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، طبق علٌهم مقٌاس 1421-1422طالب وطالبة من طالب كلٌة التربٌة بسوهاج للعام الجامعى 

وسب ٌقٌس األنظمة التمثٌلٌة األكثر شٌوعاً لمعالجة المعلومات فى ضوء نظرٌة الكترونى مح

 5موضوعات )  24ستٌرنبرج، وٌتكون من جزئٌن رئٌسٌٌن الجانب البصرى وٌتالؾ من 

سإال. وٌعتبر هذا 04أسئلة إختٌار من متعدد بإجمالى 6موضوعات منها سمعٌة( ٌلً كل موضوع

 -ة. وأسفرت النتائج عما ٌلى:المقٌاس الرقمى من مقاٌٌس القو
تمتع المقٌاس الرقمى لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات بدرجات ثبات مرتفعة نسبٌا  -2

بروان للتجزئة النصفٌة. بالنسبة للصدق تم -بإستخدام معادلة الفا كرونباخ وسبٌرمان
رباعى االعلى إستخدام الصدق التمٌٌزالذى بٌن قدرة المقٌاس الرقمى على التمٌٌز بٌن اال

 واالدنى. 
تم تحدٌد النظام التمثٌلى المفضل لدى الطالب  بؤنه النمط البصرى وٌرجع ذلك لطبٌعة عٌنة  -1

 الدراسة.
 ٌوجد تفاعل ما بٌن النظام التمثٌلى لمعالجة المعلومات والنوع.  -3

 الكلمات المفتاحٌة:
 األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات -2
 النظام السمعى -1
 صرىالنظام الب -3
 اإلختبارات الرقمٌة -0

Abstract 
The current study aims to recognize the dominant Information 

Processing type and the interaction between information Processing 

type and sex. The sample consists of 400 students from the faculty of 

education, Sohag University. I used Computerized information 

Processing scale consists of 10 topics half of them presented auditory, 

following each topic 5 multiple-choice questions, in total of 06 questions 

. Results show that:- 

CIPS shows a higher degree of reliability, using different equations. For 

validity, I used discrimination validity. 

Visual information Processing is special for the majority of the sample, 

which due to the nature of the sample.  

There is an interaction between Information Processing Types and sex. 

Keywords 

Information Processing types 

Visual Processing 
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Auditory Processing 

Digital Scales 

 مقدمة الدراسة
ٌتفرد اإلنسان عن الكائنات الحٌة االخرى بؤن لدٌه القدرة على إكتسابومعالجة 
المعلومات المتباٌنة. والتى ٌتم إستقبالها عن طرٌق الحواس، لتتم عملٌة معالجتها بصورة 

زٌة لتحدٌد مدى أهمٌتها بالنسبة للفرد ومن ثم إستقبالها داخل أنظمة الذاكرة لتمثل جزء ال متوا
ٌتجزء من بنٌة الفرد المعرفٌة. إن هذه البنٌة المعرفٌة تلعب دوراً هاماً فى بناء الشخصٌة 
اً اإلنسانٌة وبخاصة على المستوٌٌن المعرفى واإلجتماعى. وبخاصة تلك المعلوماتالتى تلعب دور

هاماً فى تعدٌل السلوكٌات والمعتقدات الخاطئة. كما أن البنى المعرفٌة لألفراد تلعب دوراً محورٌاً 
ٌتمٌزوا فى مختلؾ المراحل الدراسٌة بإستخدام مجموعة الطالبفى عملٌة التعلم، وذلك ألن 

لى حسب . وتختلؾ تلك الطرق من طالب آلخر كل عمنالطرق المتباٌنة إلكتساب المواد المتعلمة

ولذا . (Andreou, Papastavrou, & Merkouris, 2014)قدراته ومهارته وأسالٌب التفكٌر الممٌزة له 

لمعالجة المعلومات والتى تتماٌز من  األنظمة التمثٌلٌةٌستخدم العدٌد من المتعلمٌن مجموعة من 
على حسب مجموعة العوامل التى تلعب دوراً رئٌسٌاً بها مثل طبٌعة المادة كل طالب آلخر 

كما أن تلك .(Curry, 1999; Ogden, 1980)متعلمة، واإلستعداد باإلضاقة إلى القدرات المعرفٌة ال

األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات ترتبطبصورة أساسٌة بؤنظمة الذاكرة كما أشار إلٌها كل من 

( فى نمودجٌهما والذي ٌوضح أن عملٌة إكتسابومعالجة المعلومات تمر 2601أتكنسون وشٌفرن )

حقٌق المعالجة بمجموعة من المراحل المتعاقبة والتى ترتبط بؤنواع الذاكرة المختلفة وذلك لت
الفعالة للمعلومات.وٌقصد باألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات بؤنها "مجموعة الطرائق 
واألشكال التى ٌستخدمها الفرد لمعالجة المعلومات بفاعلٌة بما ٌتٌح له القدرة على إسترجاع هذه 

 .(Sternberg, 2003)المعلومات بكفاءة"

لؾ تلك الطرائق واألشكال على حسب مجموعة من العوامل المعرفٌة والشخصٌة. توتخ
ظمة التمثٌلٌة وٌشٌر بادلى وهٌتش فى نمودجٌهما للذاكرة العاملة لوجود ثالثة أنماط من األن

لمعالجة المعلومات والتى تسهم بنقل المعلومات من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة طوٌلة المدى 

 ;Allen, Hitch, & Baddeley, 2009)والتى تتضمن الجانب البصرى، السمعى، المنسق المركزى

Baddeley, 1992a; 1992b; 1992c)وٌإكد ستٌرنبرج .(Sternberg, 2003) وجود ثالثة أنماط من

األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات كما اشار الٌها كل من بادلى وهٌتشوالتى تنحصر ما بٌن 
النمط البصرى، السمعى والمتوازن. وبالرؼم من إتفاق علماء علم النفس المعرفى الحدٌث على 

المهتمٌن بالبرمجة اللؽوٌة هذا التصنٌؾ لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات إال أن العدٌد من 

ٌإكدون أن األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات تتضمن Neuro-linguistic Programmingالعصبٌة 

 ,Diamantopoulos)النمط البصرى، السمعى، الحركى، واالٌحائى -أربعة انماط رئٌسٌة وهى:

Woolley, & Spann, 2009; Tetens Jr, 1991) وتتفق تلك النظرة مع الدراسات النٌرومعرفٌة التى  .
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تناولت الدماغ البشرى والمناطق الدماؼٌة، حٌث أشارت العدٌد من الدراسات إلى وجود مجموعة 
ناطق الدماؼٌة المتخصصة والتى تتناول كل  منها مجموعة من األنظمة التمثٌلٌة مثل من الم

 ,Occipital Lobe(Cohen, Dehaene, Vinckierالنمط البصرى والذي ٌستثٌر كل من الفص الخلفى

Jobert, & Montavont, 2008; Grill-Spector & Malach, 2004; Andrews & Schluppeck, 2004; Clark 

& Hillyard, 1996)الفصوص الصدؼٌةTemporal Lobe(Apperly, Samson, & Humphreys, 2005; 

Aguirre, Zarahn, & D'Esposito, 1998; Allison, McCarthy, Nobre, Puce, & Belger, 1994) النمط،

 & ,Central Lobe(Aerts et al., 2013; Altmann, Doehrmannالسمعى والذى ٌستثٌر الفص الجدارى

Kaiser, 2007; Alexandrov, Klucharev, & Sams, 2007)  والنمط الحركى الذى ٌستثٌر الفص االمامى

Frontal Lobe(Berlucchi & Aglioti, 2010; Bechtereva, Abdullaev, & Medvedev, 1992) وهذا .

ٌوضح مدى إرتباط األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات  باالستثارة العصبٌة فى المناطق 

 Seymour, Clifford, Logothetis, & Bartels, 2009; Amedi, von Kriegstein, van)الدماؼٌة المختلفة

Atteveldt, Beauchamp, & Naumer, 2005; Atkinson, Tipples, Burt, & Young, 2005; Jeffreys, 

1996). 

