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 يومنخفض يمرتفع طالب اجلامعةالسائد لدى  معاجلة املعلومات البصريةهتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن منط المستخلص: 
 معاجلةيف أمناط  طالب اجلامعةمن  األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعيروق بني ، إضافة إىل التعرف على مدى الفيالتلكؤ األكادمي

( طالبًا وطالبة 63( طالبًا وطالبة منهم )126، وتكونت عينة الدراسة يف صورهتا النهائية من )املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ
بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية باإلمساعيلية، جامعة قناة السويس  األكادمييؤ التلك ومنخفض( طالبًا وطالبة 63، )األكادمييالتلكؤ  ومرتفع

( سنة، طبق عليهم مقياس التلكؤ 3.14( سنة باحنراف معياري قدره )21.45جبمهورية مصر العربية، بلغ متوسط أعمارهم الزمنية )
)كأحد  معاجلة املعلومات البصريةأمناط  لقياس ية احملوسبأمناط معاجلة املعلومات البصر ، وكذا مقياس طالب اجلامعةلدى  األكادميي

 طالب اجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل سيطرة النمط األمين على كل من النمطني األيسر واملتكامل لدى مقاييس األداء املوضوعي(
النمط األيسر، كما أظهرت  هو األكادمييالتلكؤ  منخفضيكان النمط املسيطر لدى   يف حني األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي

توجد فروق  ملو األمين واملتكامل،  معاجلة املعلومات ييف منط األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعيالنتائج وجود فروق دالة بني جمموعيت 
 األيسر.  معاجلة املعلوماتالدراسة يف منط  دالة بني جمموعيت

 
 .األكادمييالتلكؤ  ،النصفني الكرويني للمخ، ةمعاجلة املعلومات البصريأمناط الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمـة:

البـــاح ون املشـــت لون يف جمـــانت علـــم الـــنفس  يـــوي
، وعلـــــــم الـــــــنفس العصـــــــ  Psychophysiologyالفســـــــيولوجي 

Neuropsychology  ــــــنفس املعــــــريف  Cognitiveوعلــــــم ال

Psychology  أمهيــــة كبــــدة للمبــــادل والكيفيــــة الــــيت يعمــــل  ــــا
تمـت الك ـد مـن الب ـوع العلميـة باإلجابـة عـن املخ، ولقـد اه

هــتم باإلجابــة ادد هــو "كيــف يعمــل املــخا" وحــدي اً ســؤام  ــ
عـــن هـــذا الســـؤام البـــاح ون املشـــت لون يف جمـــام علـــم الـــنفس 

. ومــــن   Cognitive Neuropsychologyالعصــــ  املعــــريف 
تلقـــــــــى الدراســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــاملت دات املعرفيـــــــــة والعصـــــــــبية 

ـــاح ني )النيورولوج ـــا احلاضـــر صـــدى واســـعاً بـــني الب يـــة( يف وقتن
والدارســني ملــا نــا مــن أيفــر بــالغ يف األداء العقلــي املعــريف العــام 
لإلنســـان، و تـــل الدراســـات املتعلقـــة بوظـــائف املـــخ وعملياتـــ  
الصـــدارة فيهـــا، فقـــد عكـــف الك ـــد مـــن البـــاح ني والدارســـني 

بـأهم  على سـ  أوـوار هـذا العضـو العصـ  فاصـة فيمـا يتعلـق
الوظـــائف الـــيت يؤديهـــا ومنطـــ  وطريقتـــ  يف معاجلتـــ  للمعلومـــات 

 اليت ترد إلي  وخمتلف العمليات اليت  دع على مستواه.
بصــــــــورة مذهلــــــــة علــــــــوم املــــــــخ  –ولقــــــــد تطــــــــورت 

ســبات ايليــة وعلــوم انتصــام،  واألعصــاب والفســيولوجيا واحلا
ــــنفس إكمــــا  ن التقــــدم انائــــل الــــذي حــــدع يف جمــــام علــــم ال
 منــذ بدايــة ال مانينــات وارتباطــ  الويفيــق بعلــوم احلاســبات املعــريف

كــل ذلــى أدى إىل مطالبــة علمــاء   –ايليــة واملــخ واألعصــاب 
الـــــــــــنفس هراجعـــــــــــة املفـــــــــــاهيم والن ريـــــــــــات وأدوات التن ـــــــــــد 

وشل ، ) كامل، ا يواكب ال ورة العلمية انائلة السيكولوجي ه
2005). 

