

 السمعية سواء املدرسية للمثيرات الشامل املسح نتيجة التعلم، عملية

 على املعرفي العبء من التقليل يضمن شأنه من الذي األمر والبصرية،

 األداء ارتفاع في يتسبب مما طاقتها، فوق  بتحميلها العاملة الذاكرة

 صغيرة وحدات تجميع خالل من التعليمي، املوقف في للمعلومات االسترجاعي

  ينعكس مما الذاكرة، في معنى  لها يكون  املعلومات من
ً
 تحسين  في إيجابيا

 اعتبار ظل  في الثانوية املرحلة طالب لدى التحصيلي األداء مخرجات

  للمعلومات  املتآني التجهيز استراتيجية
ً
  مؤشرا

ً
 طالب لدى التعلم ملهارات فعاال

 األول  الهدف وتحقق األول  التساؤل  على اإلجابة تمت وبذلك. الثانوية املرحلة

 .الحالي البحث من األول  والفرض

 يختلف هل: " على الحالي البحث من الثاني  التساؤل  ينص: الثاني التساؤل 

 للمعلومات  املتتابع التجهيز استراتيجية مستوى  باختالف الدراس ي  التحصيل

  ينبع؟ محافظة في الثانوية املرحلة طالب لدى

 الفرض صاغ العالقة ذات الدراسات لبعض  الباحث مراجعة خالل ومن 

 متفاوتي بين  احصائية داللة ذات فروق توجد :التالي النص وفق الثاني

   لدى الدراس ي  التحصيل في للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية مستوى 

 .ينبع محافظة في الثانوية املرحلة طالب

 تحليل استخدام تم التساؤل  هذا على اإلجابة تم الفرض صحة والختبار

 :التالي الجدول  في كما النتائج وظهرت One-Way ANOVA األحادي التباين

 5 جدول 

 (319=ن) الدراس ي التحصيل على للمعلومات املتتابع التجهيز  استراتيجية مستوى  متفاوتي بين الفروق داللة ملعرفة التباين تحليل

 الداللة  قيمة "ف" متوسط مجموع املربعات  د.ح مجموع املربعات  مصدر التباين  املتغيرات

 0.01 4.568 639.240 2 1278.480 بين املجموعات استراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات 

 139.953 316 44225.094 داخل املجموعات

 6 جدول 

 (319=ن)الدراس ي  التحصيل على للمعلومات املتتابع التجهيز  استراتيجية مستوى  متفاوتي بين Scheffe شيفيه بطريقة البعدية املقارنات

 فروق املتوسطات وداللتها  املتوسطات  ن املجموعات املتغيرات

 منخفض  مرتفع

 - - 80.47 97 منخفض  استراتيجية التجهيز املتتابع للمعلومات 

 *3.83 *1.606 84.31 174 متوسط 

 *5.44 - 85.91 48 مرتفع 

  دالة*
ً
 (.0.01) عند احصائيا

  بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائًيا دالة فروق وجود( 5) الجدول  من يتضح

 على للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية مستوى  متفاوتي الطالب

 املقارنات تحليل إجراء تم  الفروق هذه ملن وملعرفة الدراس ي، التحصيل

 استراتيجية مستوى  متفاوتي الطالب بين  Scheffe شيفيه بطريقة البعدية

  :اآلتي( 6) الجدول  من ويتضح الدراس ي، التحصيل على املتتابع التجهيز

 منخفض ي  الطالب بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  وجود( 1)

 مجموعة لصالح للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية استخدام ومتوسطي

 .املتوسطين 

 منخفض ي  الطالب بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  وجود( 2) 

 مجموعة لصالح للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية استخدام ومرتفعي

 .املرتفعين 
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 متوسطي الطالب بين ( 0.01) مستوى  عند إحصائيا دال فرق  وجود( 3) 

 مجموعة لصالح للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية استخدام ومرتفعي