( على أن األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات تنحصر فى ثالثة 1443وٌإكد ستٌرنبرج )

 أنماط أكثر شٌوعاً وهى:

 لنمط البصرىا (Physical Processing)  حٌث ٌفضل أصحاب هذا النمط إستخدام المعالجة

ؤثٌر ت (Arnett & Di, V, 1979البصرٌة فى إكتساب المعلومات المختلفة. حٌث أوضحت دراسة )

مدى إرتباط معالجة المعلومات بإستخدام النمط البصرى بالعمر والقدرة على القراءة. والتى 
بٌنت أن الذٌن ٌواجهون مشكالت بالنمط البصرى قد إرتبطوا بصعوبات بالقراة أو ما ٌطلق 

. باإلضافة إلى اإلعتقاد بوجود خلل فى المناطق "Dyslexiaعلٌه عسر القراءة "دٌسلكسٌا 

صرٌة المسئولة عن إكتساب المعلومات البصرٌة بالنصؾ الكروى اآلٌسر، وهو ما أكدته الب

التى بٌنت  (Coyne, Liss, & Geckler, 1984)(. ودراسة 1420الدراسات الحقا )أنظر،محمد، 

وجود إرتباط بٌن معالجة المعلومات البصرٌة والتقدم بالعمر الزمنً، آى أن المعالجة 
 دود معٌنة ولم تلبث ان تتناقص بعد ذلك. البصرٌة تتطور بالعمر الزمنى باالٌجاب عند ح

  النمط السمعى(Acoustic Prcessing) ٌُفضل إستخدام األسلوب السمعى فى إكتساب : وفٌه 

. حٌث ٌفضل المتعلمٌن إستقبال المعلومات عن (Pollack, 1971; 1970; 1969)المعلومات 

 ,Joseph & Francis)دراسةطرٌق الجهاز السمعى إلكتساب المعلومات المختلفة. حٌث بٌنت 

التى تناولت تؤثٌرإستراتٌجٌة التسمٌع اللفظٌة المتعدد فى عملٌات التذكر المباشر  (2002

طالب وطالبة، تم تطبٌق إختبار التذكر  101لموضوعات التعلم المختلفة، لدى عٌنة من 
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المإجل. وأسفرت النتائج على عدم وجود فروق النواع التسمٌع اللفظى فى إنجاز الطالب 

أن أى تاثٌر تناقصى ٌحدث  التى بٌنت(Pichora-Fuller, 2003سة )لموضوعات التعلم. ودرا

بمعالجة المعلومات السمعٌة ٌإدى إلى تناقص تدرٌجى بالقدرات المعرفٌة لدى األفراد. وعلى 
األخص ممن ٌواجهون مشكالت بالسمع مثل اآلفراد المتقدمٌن فى العمر مما ٌإثر على 

تقبلونها عن طرٌق الجهاز السمعى. ودراسة إستٌعابهم فى معالجة المعلومات التى ٌس

(Kanai, Ikeda, & Tayama, 2007)  التى تناولت العالقة ما بٌن اإلنتباه والنمط السمعى من

خالل الدراسة التجرٌبٌة. ولقد أوضحت النتائج وجود تاثٌر لعملٌات اإلنتباه فى إستقبال 
 ومعالجة النمط السمعى لدى الراشدٌن. 

 النمط المت( وازنSemantic Processing) قٌن بصورة متوازٌة، وٌشتمل على النمطٌن الساب

حٌث ٌفضل المتعلم المزج بٌنهما لتحقٌق أكبر نسبة إستٌعاب للمادة المتعلمة والتى تعتمد 

( Carterette & Jones, 1967على طبٌعة المادة  ونسبة تركٌز المتعلم. حٌث أوضحت دراسة )

ات التى تناولت دراسة الفروق بٌن كل من النمط البصرى والسمعى لمجموعة من الكلم
الالتٌنٌة لدى عٌنتٌن من األطفال والراشدٌن إلى وجود فروق فى أنماط معالجة الكلمات لدى 
االطفال  لصالح النمط البصرى فى حٌن أن هذه الفروق ؼٌر دالة بالنسبة للراشدٌن. وتعتبر 
الدراسات التى جمعت ما بٌن كل من النمطٌن السابقٌن من الدراسات القلٌلة والتى قد تكون 

رة فى كل من البٌئة العربٌة واألجنبٌة على حد سواء.ولعل أحد أهم هذه الدراسات التى ناد
تناولت العالقة ما بٌن أسالٌب التعلم واألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات 

( التى هدفت للتعرؾ على أنظمة معالجة المعلومات للنصفٌن 1422)السلٌمانى، دراسة

ئدة لعٌنة من طالبات الصؾ الثالث ثانوى بمدٌنة مكة المكرمة الكروٌٌن وأسالٌب التعلم السا
تبعاً للتخصص. باإلضافة إلى معرفة العالقة االرتباطٌة بٌن أنظمة معالجة المعلومات 

طالبة من  106وأسالٌب التعلم فى ضوء نموذج كولب ومكارثى. وتكونت عٌنة الدراسة من 

التالٌة: مقٌاس أنظمة معالجة المعلومات طالبات المرحلة الثانوٌة، وإستخدمت االدوات 
(، مقٌاس أسالٌب التعلم. وتوصلت ٤٨٩١للنصفٌن الكروٌٌن للمخ إعداد تورانس وآخرون )

وهو البدٌل  المتوازنالدراسة إلى أن أكثر أنظمة معالجة المعلومات إستخداماً هو النمط 
جة المعلومات األٌمن المفضل لدٌهم دون ؼٌره، كما أظهرت النتائج أن متوسط نمط معال

وبالرؼم من أهمٌة أنظمة معالجة أعلى من  متوسط نمط معالجة المعلومات األٌسر. 
المعلومات المشار إلٌها سابقاً  والذى ٌستخدمها العدٌد من المتعلمٌن فى مواقؾ التعلم 

 المختلفة. 
معلومات مثل مقٌاس وتتعدد االدوات والمقاٌٌس التى تهتم بقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة ال

تورانس ألنظمة معالجة المعلومات والذى ٌعتمد على مجموعة من الخٌارات والتى تهتم بنشاط 
الخالٌا الدماؼٌة المختلفة بالنصفٌن الدماؼٌٌن، وٌشتمل كل بند من بنود المقٌاس على بدٌلٌن 

لى عملٌات ما وراء والمطلوب إختٌار إحداهما أو كالهما. وٌعاب على هذا المقٌاس أنه ٌعتمد ع

، كما انه ال ٌقٌس بصورة مباشرة األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات  Meta-consciousالوعى 
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وإنما ٌهتم بتوضٌح أنماط السٌطرة الدماؼٌة أو ما ٌعرؾ بالهٌمنة الدماؼٌة ) لمزٌد من 
ات والذى المعلومات راجع، محمد، طارق "أرسلت للنشر"(. ومقٌاس شمك لمعالجة المعلوم

ٌتضمن ستة أبعاد فرعٌة رئٌسٌة تتضمن: المعالجة المعمقة، المنهجٌه، اإلحتفاظ بالحقائق 

فقرة تؽطى جمٌع االبعاد الرئٌسٌة،  01العلمٌة والمعالجة المفصلة والموسعة والتى ٌتضمن 

)راجع  وتتحدد اإلستجابة فآ إختٌار بدٌل من بدٌلٌن واللذٌن ٌتضمنا تنطبق علىؤو ال تنطبق على 

(. ومقٌاس التمثٌل المعرفى للمعلومات من 1420؛شهاب؛ مبارك؛ موسى،1441كل من: الرفوع، 

بند تتضمن ستة ابعاد للتمثٌل المعرفى  01( وٌتضمن هذا المقٌاس 1442إعداد عامر عبد المنعم )

ألنظمة للمعلومات، وتتضمن العبارات استجابتٌن تنطبق على، ال تنطبق. ولقد قام بتطبٌق مقٌاس ا
متوازن( كل من طارق محمد، إسراء  -سمعى -التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات )بصرى

إلى وجود عالقة ما بٌن السٌطرة الدماؼٌة وأنماط معالجة المعلومات. ( التى تناولت 1420شمس)

حٌث هدفت تلك الدراسة الى التعرؾ على العالقة ما بٌن السٌطرة الدماؼٌة واألنماط المختلفة 
جة المعلومات والتى تتضمن ثالثة أنماط متنوعة وتشمل: النمط البصرى؛ النمط السمعى؛ لمعال

. فلقد أوضحت النتائج إلى  أنه ٌمكن التنبإ بنشاط أى النصفٌٌن الدماؼٌن من وازنالنمط المت
ودراسة )طارق  خالل األنماط الممٌزة لمعالجة المعلومات لدى طالب كلٌة التربٌة بسوهاج. 