ناميــة   هــو أعقــد من ومــة دي Brain يواملــخ البشــر 
الوجــــود كلــــ  ومــــن   فــــمن ايــــ  فــــرو  العلــــم واملعرفــــة تلتقــــي 

مــن  البشــريوتتفاعــل   نســق بنــائي وظيفــي مــن فــالم املــخ 
 البشـريأجل الت يد انرتقائي للواق  ليت د ويتطور ويرقى املـخ 

ــــق الســــ ــــ  مــــن أجــــل  قي ــــده للواق ــــة   جمــــرى ت ي عادة والرفاهي
 .(120 :2006) كامل، والتنمية البشرية 

وعلـــى الـــروم مـــن التطـــابق التشـــر ي بـــني النصـــفني 
والبيــــــة الب ــــــوع  فــــــمنالكــــــرويني للمــــــخ )األميــــــن، واأليســــــر( 

السيكوفســيولوجية تقــرر عــدم تطابقهمــا يف الوظــائف النفســية 
ـــــــ ـــــــز فلكـــــــل مـــــــن النصـــــــفني الكـــــــرويني طبيعـــــــة متمي زة   جتهي

 (2002) كامل، املعلومات اخلاصة ب  
 Styles ofاملعلومــــات ويف جمــــام أمنــــاط معاجلــــة 

Information Processing   ديــداً فقــد أدى التقــدم املل ــو 
يف كـــــل مـــــن علـــــم الـــــنفس الفســـــيولوجي إىل  ديـــــد األمـــــاكن 
اخلاصــة هراكــز الــت كم العليــا بالقشــرة املخيــة، والــيت كــان مــن 
أهــم نتائاهــا التوصــل إىل أن املــخ ينقســم إىل نصــفني كــرويني 

Hemispheres  ســـــــــر(، ولكـــــــــل مـــــــــن النصـــــــــفني وأي –)أميـــــــــن
الكــرويني وظــائف معينــة نتلــف عــن ايفــر، و تلــف األفــراد 
فيما بينهم يف تفضيلهم ألنشطة أحد النصفني الكـرويني علـى 
ايفــر يف معاجلــة املعلومــات، ومــن   فــمن هنــاف أمناطــاً خمتلفــة 
للتعامـــل مـــ  املعرفـــة وجتهيـــز املعلومـــاتأل فهنـــاف الـــنمط األميـــن 

 & Torrance)كـــل مـــن: تـــورانس ومـــراد الـــذي يشـــد إليـــ   

Mourad)  ،( 1981كامــــل ،)( 1988مــــراد ،)  أبــــو شعيشــــ
وصـــــادق ، أبـــــو حطـــــب (Rilea, 2008)(، ريليـــــا أ 1989)
( 2013أل 2011) ويوســـــف(، 2009الكيـــــام )، (2009)

ـــــة  ـــــ   ـــــتب با ـــــام البصـــــري ومعاجلـــــة املهـــــام وـــــد اللف ي بأن
وهنـــاف الـــنمط األيســـر واملعاجلـــة املعرفيـــة املتزامنـــة للمعلومـــات، 

ـــــــورانس 1981كامـــــــل )والـــــــذي يشـــــــد إليـــــــ  كـــــــل مـــــــن:   (، ت
أبـــو ، (Torrance & Okabayashi, 1984)وأوكاباياشـــى 

، (Rilea, 2008)(، ريليــا 1994مــراد )(، أ 1989شعيشــ  )
 ويوســف(، 2009(، الكيــام )2009وصــادق )أبــو حطــب 

ــــ   ــــتب بالت ليــــل واملعاجلــــة املتتابعــــة  (2013أل 2011) بأن
وبعض األفـراد يفضـل اجلمـ  بـني النمطـني األميـن  ،معلوماتلل

 واأليسر معاً بدرجة متساوية )النمط املتكامل(.
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وعلــى الــروم مــن افــتالف وتبــاين وظــائف النصــفني 
الكـــرويني للمـــخ فمنـــ  ن يصـــأ علـــى اإلطـــالق أن نفصـــل بـــني 
الوظيفـــــة التكامليـــــة لعمـــــل النصـــــفني الكـــــرويني، فـــــأي نشـــــاط 

ج عن التكامل الوظيفي لعمل املخ فعملية يصدر عن الفرد نات
معاجلـــة املعلومـــات ن ميكـــن أن تصـــل إىل أعلـــى مســـتوى مـــن 

كامــــل،   ) املــــخ  يبالتكامــــل الــــوظيفي بــــني نصــــف الكفــــاءة إن
2002).   