 . املرتفعين 

 طالب  قدرة تباين أن  إلى( 3,2,1) الفقرات في عرضها السابق النتائج وتشير      

 للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية استخدام على الثانوية املرحلة

 في الفارقة املعرفية العوامل من تعد املدرسية أو املعرفية باملثيرات املتصلة

 النتائج أن  الباحث ويرى . الثانوية املرحلة طالب لدى الدراس ي  التحصيل

عد عرضها السابق
ُ
 طالب قدرة أن  استحضار ظل في خاصة ,منطقية نتائج ت

 و منطقية بعالقات املرتبطة غير املثيرات وضع أو دمج على الثانوية املرحلة

 أو املعرفية املثيرات من منظومة من داخل املدرسية أو زمنيا منتظمة

 الفرد التمييز إعطاء بدورها تتيح والتي  ,زمنيا واملتعاقبة املتسلسلة املدرسية

 اإلجراءات من بمجموعة القيام في الكاملة  الفرصة للمعلومات املجهز

 بقية عن مثير كل تمييز في تساعد زمنية عالقات إيجاد في تسهم التي  املعرفية

 تباين إلى يعزى  قد املعرفي التباين وهذا, زمنيا ظهوره تسبق التي  املثيرات

 املسح إجراءات بدوره يعيق الذي املتتابعة للمثيرات الكلي اإلدراك أسلوب

 اختالف أن الباحث يرى  وعليه واحد؛ آن في املثيرات لكل الشامل البصري 

 التجهيز استراتيجية استخدام مستوى  تباين ضوء في الدراس ي  التحصيل

 للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية أهمية تعكس للمعلومات املتتابع

 املنخفض االستخدام ذوو  فالطالب ,املتعلم لدى معرفية كطريقة

 التعلم مثيرات إدراك عليهم يصعب للمعلومات املتتابع التجهيز الستراتيجية

 سواء التعلم مثيرات تنظيم عليهم يصعب كما ,التفصيلية، صورتها في

 في الدراسة حجرة في املتوافرة الدراسية باملهمة واملتعلقة والبصرية السمعية

 استدعاء عمليات اعاقة إلى يؤدي بما زمني  خططي نظام ذات سلسلة

 تلميحات إيجاد في املرتكبة األخطاء عدد من يزيد وبما ,الذاكرة من املعلومات

 العاملة الذاكرة أنظمة في وتجهيزها معالجتها املراد العناصر بين  واملاعات

 وبالتالي  التعلم، عمليات عن املسئول  املعرفي الجهاز بدورها تعتبر والتي 

 املعلومات  معالجة في الفشل نتيجة الدراس ي  التحصيل مستوى  ينخفض

  املرتفع  االستخدام ذوو  الطالب حين  في  متتالي، معرفي نظام في املدرسية

 في  التعلم مثيرات إدراك عليهم يسهل للمعلومات املتتابع التجهيز ستراتيجيةال 

 العبء مستويات من يقلل مما التعلم مثيرات وتنظيمها التفصيلية، صورتها

 املكونات  وتوزيع والوضوح االنتباه في زيادة ظل  في خاصة الذاكرة على املعرفي

 التعليمية املادة استرجاع على ايجابية بصورة ينعكس الذي األمر األزمنة، عبر

عد للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية فإن وبالتالي كفاءة، أكثر بشكل
ُ
 ت