( التى تناولت الفروق فى اسالٌب التعلم فى ضوء االنظمة التمثٌلٌة لمعالجة 1سلت للنشرمحمد، ار

ال ٌمكن التنبإ باألنظمة التمثٌلٌة متوازن(، وأسفرت النتائج عن أنه   -بصرى -المعلومات )سمعى
لمعالجة المعلومات للطالب من خالل أسالٌب التعلم الممٌزة لهم أو نشاط نصفى الدماغ األٌمن 

 .واألٌسر
ٌتضح مما سبق ندرة المقاٌٌس التى تناولت األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات على حد          

( لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات، على حد 1443علم الباحث فى ضوء تصور ستٌرنبرج )

ظمة علم الباحث، ومن ثم فقد تحددت مشكلة الدراسة فى تصمٌم مقٌاس رقمى لقٌاس األن
التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات، وحساب خصائصه السٌكومترٌة، باإلضافة للكشؾ عن الفروق بٌن 
الطالب والطالبات ذوات التخصصات األكادٌمٌة المتنوعة فى األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة 

 المعلومات.
 
 

 مشكلة الدراسة
األنظمة التمثٌلٌة المقاٌٌس التى تقٌس نبعت مشكلة الدراسة من إحساس الباحث بندرة ا

( لتلك األنظمة والتى تسهم بإكتساب 1443لمعالجة المعلومات فى ضوء تصور ستٌرنبرج )

علم الباحث. كما أن المقاٌٌس فى كل من البٌئتٌن العربٌة واألجنبٌة على حد  ومعالجة المعلومات
ما قٌاس المتوفرة حالٌا مثل مقٌاس تورانس ومقٌاس التذكر المإجل والذي ٌتم عن طرٌقه

األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات لم ٌقتصرا على قٌاس تلك الصفة وإنما إمتد مقٌاس تورانس 
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حٌث أن الدراسات السابقة على سبٌل المثال ال الحصر إلى قٌاس وظائؾ النصفٌن الدماؼٌٌن. 
ة الدماؼٌة كما التى تناولت األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات لم تتناوله منفرداً عن السٌطر

( التى تناولت األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة 1422دراسة )السلٌمانى، ورد على سبٌل المثال فى 

 المقاٌٌس المشار الٌهاالمعلومات الذى ٌمثل نشاط النصفٌن الدماؼٌٌن األٌمن األٌسر. كما أن 
. وهذا ما وجه له اتلقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومإستخدمت مقاٌٌس التقرٌر الذاتى 

العدٌد من اإلنتقادات بكل من البٌئة العربٌة واألجنبٌة على حد سواء. فلذا بالدراسة الحالٌة 
المتخصصة لتصمٌم مقٌاس SuberLabإستخدمت التقنٌة الرقمٌة عن طرٌق مجموعة برمجٌات 

البرمجٌات تتٌح رقمى لقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات بصورة ادائٌة، كما ان تلك 
.  ”Reaction Times “RTsالزمن الذى ٌستؽرقه المفحوص لإلستجابة أو ما ٌعرؾ بزمن الرجع 

حساب الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس الرقمى ٌتضح مما سبق أن مشكلة الدراسة تتحدد فى 
. لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات لدى عٌنة من طالب وطالبات كلٌة التربٌة بسوهاج

باإلضافة إلى التعرؾ على النظام التمثٌلى المهٌمن لدى أفراد عٌنة الدراسة، والتعرؾ على 
 الفروق بٌن األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات والجنس.

 ولذا إنحصرت مشكلة الدراسة الحالٌة باإلجابة على التساإالت التالٌة:
 ؟اجما النظام التمثٌلى المفضل لطالب كلٌة التربٌة بسوه -2
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن النظام التمثٌلىلمعالجة المعلومات والجنس؟ -1

 فروض الدراسة
 -انحصرت فروض الدراسة الحالٌة فى الفرضٌن التالٌٌن:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الطالب والطالبات فى االنظمة التمثٌلٌة لمعالجة  -2
 المعلومات.

ة إحصائٌة بٌن كل من النظام التمثٌلى المفضل لمعالجة المعلومات ال توجد فروق ذات دالل -1
 والجنس.

  داؾ الدراسةأه
 تتحدد أهداؾ الدراسة الحالٌة فى كل من النقاط التالٌة :

المقٌاس الرقمى لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات والتحقق من خصائصه وصؾ  -2
 السٌكومترٌة.

 ئد لدى طالب كلٌة التربٌة بسوهاج.التمٌٌز بٌن النظام التمثٌلى السا -1
 تفسٌر الفروق بٌن كل من األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات والنوع. -3

 أهمٌة الدراسة
 األهمٌة النظرٌة  - أ

المقٌاس الرقمى لإلنظمة التمثٌلٌة لمعالجة تنبع األهمٌة النظرٌة للدراسة الحالٌة من أهمٌة 
هداؾ البحثٌة المستهدفه من الدراسة الحالٌة الن باإلضافة إلى طرٌقة تناول األ، المعلومات

ٌعد من المتؽٌرات حدٌثة الدراسة وبخاصة أن الدراسة  األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات
كما اورده تورانس وإنما إعتمدت  النظام التمثٌلىالحالٌة لم تستخدم أسلوب التقرٌر الذاتى لتحدٌد 

أثناء أداء العملٌات المعرفٌة المتنوعة  للمتعلمٌنداء الفعلى على الجانب األدائى والذى ٌقٌس األ
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باألنظمة التمثٌلٌة الشائعة ٌرتبط بالمهارات االدائٌة التى ترتبط  رقمىمن خالل عرض مقٌاس 
 لدى المتعلمٌن.

 األهمٌة التطبٌقٌة - ب
مقٌاس من خالل إعداد  مقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلوماتتقدم الدراسة الحالٌة  -2

 .إلكترونى لقٌاس هذه األشكال بصورة أدائٌة وال تعتمد على أسلوب التقرٌر الذاتى
إثراء المكتبة النفسٌة العربٌة بؤحد المقاٌٌس الهامة والتى توضح األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة  -1

 المعلومات لدى كل من طلبة وطالبات كلٌة التربٌة بسوهاج.
 ت فى األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلوماتتحدٌد الفروق بٌن الطالب والطالبا -3

 دراسةمفاهٌم اإلجرائٌة لمصطلحات الال
  األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات: وٌقصد به النمط المفضل إستخدامه عند تناول

ومعالجة المعلومات  المتباٌنة والتى ٌرؼب المتعلم بإستذكارها واإلحتفاظ بها داخل 
 & Arnett)إنها تمثل جزء من بنٌة األفراد المعرفٌة. وٌعرفها أنظمة الذاكرة، ومن ثم ف

Di, V, 1979)  بؤنها هى الطرٌقة المفضلة لدى الفرد إلكتساب المعلومات واإلحتفاظ بها

 داخل أنظمة الذاكرة المختلفة لحٌن الحاجة إلٌها. والتى تتضمن ثالثة أنماط متباٌنة:
لمعلومات البصرٌة وإستٌعابها مقارنة النمط البصرى: وٌقصد به تفضٌل إستخدام ا -2

بالمعلومات السمعٌة. وٌتمٌز أصحاب هذا النمط بتفضٌلهم إستخدام الورقة والقلم عند 
 إستذكارهم.

النمط السمعى : وٌقصد به تفضٌل النمط السمعى وإستخدام الحفظ والتكرار بصوت مرتفع  -1
 عند اإلستذكار لتتم عملٌة معالجة المعلومات وإستٌعابها.

النمط المتوازن: وٌعرؾ بنمط المعالجة المركب وٌقصد به مدى إستخدام الفرد لكل من  -3
 النمطٌن السابقٌن بصورة متوازٌة وال ٌسٌطر إحداهما على االخر.

ألنظمة التمثٌلٌة الرقمىل مقٌاسالوٌعرؾ إجرائٌاً بالدرجات التى ٌحصل علٌها الطالب على 
ختلفة تبعا للدرجات المعطاة لكل طالب على حده علما بؤن لمعالجة المعلومات وتحدٌد األنماط الم

% والنمط السمعى عندما ٌكون 04 ≤كون معالجة المعلومات البصرٌة تالنمط البصرى عندما 

% والنمط المتوازن عندما ٌكون النمط البصرى = النمط 04 ≤معالجة المعلومات السمعٌة 

 السمعى.

 إلطار النظرى للدراسةا
 :التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات األنظمةأوالً: 

إن األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة وإكتساب المعلومات تهتم بالطرق المفضلة التى ٌتبعها المتعلم 
إلدخال وتخزٌن المعلومات بإستخدام الحواس داخل أنظمة الذاكرة ومن ثم إسترجاعها حٌن 

ه ٌقوم بمجموعة من العملٌات الحاجة إلٌها. فإنه عندما ٌإدى المتعلم مهمة معرفٌة معٌنة فإن
 المتعاقبة لمعالجة المعلومات وإستٌعابها حتى ٌمكن أن تكون جزءاً من البنى المعرفٌة بالنسبة له.