ومـــن ناحيـــة أفـــرى، فـــمن كـــل منـــا يتلكـــأ يف بعـــض 
األوقـــــات يف حياتـــــ  وهنـــــاف الـــــبعض الـــــذي يتلكـــــأ أك ـــــر مـــــن 

ى افـتالف أجناسـهم ومسـتوياهتم العقليـة ايفرين فاألفراد علـ
وانقتصـــادية وانجتماعيـــة وال قافيـــة والعمريـــة ميارســـون ســـلوف 

 وصــف التلكــؤ ولكــن بــدرجات متفاوتــة، والــبعض يتقبــل ذلــى ب
مــــن شخصــــيتهم، والــــبعض ايفــــر يب  ــــون عــــن طــــرق  اجــــزءً 

 ووسائل للت لب على سلوف التلكؤ لديهم.  
  Academic Procrastinationوالتلكـــؤ األكـــادميي 

يُعــد أفطــر أنــوا  التلكــؤ وأك رهــا انتشــاراً لــدى الكبــار بصــفة 
يُطلـــق  إذعامـــة والطـــالب يف ا ـــام التعليمـــي بصـــفة فاصـــة، 

على تأفد وتأجيـل الطـالب ألداء املهـام والواجبـات الدراسـية 
 .(2015)عبدالوهاب،  التلكؤ األكادميي

 (Tuckman et al., 2002) نو وآفـر  ويشـد توكمـان
اسـتعداد الفـرد  ىمسـة تتوقـف علـ د  إىل أن التلكؤ األكادميي يعـ

ونــــا توابــــ  ومرتتبــــات فطــــدة علــــى الطــــالب الــــذين يعتــــادون 
 إرجاء مهامهم األكادميية وواجباهتم الدراسية إىل آفر وقت.

أن  (Farran, 2004)هـــذا اإلطـــار يـــذكر فـــاران  يفو 
ابات التلكؤ األكادميي سلوف شائ  ومشكل ومصدر لالضـطر 

 لدى الطالب.
إىل أن التلكــــؤ  (Popoola, 2005)بوبــــون ويشــــد 

 يفو األكــادميي يــرتبط بالعوامــل املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية. 
الطلبـة أن أشـارت نتـائج جمموعـة مـن الدراسـات نفس  النطاق 

ـــــة للتســـــويف  صـــــلون علـــــى درجـــــات  ـــــديهم نزعـــــة قوي ممـــــن ل
 املســــــوفني، منخفضــــــة يف انمت انــــــات مقارنــــــة بالطلبــــــة وــــــد

وزر أأل 2008) مد،  وي هرون ضعفاً يف إجنازاهم األكادميي
أل 2012أبـــــو وـــــزام، ؛ Özer & Ferrari 2011, وفرررررر ر

 . (2015أل وحسانني، 2013، العبيدي

 مشـكلة الدراسـة:

ن شى أن التلكؤ األكادميي يُعد مسة نوعية 
فاصة با ام األكادميي تتسم بسلسلة من سلوكيات 

لفاعلية. وعلى الروم من والعاز وعدم ا لتانبوااإلحاام 
من ال واهر الشائعة لدى األفراد فمن تكراره بصورة  د  أن  يع

مستمرة مُي ل مشكلة ملا قد يكون ل  من آيفار سلبية على 
األداء العقلي املعريف كما ي هر يف اجلانب اننفعاي للفرد يف 

 صورة احلساس بالندم أو اليأس ولوم الذات.  
صبأ دراسة التلكؤ األكادميي أدعـى إذا مـا عرفنـا وت

ذلـى  يممـا يـؤد اجلامعيـةأن  ظـاهرة شـائعة بـني طـالب املرحلـة 
مـــنخفض ودرجـــات ضـــعيفة وهـــروب أو  أكـــادمييإىل مســـتوى 
أو إمهانـا. وك ـداً مـا جنـد املتلكـج يف وجـل  الدراسةتسرب من 

وفــوف مــن إحساســ  خكــم ايفــرين عليــ  وذلــى مــن فــالم 
النقــد الــذاه، فهــو  ــاف أن يكــون وــد مــتقن يف أداء عمليــة 

واجباتــ ، كمــا  شــى أن مــا يبذلــ  مــن جمهــود ن يكــون كافيــاً 
ومــن   لــن ينــام الــدرجات الــيت نكنــ  مــن الناــا  ويــنعكس 

 هذا ال ن علي  ويصاب خالة تسمى اخلوف من الفشل.
هذا الصدد أجريت العديد من الدراسات  يفو 

لدى طالب اجلامعة  األكادمييلت التلكؤ والب وع الىت تناو 
كالسني   (،2004واحلسيىن ) مصيل ي منها دراسات