 لدى التعلم كفاءة و الدراس ي  التحصيل ملستوى  محدد و فارق  معرفي عامل

 .الثانوية املرحلة طالب

 مستوى  ومتوسطي مرتفعي بين  الدراس ي  التحصيل تباين أن الباحث ويرى       

 نمط اختالف إلى يعزى  قد للمعلومات املتتابع التجهيز استراتيجية استخدام

 املتتابع  التجهيز استراتيجية استخدام مستوى  فمتوسطي البصري  اإلدراك

 بين للمعلومات معالجتهم عمليات في يخلطون  قد ما غالبا للمعلومات

 , التجهيز استراتيجيات من محددة غير مجموعة
ً
 املثلى االستراتيجية إلى وصوال

 تشويشا يسبب ما وهو املدرسية أو املعرفية املثيرات عرض لطبيعة وفق

 في  يؤدي مما العاملة الذاكرة في التجهيز عمليات كفاءة بدوره يضعف معرفيا

 تمت وبذلك. املدرس ي  التعلم إتقان  مستويات في تباين إلى املطاف نهاية

 البحث من الثاني والفرض الثاني الهدف وتحقق الثاني التساؤل  على اإلجابة

 . الحالي

 التوصيات. 6

 :يلي بما يوص ي  نتائج من الحالي الباحث إليه توصل ما على بناءً 

 طرق  في النظر إعادة ضرورة على التربوية العملية على القائمين  حث( 1)

 املعرفية االستراتيجيات مراعاة يتضمن بما االكاديمي  التقويم ونظم, التدريس

 جودة في تسهم معرفية كآليات املدرسية، املعلومات تجهيز في املستخدمة

 .السعودية العربية باململكة الثانوي  التعليم مخرجات

 وتجهيز تنظيم على املتعلمين  كفاءة زيادة إلى تهدف تدريبية برامج إعداد( 2)

 نحو على العاملة الذاكرة أنظمة إلى استدخالها املراد الدراسية املعلومات

 .متكامل

 تهيئة و تصميم بضرورة املعلمين  وعي زيادة الى تهدف تدريبية برامج اعداد( 3)

 تنوع مع يتالءم بما ومفردات مثيرات عرض يضمن بما التعلم بيئات

 . الثانوية املرحلة لطالب املعلومات تجهيز استراتيجيات

 متغيرات  تتناول  والسعودية العربية البيئة في األبحاث من املزيد إجراء( 4)

 التعليمية املراحل وطالبات طالب من مختلفة عينات على الحالي البحث

 .السعودية العربية باململكة

 املراجع 

 العربية  املراجع .أ

 حرب  حسن وسامح عطية، إسماعيل كمال هللا، عوض محمود سالم،[ 1]

 بين  الدراس ي  والتحصيل الذات فعالية في الفردية الفروق (.2011)

 22 مصر، -( بنها جامعة) التربية كلية مجلة. الرجاء ومنخفض ي  مرتفعي

(88)، 252 - 271 . 

/  االعتماد) املعرفي األسلوب(. هـ1426) الستار عبد منيرة, منش ي [ 5] 

 املرحلة طالبات من عينة لدى االبتكار ودافعية( املجال عن االستقالل

 أم جامعة ,(منشورة غير) ماجستير رسالة, املكرمة مكة بمدينة الثانوية

 .املكرمة مكة ,التربية كلية ,القرى 

 النظرية بين  املعرفية األساليب(. ٢٠٠٩) علي حمدي الفرماوي،[ 6]

 .والطباعة للنشر صفاء دار: عمان  والتطبيق،

: املعرفي النفس علم في املرجع(. 2011) الواحد عبد سليمان  يوسف،[ 9]

 الكتاب دار القاهرة، ،1ط املعلومات، ومعالجة وتجهيز البشري  العقل

 . الحديث

 قلق  بين  السببية العالقات نمذجة(. 2013) محمود صبري  عبدالفتاح،[ 10]

 املرحلة لطلبة الدراس ي  التحصيل و العاملة الذاكرة و االختبار

 مجلة. املعالجة كفاءة نظرية ضوء في عمان  سلطنة في االبتدائية

     255-238 ،2 ع, 7 مج عمان، سلطنة - والنفسية التربوية الدراسات

 الذاكرة في املعلومات معالجة استراتيجية (.2014) نجيبة بكيري،[ 11]

– واملجتمع اإلنسان  علوم مجلة. التعلم بصعوبات وعالقتها العاملة

 .257  -235 ص ص ،10 ع الجزائر،

 والتربوي  االجتماعي النفس علم(. 2003) مصطفى محمد, الديب[ 12]