وٌقصد باألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات هى مجموعة اآللٌات التى ٌفضلها المتعلم عند 

 ,Arnett & Di, V)مادة المتعلمة. وٌعرفها إكتساب المعلومات المختلفة، والتى تمكنه من إستٌعاب ال
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بؤنها هى الطرٌقة المفضلة لدى الفرد إلكتساب المعلومات واإلحتفاظ بها داخل أنظمة   (1979

الذاكرة المختلفة لحٌن الحاجة الٌها. وتختلؾ األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات من فرد آلخر. 
البصرٌة للمعلومات ولدٌه الملكة على إكتساب تلك فهناك على سبٌل المثال من ٌفضل المعالجة 

، فى حٌن أن البعض اآلخر ال توجد لدٌه تلك الملكة والتى (Blake, 1974)المعلومات بسهولة وٌسر

 ,.Anourova et al)تعتمد على المعالجة البصرٌة للمعلومات، ومن ثم فإنه ٌهتم بالمعلومات السمعٌة

د ٌفضلوا داخل أنظمة الذاكرة. ولكن بعض األفرا ٌسرتسهم فى إدخال المعلومات ب التى(2001

( وذلك ٌعتمد بصورة كبٌرة على المادة Carterette & Jones, 1967الجمع بٌن النمطٌن السابقٌن )

المتعلمة وطبٌعتها. فمثالً مادة الرٌاضٌات من المواد التى عند إستذكارها تفضل النمط البصري، 
مادة الجؽرافٌا  فى حٌن مادة مثل االدب ٌفضل عند إستذكارها إستخدم النمط السمعى فى حٌن أن

 تشتمل على النمطٌن تبعاً لنوعٌة المعلومات التى ٌراد إستقبالها ومعالجتها.

أن أساس عملٌة معالجة المعلومات ٌرتكز على ثالثة مجاالت رئٌسٌة (Wyer, 1974)لقد أوضح 

تتمثل فى كل من بنٌة الذاكرة، العملٌات والقوانٌن التى تحكم تنظٌم معالجة المعلومات بؤنظمة 
الذاكرة، باإلضافة إلى العالقة بٌن محتوٌات الذاكرة المختلفة. مثال على ذلك العملٌات المرتبطة 

من بٌن الذاكرة  Encodingمعلومات داخل أنظمة الذاكرة وعملٌات الترمٌز بمراحل معالجة ال

قصٌرة المدى إلى الذاكرة طوٌلة المدى، وعملٌات البحث عن المعلومات، وإنتقال المعلومات من 
موضع آلخر. باإلضافة إلى سعة كل من الذاكرة قصٌرة وطوٌلة المدى. فإنه عند معالجة 

فراد ٌختلفون فى الطرق التى ٌتبعونها فى عملٌة المعالجة، وذلك المعلومات المختلفة فإن األ
 إعتماداً على خبراتهم الماضٌة وقدراتهم الحالٌة. 

إلى وجود أسلوبٌن ٌتبعها األفراد فى معالجة المعلومات (Kirby & Das, 1978)لقد أشار كل من

وٌتم فٌها تنظٌم جمٌع المعلومات فى مجموعات بحٌث   Simultaneousالمتآنٌة أولها: المعالجة

ٌمكن التعرؾ علٌها بسهولة فى آن واحد ومن ثم ٌمكن تخزٌنها معاً. ثانٌها: المعالجة المتتابعة 

Successive  وٌتم فٌها عرض المعلومات ومعالجتها بؤسلوب تتابعى متوالى أى انه ٌتم المعالجة

إلى وجود ثالثة  (Kirby & Das, 1978) على حدة تلٌها المعلومة األخرى. وقد أشار لكل معلومة 

أنماط مختلفة ٌتم من خاللها معالجة المعلومات وتشمل كل من النمط المتآنى، النمط المتتابع 
 والنمط المتكامل الذى ٌمزج بٌن كل من النمطٌنالسابقٌن. 

التطور بعملٌات معالجة المعلومات تحدث لألفراد وٌشٌر بٌاجٌه فى دراساته إلى وجود نوع من 
التى تحدث بتقدم تكوٌن البنى المعرفٌة لدى األفراد. حٌث أشار إلى أن التطور بالبنى المعرفٌة من 

. (Piaget, 1965)الممكن أن ٌنشؤ من صقل وتحول فى األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات 

فى نظرٌته للتعلم المعرفى إلى أن التؽٌرات التى تحدث لألفراد فى كل من السلوك  وٌشٌر برونر
والتفكٌر تحدث نتٌجة للتؽٌر فى البنى المعرفٌة لدى األفراد. وهذه البنى المعرفٌة تتؤثر بعملٌات 
وأنماط األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات. ولقد أشار برونر على وجود ثالثة أنماط من 

 ظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات وهى:األن
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النمط الحدثى: وٌقصد به التمثٌل عن طرٌق الفعل، وهى مجموعة من التمثٌالت الحسٌة  .2
الحركٌة، حٌث أن أصحاب هذا النمط ٌفضلوا إستخدام الفعل والحدث إلدخال المعلومات. مثال 

فاعالت الكٌمٌائٌة عند على ذلك عند دراسة الكٌمٌاء ٌفضل أصحاب هذا النمط إستٌعاب الت
القٌام بها. وعند سإاله عن هذا التفاعل ٌفضل ان ٌقوم بالعملٌة التفاعلٌة قبل اإلجابة، حٌث 

 (.152: 1442أن قدراته االدائٌة تإثر على البنى المعرفٌة لدٌه )قطامى، 
النمط البصرى)األٌقونى(: وفٌه ٌإكد على أهمٌة المدخالت البصرٌة فى عملٌة معالجة  .1

معلومات وإنتقالها ما بٌن أنظمة الذاكرة المختلفة لحٌن الحاجة إلٌها وإستدعائها. وفٌها ال
تتصؾ التمثٌالت المعرفٌة بالدٌنامكٌة، أى أن الفرد ٌكون مدفوعاً من ناحٌة معرفٌة دفعاً 
ذاتٌاً. ومن ثم ٌكتسب فٌها أكبر عدد من التصورات البصرٌة إلنضاج تمثٌالته المعرفٌة والتى 

 (.151: 1442اعده على الفهم )قطامى، تس
النمط اللؽوى )الرمزى(: وٌعبر عن مجموعة من األنشطة الذهنٌة والتى ٌتم فٌها إستعمال  .3

اللؽة، والرموز كؤشكال من صور التفكٌر وفهم وإدراك المعلومات. ولذا ما ٌستخدمه الفرد 
الٌب التنظٌمٌة للخبرات من كلمات وجمل ٌعكس مخزونه المعرفى فضالً على أنها تعكس األس

 (.151: 1442على صور مجموعة من البنى المعرفٌة )قطامى، 

فى نظرٌته التمثٌل المعرفى للمعلومات إلى وجود مستوٌٌن فقط  (Vygotsky, 1976)وٌشٌر 

 :(Wertsch, 1985)لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة وإكتساب المعلومات 

مستوى التطور الحقٌقى: وٌقصد به قدرة الفرد الذاتٌة على معالجة المعلومات وإستٌعابها،  .2
باإلضافة إلى القدرة المستقلة لحل المشكالت التعلٌمٌة المتنوعة وفهمها، كما تتوافر لدٌه 
القدرة الذاتٌة على المعالجة الفردٌة للمعلومات وإستٌعابها بدون الحاجة إلى مساعدة من 

 احد.
مستوى التطور المحتمل: وهو نقٌض المستوى األول، حٌث أن الفرد ٌحتاج دائماً الى من  .1

ٌعاونه فى فهم المشكالت التعلٌمٌة أو المسائل المختلفة، ومن ثم فإن عملٌة معالجة 
 المعلومات لدٌه الٌمكن أن تتم إال من خالل هذه المساعدة أٌاً كانت.

من التمثٌل المعرفى للمعلومات. ولقد حدد أنظمة التمثٌل  وٌإكد ستٌرنبرج إلى وجود نوعٌن
 المعرفى لمعالجة وإكتساب المعلومات فٌما ٌلى:

هو تفضٌل المتعلم إستخدام الورقة والقلم للمساعدة فى إكتساب  التمثٌل اإلدراكى البصرى: .2
قصٌرة المعلومات ونقلها من الذاكرة الحسٌة إلى الذاكرة طوٌلة المدى مروراً بالذاكرة 

 المدى.
التمثٌل السمعى الرمزى:هو تفضٌل المتعلم إستخدام الحفظ والقنوات السمعٌة إلكتساب  .1

 (.1440المعلومات المختلفة )العتوم، 
وهناك فكرة أساسٌة أكدتها العدٌد من الدراسات مإداها أن التعلم ٌتؤثر إلى حد كبٌر بما ٌفعله 

ق المعالجة. وتشٌر العدٌد من الدراسات العصبٌة إلى الفرد عندما نقدم إلٌه مادة لٌتعلمها أى عم
وجود إرتباط ما بٌن األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات ونشاط الخالٌا العصبٌة بالدماغ 

 البشرى.
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 ,Di, V & Dixon, 1988; Asarnow & Sherman, 1984; Di, V, Hanson)فلقد أوضح العدٌد من الباحثٌن 

& McIntyre, 1983; Campbell & Mewhort, 1980; Arnett & Di, V, 1979; Bosco, 1972)  إلى وجود

 ثالثة أنماط متباٌنة من األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات والتى تتمثل فى كل من:
وٌرتبط هذا النمط بمناطق اإلثارة داخل المخ البشرى.   :Physical Processingالنمط البصرى  .2

ة حٌثى أثبتت العدٌد من الدراسات النٌورلوجٌة والتشرٌحٌة إلى أن مناطق اإلثارة البصرٌ
. حٌث ٌحدث (Hellige, 1996)تتركز فى  الفص الخلفى والفصٌٌن الصدؼٌٌن األٌمن واألٌسر 

تدفق عصبى موجب التزاٌد للخالٌا الموجودة بتلك المناطق لتحدث إثارة كبٌرة للمعلومات 
. وٌتمٌز آصحاب (Klymenko & Coggins, 1990)البصرٌة والتى تساعد فى عملٌة إكتسابها 

هذا النمط  بالقدرة الهائلة على إستقبال المعلومات ومعالجتها بالنمط البصرى واإلحتفاظ بها 
بؤنظمة الذاكرة المختلفة فى وقت آقل بكثٌر من المعلومات التى ٌستلزم أن تعالج بالنمط 

. وٌقصد بالنمط البصرى هو تفضٌل المتعلم (Sterritt, Camp, & Lipman, 1966)السمعى  

ة فى إكتساب المعلومات ونقلها من الذاكرة الحسٌة إلى إستخدام الورقة والقلم للمساعد
الذاكرة طوٌلة المدى مرورا بالذاكرة البصرٌة. ولقد بٌنت العدٌد من الدراسات إلى أن نمط 

 ,Hakoda)المعالجة البصرى للمعلومات ٌناسب طبٌعة المواد العلمٌة مثل الرٌاضٌات والعلوم 

، ولكن المتمٌزون فى هذا النمط ٌستخدموا هذا النمط اٌضاً إلكتساب المعلومات (1980

 المتعلقة بالمواد االخرى مثل التارٌخ.
:  وٌرتبط هذا النمط بمناطق اإلستثارة داخل المخ Acoustic processingالنمط السمعى  .1

 & ,Atienza, Cantero)الفص األمامى البشرى  والتى تتركز فى الفص الجدارى وأجزاء من 

Escera, 2001; McCrimmon, Deary, & Frier, 1997; Giard, Perrin, & Pernier, 1991) حٌث .

ٌحدث تدفق عصبى للخالٌا المخٌة التى تقع بالمناطق المشار إلٌها سابقؤ لتحدث نوع من 
أنواع اإلثارة التى تسهم فى إنتقال المعلومات وإكتسابها بٌن أنظمة الذاكرة المختلفة. وٌقصد 

ام الحفظ والتكرار للمساعدة فى فهم المعلومات بالنمط السمعى هو تفضٌل المتعلم إستخد
وإكتسابها ومن ثم نقلها من الذاكرة الحسٌة إلى الذاكرة طوٌلة المدى مروراً بالذاكرة قصٌرة 

. ولقد بٌنت بعض الدراسات أن (Pichora-Fuller, 2003)المدى لإلحتفاظ بها حٌن الحاجة إلٌها 

هذا النمط هو النمط المفضل للمعلومات التى تتعلق ببعض المواد مثل االدب والشعر 
(Anourova et al., 2001) ولكن هناك العدٌد من ٌفضل هذا النمط لمعالجة بعض االساسٌات ،

 فى المواد الطبٌعٌة مثل القوانٌن بالفٌزٌاء.
: وفٌه تكون اإلثارة داخل المناطق البصرٌة والسمعٌة Semantic Processingوازنالنمط المت .3

 ,Olson, Gatenby, & Gore, 2002; Surakka, Tenhunen-Eskelinen)بصورة متوازٌة ومتوازنة 
Hietanen, & Sams, 1998; Diamond, DeLuca, Kim, & Kelley, 1997; Davis & Wada, 1977; 

Carterette & Jones, 1967) وفٌه ٌفضل المتعلمون المزج بٌن اإلستراتٌجٌات المختلفة والتى .

تتوافق مع النمطٌن السابقٌٌن وإستخدام النمط الذى ٌالئم كل منهما مع المزج بٌن عملٌات 
األنماط إكتساب المعلومات بٌن كل من النمط البصرى والنمط السمعى.  وٌعتبر هذا النمط من 

المالئمة لمادة مثل مادة الجؽرافٌا وذلك إلشتمالها على كل من المعلومات األساسٌة والخرائط 
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والتى كل منهما ٌستلزم نوع من أنواع المعالجة المتكاملة بٌن كل من النمط البصرى 
 والسمعى.

من النمطٌن ومن الدراسات التى تناولت األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات وعلى األخص كل 
( التى هدفت للتعرؾ على أنماط معالجة المعلومات 1422السمعى والبصرى دراسة )السلٌمانى، 

طالبة بالصؾ الثالث الثانوى بمكة المكرمة.  106للنصفٌن الدماؼٌٌن وأسالٌب التعلم السائدة لدى 

لمعلومات وإستخدمت الدراسة مقٌاس تورانس وآخرون للسٌطرة المخٌة لقٌاس أنماط معالجة ا
ومقٌاس أسالٌب التعلم. وأسفرت النتائج إلى أن أكثر األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات 
استخداما هو النمط المتوازن مما ٌشٌر إلى أن جمٌع أفراد العٌنة ٌستخدمون نمط معالجة 

 المعلومات المتوازن وهو البدٌل المفضل لدٌهم دون ؼٌره.

 منهج الدراسة وإجراءاتها
 :: منهج الدراسةأوالً 

تم إستخدام المنهج اإلرتباطى إلدراك وتفسٌر العالقات المتباٌنة بٌن المتؽٌرات المختلفة وٌعتبر 
 هذا األسلوب هو المنهج األنسب للدراسة الحالٌة.

 : ثانٌاً: عٌنة الدراسة
( سنة 20.6( طالباً وطالبة بجامعة سوهاج متوسط أعمارهم )044: )عٌنة التقنٌن السٌكومترٌة -

( موزعٌن على طالب الفرقة الرابعة لـتخصصات اللؽة اإلنجلٌزٌة،اللؽة 0.58بانحراؾ معٌارى )

، التعلٌم اإلبتدائى بجمٌع العربٌة، علم النفس، الطفولة، اللؽة الفرنسٌة، البٌولوجى، الكٌمٌاء

 .  1423-1421للعام الدراسى تخصصاته

 : ٌةالخطوات االجرائٌة للدراسة الحال:  ثالثاً 
طالب وطالبة نصفهم من الطالبات من طالب كلٌة التربٌة  044تم إجراء الدراسة الحالٌة على

. طبق علٌهم المقٌاس الرقمى لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة 1423-1421بسوهاج للعام األكادٌمى 

المعلومات،حٌث تم التطبٌق بصورة فردٌة حٌث تمت دعوة كل مفحوص على حدة إلجتٌاز 

أشهر. وتم تجمٌع  0التقنى بإستخدام أجهزة الكومبٌوتر واستؽرق التطبٌق ما ٌقرب من المقٌاس 

، لتحلٌل البٌانات لكل مفحوص من المفحوصٌن على SPSSالبٌانات اإلحصائٌة وإستخدام برنامج 

 حده. مع تطبٌق معادلة توكى لتحقٌق التجانس بالنسبة لزمن الرجع بالنسبة لجمٌع بنود اإلختبار.