 .الكتب عالم, القاهرة ,(1ط) ,معاصرة تعلم أساليب

 معالجة استراتيجيات في الفروق(. 2000) طه بن عبدهللا  الصافي،[ 18]

 على دراسة الدراس ي والتحصيل التخصص متغيري  ضوء في املعلومات
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 العلوم - فيصل امللك لجامعة العلمية املجلة. الجامعة طالب من عينة

 . 118 - 95 ص ص, 1 ع, 1 مج ,واإلدارية اإلنسانية

 نحو االتجاه بين  لتفاعل أثر(. 2009) محمد عيس ى  محمد عيس ى،[ 19]

 التحصيل على املعلومات معالجة ومستويات اإللكتروني التعلم

 كلية ،(منشورة غير) ماجستير رسالة الجامعة، طالب لدى الدراس ي 

 .املنصورة جامعة التربية،

 تجهيز ومستوى  املعرفي األسلوب عالقة(. 2010) علي مروان , املحمدي[ 20]

  طالب  لدى املشكالت حل على بالقدرة الدراس ي  والتخصص املعلومات

, طيبة جامعة ,(منشورة غير دكتوراه رسالة) .العزيز عبد امللك جامعة

 .السعودية العربية اململكة ,املنورة املدينة

 املعرفي،  النفس علم في قراءات(. 2011) الواحد عبد سليمان  إبراهيم،[ 21]

 .والتوزيع للنشر طيبة مؤسسة القاهرة، ،1ط

 النفس علم(. 2014) عبدالرحيم عماد والزغول، النصير رافع الزغول،[ 22]

 . والتوزيع للنشر الشروق دار األردن، عمان، ،5ط املعرفي،

 املعرفية االستراتيجيات(. 2013) عبدالفتاح محمد رباب الششتاوي،[ 24]

 للنشر واإليمان  العلم دار دسوق، ،1ط الدراس ي، بالتحصيل وعالقتها

 .والتوزيع

 املعلومات تجهيز مستوى  في الفروق(. 2012)  علي بن مروان  الحربي،[ 25]

 استراتيجيات اختالف ضوء في الذاكرة سعة ومنخفض ي  مرتفعي لدى

 اإلمام جامعة مجلة. الجامعة طالب لدى االدراكية والسرعة التجهيز

 - واالجتماعية اإلنسانية العلوم - اإلسالمية سعود بن محمد

 . 192 – 143 ,(24, )السعودية

 وضبط األولية العقلية القدرات بعض(. 2015)  علي بن مروان  الحربي،[ 26]

  املعرفي  بالفشل منبئة كعوامل العاملة الذاكرة وسعة االنتباه مشتتات

 خالد امللك جامعة ,التربوية العلوم مجلة, الثانوية املرحلة طالب لدى

 . 90-67،(25)السعودية، -التربوية للعلوم

 تجهيز واستراتيجية املعرفي األسلوب أثر(. 2000) محمد عادل العدل،[ 27]

 شمس، عين  التربية، كلية مجلة. العاملة الذاكرة على املعلومات

 .317-253 ،(24) 3 ج, مصر،

 للذكاء، املعرفي التقييم منظومة مقياس(. 2006) أيمن الديب،[ 28]

 .األنجلو ،القاهرة،مكتبة1ط
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ABSTRACT_ Differentiation of Academic Achievement of among Secondary School students in Focus of the 

strategy of processing in formation in Yanbu Governorate. The sample included (319) students studying in 

the secondary stage in Yanbu Governorate: The researcher's results indicated that the high level of 

Information Processing (Simultaneity / Succession)is considered the best performance in academic 

achievement compared to other groups. It is therefore necessary to urge those responsible for the 

educational process to review the methods of teaching and academic evaluation systems, including taking 

into account the cognitive strategies used in the processing of school information, as knowledge mechanisms 

that contribute to the quality of the outputs of secondary education in Saudi Arabia . 

KEYWORDS:, Academic Achievement, Information Processing (Simultaneity / Succession), Secondary 

School students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