 :: أداة الدراسةرابعاً 
تضمنت الدراسة الحالٌة تصمٌم مقٌاس محوسب ٌقٌس االنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات 
والتى تساهم فى عملٌة معالجة وإكتساب المعلومات واطلق علٌه مسمى مقٌاس النظام التمثٌلى 

 المحوسب

 :CIPSألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات الرقمى لمقٌاس ال
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قٌاس الرقمى لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات من أولى المحاوالت على حد علم ٌعتبر الم
الباحث التى إهتمت بتصمٌم مقٌاس رقمى محوسب، الهدؾ منه توفٌر اداة نفسٌة مقننة ٌمكن 
استخدامها لقٌاس األنظمة التمثٌلٌة المفضلة لدى المتعلمٌن، والبعد عن مقاٌٌس التقدٌر الذاتى، 

د على الجانب االدائى، كما ان هذه النوعٌة من االدوات تتٌح لؽٌر المتخصصٌن واالعتما
إستخدامها والحصول على نتائج مإكدة تبعاً للمعاٌٌر المستخدمة لتفسٌر النتائج. كما ان المقاٌٌس 
الرقمٌة تتٌح للمتخصصٌن القدرة على تحدٌد زمن عرض المثٌرات البصرٌة والسمعٌة. وقبل 

 م المقٌاس تم إتباع الخطوات التالٌة:الشروع بتصمٌ
تم اإلطالع على ادبٌات البحث التى تناولت األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات ومدى  .2

إرتباطها بنظام العمل بالذاكرة من خالل عمل مقارنة بدراسات علم النفس العصبى المعرفى، 
 والدراسات التى أجرٌت بالبرمجة اللؽوٌة العصبٌة.

المقاٌٌس التى تناولت االنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات مثل مقٌاس تورانس، تم تحدٌد  .1
 عامر وآخرون

تم اإلطالع على البرمجٌات الرقمٌة والتى من الممكن أن تسهم بتصمٌم المقاٌٌس النفسٌة  .3

بما تقدمه من ممٌزات فى التعامل معها كما انها تقوم  Superlab 9.01وتم إختٌار تقنٌة 

، كما  Psychology Software Toolsءات الوصفٌة بصورة انٌة وهى إحدى إصدارات باالحصا

أثناء  أنها تتمتع بمٌزة إعطاء زمن الرجع، باإلضافة إلى التحكم بنوافذ عرض المثٌرات
 الشروع فى تصمٌم المقٌاس تم إتباع الخطوات التالٌة:

ٌاس والقائم على إعداده ، ثم عرض مجموعة من النوافذ التعرٌفٌة والتى تتضمن عنوان المق .2
إتبع بمجموعة من النوافذ التى تذكر أهداؾ و تعلٌمات المقٌاس. علماً بؤن  هذه النوافذ ؼٌر 
محددة الزمن لتتٌح للمفحوص الفرصة لقراءة التعلٌمات بصورة متانٌة وٌمكن للمفحوص 

بلوحة  التحكم  فى عرض هذه النوافذ عن طرٌق الضؽط على بعض المفاتٌح المحددة
 المفاتٌح.

بعد اإلنتهاء من النوافذ التعرٌفٌة  تالها جانب تدرٌبى لمدة دقٌقة واحدة للتاكد من مدى  .1

مللى  144إستٌعاب أفراد العٌنة لتعلٌمات المقٌاس. هذا الجانب التدرٌبى بدأ بنقطة إرتكاز لمدة

علما  بان  ثانٌة لتنبه الطالب ؼلى وجود احد الموضوعات المعروضة او احد االسئلة.
الموضوعات المعروضة بالجانب التدرٌبى موضوعات مالوفة بالنسبة الفراد العٌنة وال 

 تحتسب بالعملٌات اإلحصائٌة النهائٌة للمقٌاس
بعد اإلنتهاء من الجانب التدرٌبى ٌبدا الجانب الرئٌسٌى بالمقٌاس والذى ٌتضمن جانبٌن  .3

صرٌة ٌتم قرائتها من على شاشة موضوعات ب 5هامٌن وهما. الجانب البصرى وٌتضمن 

سإال إختٌار من متعدد  34اسئلة بإجمالى  0الكومبٌوتر لمدة زمنٌة محددة وٌلى كل موضوع 

 0للجانب البصرى. الجانب السمعى والذى تتضمن عرض الموضوعات السمعٌة ٌلٌه عدد 

ات سإال. علماً بؤن جمٌع الموضوع 34اسئلة إختٌار من متعدد لكل موضوع باجمالى 

 تتضمن نواحة ثقافٌة ؼٌر مالوفة بالنسبة الفراد العٌنة.



 

 د / هالة سعيد عبد العاطي ابوالعال ذ

 

 
 

 
 2015السٌة الثالثوى أكتوبر              عدد خاص                 –جاهعة الوٌوفية  –لية التربية هجلة ك

 

318 
طارق ًور الديي د.                                                                           

 هحود عبد الرحين

 

تم تحدٌد الزمن المستؽرق وتحدٌد االطر الزمنٌة لعرض الموضوعات واالسئلة كما هو  .0
موضح بالشكل. علماً بان كل موضوع ٌعرض مرتٌن المرة االولى ثم تلٌها المراجعة بتقلٌل 

 مللى ثانٌة. 1444مللى ثانٌة إلى  3444الزمن لعرض المثٌرات من 

تم التطبٌق بصورة فردٌة حٌث تمت دعوة كل فرد من افراد العٌنة على حدة بإستخدام جهاز  .5

بوصة وتم الحافظ على نقطة اإلرتكاز بٌن عٌن افراد العٌنة  26مع شاشة   Dellكومبٌوتر 

على سم للحفاظ  04على مسافة قدرها   Chin Restوشاشة الكومبٌوتر باستخدام مثبت للذقن 

زواٌة الرإٌة للجانب البصرى. علما بان الزمن الكلى لجمع البٌانات من عٌنة التقنٌن 

 أشهر نتٌجة للتطبٌق الفردى على أفراد عٌنة الدراسة 0استؽرقت أكثر من 

 عند اإلنتهاء من تطبٌق المقٌاس تم إتباع الخطوات التالٌة:
فراد العٌنه  وذلك من خالل حساب التاكد من مدى تجانس الوقت الذى ٌستؽرقه كل فرد من ا .2

زمن الرجع والتحقق من حدوث التجانس عن طرٌق معادلة توكى بإستخدام حساب المتوسط 
 واإلنحراؾ المعٌارى وتطبٌق المعادلتٌن التالٌتٌن:

  اإلنحراؾ المعٌارى 1 –الحد االدنى المقبول = المتوسط 

  + ىاإلنحراؾ المعٌار 1الحد االقصى المقبول= المتوسط 

 علماً بان هذه الخطوة ٌتم حدوثها تلقائٌا داخل البرنامج
الدرجات المتطرفةتبعا للمعادالت السابقة. علماً بؤن جمٌع المثٌرات البصرٌة ٌتم إستبعاد  .1

والسمعٌة المستخدمة ؼٌر مرتبطة بؤى من المقرارت الدراسٌة وإنها أرتبطت بمجموعة من 
 المعلومات الثقافٌة العامة.

 . 2،4ح كل مفردة من مفردات المقٌاس تاخذ احدى القٌمتٌن عند التصحٌ .3

تم تحدٌد األنظمة التمثٌلٌة المفضلة لمعالجة المعلومات وذلك بتحدٌد درجات الطالب على كل  .0
نمط من األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات وحساب الفروق لكل فرد من أفراد العٌنة 

 ت" للعٌنات المرتبطة ومقارنة المتوسطات.لتحدٌد النمط المفضل بإستخدام إختبار "
علماً بؤن المعالجة البصرى عندما تكون الفروق بٌن نمطى المعالجة لكل فرد من أفراد 
العٌنة دال إحصائٌاً لصالح انمط البصرى والعكس صحٌح بالنسبة للنمط السمعى. بٌنما 

أفراد العٌنة ؼٌر دال عندما تكون الفروق بٌن النمطٌن لكل فرد من  المتوازنةالمعالجة 
 إحصائٌاً.
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 للمقٌاس الرقمى لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلوماتالخصائص السٌكومترٌة وتم التؤكد من 
 -على النحو التالى:

 الثبات: -2
رونباخ ك-تم حساب معامالت الثبات لمقٌاس األنظمة التمثٌلٌة بإستخدام كل من معامل الفا          

 والتجزئة النصفٌة لسبٌرمان بروان، وأسفرت النتائج على النحو التالى:
 

 معامل الثبات على األبعاد الفرعٌة لمقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات( 2جدول رقم )

 

 بروان-سبٌرمان ألفا كرونباخ 

 **0.785 **0.643 النمط البصرى

 **0.684 **0.591 النمط السمعى

ظنممة التمييلية لمعالةة مقياس األالمعلومات السمعية والبصرية على  ( التسلسل الزمنى لمراحل عرض 1شكل رقم )

 المعلومات
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 **0.734 **0.617 النمط المتوازن

 **0.719 **0.617 المقٌاس ككل

 
كرونباخ ومعادلة -حٌث بٌنت النتائج أن معامالت الثبات التى أسفرت عنها كل من معادلتى الفا

بروان للتجزئة النصفٌة مرتفعة بالنسبة لمقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات، -سبٌرمان

وهذا ٌدل على تمتع مقٌاس األنظمة التمثٌلٌة  0.785، 0.591ت الثبات ما بٌن فلقد تراوحت معامال

 .معامالت ثبات مقبولة إحصائٌاً لمعالجة المعلومات على 

 الصدق:  -1

 تم حساب الصدق بالدراسة الحالٌة لمقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات بإستخدام: 

لٌة فى شكل ورقى على عدد صدق المحكمٌن: تم عرض المقٌاس بصورته االو .2

متخصص بعلم النفس، وقام الباحث بالتاكد من صدق المحكمٌن بإستخدام طرٌقة "لوش  23

Lawshe ،معامالت صدق كل مفردة من   1(.وٌوضح الجدول رقم 261: 1443" )عبدالرحمن

 "وأن0.6000مفردات المقٌاس علماً بؤن الحد االدنى لقبول أى مفردة من المفردات كانت "

 العبارات التى ٌقل معمل صدقها عن ذلك ٌتم إستبعادها، وأسفرت النتائج عما ٌلى:
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 معامالت صدق المحكمٌن لكل مفردة من مفردات مقٌاس األنظمة التمثٌلٌة( 1جدول رقم )

     
 كانت مقبولة إحصائٌا.ٌتضح من الجدو السابق أن جمٌع بنود المقٌاس تبعاً لصدق المحكمٌن    
: لفحص مدى قدرة المقٌاس على التمٌٌز بٌن فئات الدرجات الصدق التمٌٌزى  .1

األعلى واألدنى بمستوى داللة إحصائٌة. وٌبٌن الجدول التالى تحلٌل التباٌن البسٌط 

 (Marsh et al., 2012لإلرباعى األعلى واألدنى )

 معامل الصدق م معامل الصدق م معامل الصدق م معامل الصدق م

2 0.913 20 0.913 32 0.862 00 0.862 

1 0.862 22 0.862 31 2 02 0.862 

3 2 21 0.739 33 0.913 01 1 

0 0.739 26 2 30 0.862 06 0.913 

5 0.913 14 0.862 35 0.652 54 1 

0 0.862 12 0.913 30 0.652 52 0.913 

2 0.913 11 0.739 32 0.913 51 1 

1 2 13 0.652 31 1 53 0.913 

6 0.862 10 0.913 36 1 50 0.652 

24 0.913 15 1 04 0.913 55 0.652 

22 0.862 10 0.652 02 0.739 50 0.739 

21 0.739 12 0.862 01 0.913 52 1 

23 2 11 0.913 03 1 51 0.739 

20 0.652 16 0.862 00 1 56 0.913 

25 0.913 34 0.862 05 0.862 04 2 



 

 د / هالة سعيد عبد العاطي ابوالعال ذ

 

 
 

 
 2015السٌة الثالثوى أكتوبر              عدد خاص                 –جاهعة الوٌوفية  –لية التربية هجلة ك

 

322 
طارق ًور الديي د.                                                                           

 هحود عبد الرحين

 رباعى األعلى واألدنى( نتائج تحلٌل التباٌن البسٌط لإل3) جدول رقم

األنظمة 
 التمثٌلٌة

مجموع  الفروق
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 الداللة قٌمة ؾ

 بٌن النمط البصرى
 المجموعات

24.38 24.38 186.18 0.000 

داخل 
 المجموعات

5.24 0.131 

 بٌن النمط السمعى
 المجموعات

130.38 130.38 995.64 0.000 

داخل 
 المجموعات

5.24 0.131 

النمط 
 المتوازن

 بٌن
 المجموعات

116.14 116.14 124.66 0.000 

داخل 
 المجموعات

5.24 0.131 

 بٌن الدرجة الكلٌة
 المجموعات

5446.99 5446.99 675.63 0.000 

داخل 
 المجموعات

13.81 13.81 

 
لهه القهدرة علهى ٌتضح من الجدول السابق أن مقٌاس األنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات بؤبعاده 
 التمٌٌز بٌن اإلرباعى األعلى واألدنى. ومن ثم فإن المقٌاس ٌقٌس ما وضع لقٌاسه.

ٌتضح مما سبق ان المقٌهاس الرقمهى لألنظمهة التمثٌلٌهة لمعالجهة المعلومهات ٌتمتهع بهدرجات ثبهات 
 وصدق مقبولة إحصائٌاً. ومن ثم فؤن المقٌاس ٌتمتع بمجموعة الخصائص السٌكومترٌة.

 الدراسة  نتائج
تضمنت الدراسة الحالٌة دراسة الفروق بٌن االنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات بٌن الجنسٌن 
لدى عٌنة من طالب كلٌة التربٌة بسوهاج وتضمنت الدراسة الحالٌة إختبار صحة الفروض 

 -التالٌة:

نظمة التمثٌلٌة ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الطالب والطالبات فى اال:  الفرض األول
 لمعالجة المعلومات
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إلختبار صحة هذا الفرض فقد تم تصنٌؾ عٌنة الدراسة السٌكومترٌة على حسب النظام التمثٌلى 
المفضل، ومن ثم إستخراج التكرارات والنسب المئوٌة لها، وتم حساب المتوسط واإلنحراؾ 

 -عما  ٌلى: المعٌارى لكل نظام تمثٌلى لمعالجة المعلومات. وأسفرت النتائج

( ٌبٌن النسب المئوٌة للتكرارات لألنظمة التمثٌلٌة والمتوسط واالنحراؾ المعٌارى 0جدول رقم )

 لكل منها

النمط 
 المهٌمن

النسبة المئوٌة  التكرار
 للتكرار

اإلنحراؾ  المتوسط
 المعٌارى

 3.96 53.90 %48.25 194 البصرى

 3.59 44.58 %30.00 120 السمعى

 3.62 31.34 %21.75 86 المتوازن

 %48.25ٌتضح من الجدول السابق أن النظام التمثٌلى المفضل هوالنمط البصرى والذى ٌتمٌز به 

من أفراد عٌنة التقنٌن السلوكٌة، كما ٌتضح من المتوسطات واإلنحرافات المعٌارٌة أن النمط 
 األعلى متوسطاً هو النمط البصرى.

 إحصائٌة تم إستخدام تحلٌل التباٌن األحادى ولحساب إذا ما كانت توجد فروق ذات داللة
 ( ٌبٌن نتائج تحلٌل التباٌن األحادى لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلومات5جدول رقم )

ة 
ظم

ألن
 ل
ضل

مف
 ال

ط
نم

ال

ة 
ج
عال

لم
ة 

لٌ
ثٌ
تم

ال

ت
ما

لو
مع

ال
 

  
مجموع 
 المربعات

 
متوسط 
 المربعات

 

 Fقٌمة 
 

 الداللة

 44.70 81319.59 162639.19 بٌن المجموعات

 

0.001 

داخل 
 المجموعات

3988.41 10.4 

  166627.60 المجموع

 
: ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن كل من النظام التمثٌلى المفضل لمعالجة الفرض الثانى

 المعلومات والجنس
إلختبار صحة هذا الفرض  فقد تم حساب المتوسطات الحسابٌة واإلنحرافات المعٌارٌة 

المتحققة ألفراد العٌنة كل على حسب نوعه التظام التمثٌلى المفضل لمعالجة المعلومات  للدرجات
ومن ثم إستخدام إختبار "ت" للعٌنات المرتبطة للتحقق إذا ما كانت توجد فروق ذات داللة 

 -أم ال. وأسفرت النتائج عما ٌلى: 0.05إحصائٌة عند مستوى داللة 
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النحر افات المعٌارٌة لألنظمة التمثٌلٌة لكل من الطالب ( ٌبٌن المتوسطات وا0جدول رقم )

 والطالبات عٌنة الدراسة

اإلنحراؾ  المتوسط النوع النمط
 المعٌارى

 الداللة قٌمة "ت" اإلرتباط

  3.91 44.94 ذكر البصرى

0.437 

 

1.429 

 

 4.98 44.52 أنثى 0.156

  0.968 43.38 ذكر السمعى

0.402 

 

1.828 

 

 0.903 41.19 أنثى 0.06

  3.71 30.58 ذكر المتوازن

0.593 

 

3.800 

 

 3.62 28.41 أنثى 0.01

 
ٌتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكور واالناث بالنظام التمثٌلى 

لصالح الذكور. وهذا ٌعنى أن الذكور ٌفضلوا استخدام النمط  0.01المتوازن عند مستوى داللة 

 متوازن بالمقارنة باإلناث.ال

 مناقشة نتائج الدراسة
لقد تناولت الدراسة الحالٌة حساب الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس الرقمى لألنظمة التمثٌلٌة 

-لمعالجة المعلومات. والتى اوضح إلى تمتع المقٌاس بدرجات ثبات مرتفعة بإستخدام الفا
قٌاس ٌقٌس كل من االنظمة التمثٌلٌة لمعالجة بروان،  وهذا ٌدل على ان الم-كرونباخ، سبٌرمان

المعلومات التى اشار الٌها ستٌرنبرج فى تصوره، كما ان النتائج ال تتؽٌر بتؽٌر القائمٌن علٌه. 
بالنسبة للصدق فقد تم إستخدام كل من صدق المحكمٌن بإستخدام معادلة لوش ، والصدق 

عامالت صدق مرتفعة نسبٌا. وركزت التمٌٌزى لحساب معامالت الصدق وحصل المقٌاس على م

% 01الدراسة الحالٌة باالجابة على تساإلٌن رئٌسٌٌن. بالنسبة للتساإل االول أسفرت النتائج أن 

 ,Alija & Cuetos)من افراد عٌنة الدراسة فضل النمط البصرى وهذا ما ٌتفق مع دراسة كل من 

2006; Andrews & Lotto, 2004)  التى أوضحت أن الدماغ البشرى لدٌه القدرة على معالجة

المثٌرات البصرٌة بصورة أكثر فاعلٌة من المثٌرات السمعٌة، حٌث أن المعلومات البصرٌة تحدث 

مللى ثانٌة، فى حٌن أن  144مللى ثانٌة إلى  244أثرا بؤنظمة الذاكرة فى وقت ٌبلػ ما بٌن 

 544مللى ثانٌة إلى  154ة للمعلومات السمعٌة تستؽرق وقتا ٌستؽرق ما بٌن اإلستجابة الشرطٌ

. كما ان هذه النتٌجة تتوافق مع طبٌعة عٌنة الدراسة حٌث انها شملت (Aerts et al., 2013)مللى

ل اللؽات والتى تحتاج للجانب البصرى والسمعى فىإستقبال التخصصات العلمٌة واالدبٌة مث
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المعلومات. بالنسبة  إلجابة التساإل الثانى فقد أسفرت النتائج إلى وجود فروق فى النمط 
المتوازن لألنظمة التمثٌلٌة بمعالجة المعلومات لصالح الذكور. حٌث بٌنت هذه النتٌجة تفضٌل 

لبصرٌة والسمعٌة على حد سواء. وهذه النتٌجة تعتبر من الذكور للمزج بٌن كل من المعلومات ا
النتائج الحدٌثة التى لم ٌشر الٌها سابقاً بالدراسات السابقة، ومن الممكن أن ٌرجع ذلك الى 
تفضٌل طالب كلٌة التربٌة الى المزج ما بٌن النظامٌن التمثٌلٌٌن لتحقٌق أكبر استفادة ممكنة 

 لتربوٌة.وعلى االخص عند دراسة المقررات ا

 :الخالصة
ٌهر المتخصصهٌن ؽتعتبر المقٌاس االلكترونٌة طفرة فهى المجهاالت النفسهٌة حٌهث أنهها تتهٌح حتهى ل 

المفسههرة لههها. ومههن إحههدى محههاوالت تصههمٌم  إسههتخدامها، وتفسههٌر نتائجههها علههى حسههب المعههاٌٌر 
معلومات وحساب مقٌاس رقمى قامت الدراسة الحالٌة بتصمٌم مقٌاس لألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة ال

خصائصههه السههٌكومترٌة، وقٌههاس مههدى فاعلٌتههه فههى الكشههؾ عههن النظههام التمثٌلههى المفضههل لعٌنههة 
 الدراسة وحساب الفروق بٌن النظام التمثٌلى لمعالجة المعلومات والنوع.

 المراجع
 أوالً المراجع باللؽة العربٌة 

ات للنصههفٌن الكههروٌٌن للمههخ (. األنظمههة التمثٌلٌههة لمعالجههة المعلومهه1422السههلٌمانى، مٌرفههت ) .2

وأسهالٌب الهتعلم لهدى عٌنهة مهن طالبهات الصههؾ الثالهث الثهانوى بمدٌنهة مكهة المكرمهة. رسههالة 
 ، المملكة العربٌة السعودٌة.ماجستٌر ؼٌر منشورة. كلٌة التربٌة، جامعة ام القرى

ادٌمٌهة فهى (. أسالٌب معالجة المعلومات لدى طلبة المرحلة الثانوٌهة األك1441الرفوع، محمد ) .1

 .133-265(، 1)10األردن، وعالقتها بالجنس والتخصص. مجلة جامعة دمشق، 

(.علم الهنفس المعرفهى: النظرٌهة والتطبٌهق.دار المسهٌرة للطباعهة 1440العتوم، عدنان ٌوسؾ) .3

 والنشر، عمان: األردن..
الجهة (. العالقهة مها بهٌن أسهالٌب الهتعلم كنمهنط مهن أنمهاط مع1424جدٌد، لبنهى؛ منصهور،على ) .0

، 10المعلومات، وقلق اإلمتحان وأثرهما على التحصٌل الدراسى، مجلة جامعة دمشهق، العهدد 

63-213. 

معالجههة المعلومههات وفههق البرمجههة  (.1420) إٌمههان؛ مبههارك، إنتظههار؛ موسههى، مههروة، شهههاب .5

اللؽوٌة العصبٌة وأثرها فى تعلم مهارة التصوٌب من القفهز عالٌهاً. بحهث تجرٌبهى مسهتل علهى 
مههن طالبههات الصههؾ الثههانى بكلٌههة التربٌههة الرٌاضههٌة للبنههات بجامعههة بؽههداد، مجلههة كلٌههة  عٌنههة

 (.13)23التربٌة الرٌاضٌة للبنات، بؽداد، العراق، 

،القهههاهرة: دار الفكهههر 0(.القٌهههاس النفسهههى النظرٌهههة والتطبٌهههق، ط:1443عبهههد الهههرحمن، سهههعد) .0

 العربى.

 روق للنشر والتوزٌع(. سٌكولوجٌة التدرٌس. دار الش1442قطامى، ٌوسؾ ) .2
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(. أنمههاط التحمٌههل اإلدراكههى وعالقتههها بنشههاط الخالٌهها العصههبٌة المخٌههة 1420محمههد، طههارق ) .1

ومعالجة الكلمات المقرإة لدى عٌنهة مهن العهرب الراشهدٌن ، المجلهة التربوٌهة، كلٌهة التربٌهة، 

 .032-315،  10، المجلد جامعة اإلسكندرٌة

ونشاط نصفى الدماغ األٌمهن  اط معالجة المعلوماتأنم(. 1420محمد، طارق؛ شمس، إسراء ) .6

واألٌسر وعالقتهمها بهاألداء األكهادٌمى لطهالب كلٌهة التربٌهة بسهوهاج، المجلهة التربوٌهة، كلٌهة 

 .33-3، 31التربٌة، جامعة سوهاج، العدد

الفروق فى أسالٌب التعلم لدى طالب كلٌة التربٌة بسوهاج فهى (. أرسلت للنشرمحمد، طارق ) .24
، المجلة التربوٌة، كلٌة التربٌة، ٌمنة الدماؼٌةواألنظمة التمثٌلٌة لمعالجة المعلوماتضوء اله

 .المنصورةجامعة 

الخصهههائص السهههٌكومترٌةوالنٌورلوجٌة للمقٌهههاس التقنهههى (.1أرسهههلت للنشهههرمحمهههد، طهههارق ) .22

الطلبههة الجههامعٌٌن المصههرٌٌن. المجلههة التربوٌههة، لههدى عٌنههة مههن  (EBDS)للهٌمنههة الدماؼٌههة 

 الكوٌت: مركز النشر العلمى. جامعة

(. فعالٌههة برنههامج للتعلهههٌم العالجىفههى تنمٌههة مسههتوى التمثٌههل المعرفهههى 1441محمههد، عههادل ) .21

للمعلوماتلدى تالمٌذ الصؾ السادس اإلبتدائى ذوى صهعوبات الهتعلم فهى الفههم القرائهى. بحهث 
مٌههة الفردٌههة مقههدم للنههدوة العلمٌههة بجامعههة الملههك سههعود بعنههوان "علههم الههنفس وقضههاٌا التن

 أبرٌل. 22-25والمجتمعٌة"، 
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