كاجان (،  2009عطية ) ،(Klassen et al., 2008)وآفرين 
 Jadidi et)وآفرين  جاديدي، (Kagan et al.,2010)وآفرين 

al.,2011) كاو ،(Cao,2012) ،( 2014أمحد ،)وعبدالوهاب 
دراسات إىل أن سلوف التلكؤ أشارت تلى ال إذ( 2015)

كل مراحل التعليم وخباصة   يفينتشر بني الطالب  األكادميي
جلامعية، كما تدعم نتائاها فكرة أن والبية طالب املرحلة ا

 ون أكادميياً.اجلامعة يتلكؤ 
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بـــني طـــالب وبـــالن ر إىل انتشـــار التلكـــؤ األكـــادميي 
 أوزر دراســــة أشــــارتكمــــا % 52بل ــــت  جنــــد أ ــــااجلامعــــة، 

(Ozer et al., 2009)أوزر وسـاكس دراسـة يفكمـا % 83، و 
(Ozer & Sackes, 2011).  األكــادمييومــن   يعــد التلكــؤ 

 .     التعليميةيف البيئة  مشكلة معقدة
 & Solmon)ولقــــد أكــــد ســــوملون وروع بلــــوم 

Rothblum, 1984) ًئــاأن التلكــؤ األكــادميي ن مي ــل عب علــى 
ط ولكـن يتضـمن أيضـاً تفاعـل يف انسـتذكار وإدارة الوقـت فقـ

 مكونات انفعالية ومعرفية.
( 2008) الشرنويبففي اجلانب املعريف جند أن 

إىل أن هناف دراسات قليلة أجريت بب ث الطالب  أشارت
املتلكئني أكادمييًا من من ور معريف واليت تؤكد على أن 
العوامل املعرفية جيب أفذها يف انعتبار لفهم سلوف الطالب 

 ئني. املتلك

إىل أن  (Chu & Choi, 2005)ويشد تشو وتشو 
على تعلم  – بشكل سل  –يؤيفر  األكادمييالتلكؤ 

، بل وعلى شخصياهتم، األكادمييالطالب، وعلى أدائهم 
 & Wilson)وعلى جودة حياهتم. ويضيف ويلسون وجنوين 

Nguyen, 2012) األكادميي ين رون إىل التلكؤ نيأن املتعلم 
% من الطالب 95من  ضارة، وأن أك رمشكلة  وصف ب

لذا فمن من يستهدفون ففض ، والتخلب من .  املتلكئني
مما  –التلكؤ األكادميي  -الضروري تناوم هذا السلوف 

يساعد على فهم  ومن    اولة التقليل من آيفاره السلبية إىل 
 أقصى درجة ممكنة لدى املتعلمني باملرحلة اجلامعية.

ني قد يواج  بعض ن بعض املتعلمإكما 
يعانون منها أيفناء دراستهم، وقد يكون  املشكالت يف التعلم،

ذلى بسبب تفضيلهم لنمط معني من أمناط معاجلة 
املخ  فياملعلومات يعتمد بدرجة كبدة على وظائف أحد نص

الكرويني ون يتناسب م  املطالب املعرفية والوجدانية ألداء 
 مهام التعلم.

( 2011، 2005يوسف )هذا الصدد يشد  يفو 
 إذلدى املتعلمني،  معاجلة املعلوماتإىل أمهية دراسة أمناط 

ن انهتمام إ، كما مةهمضرورة  عد  تيرى أن دراستها 
مًا يسهم يف  قيق أهداف العملية همبدراستها يعد بعدًا 

 دات الرتبوية، وتدعم يف املتعلم القدرة على مواجهة الت
 مناحي احلياة املختلفة. ل  السريعة اليت تطرأ على ك

وقد أُعدت العديد من أساليب القياس لت ديد 
املخ على ايفر منها ما نطلق علي   فيتفضيل أحد نص

ُمسمى أسلوب التقرير الذاه، أما األسلوب ال اين فيمكن 
تسميت  أسلوب األداء املوضوعي، وستستخدم الدراسة 

ة العرض طريق يية أحد أساليب العرض اجلان ، وهاحلال
السري  للم دات البصرية يف جانّ  ا ام البصري لقياس 

الذي أعده الباحث ليكون البصرية  معاجلة املعلوماتأمناط 
 مم اًل لألسلوب ال اين )أسلوب األداء املوضوعي(.

واملتتب  لنتائج الدراسات والب وع اليت تناولت 
خ للنصفني الكرويني بامل السائد معاجلة املعلوماتمنط 

يل ظ مع  وجود دراسات تشد إىل سيطرة النمط  للمتعلمني
األيسر على كل من األمين واملتكامل، ومن هذه الدراسات: 

رياض (، 1985)  مد(، 1982مراد وآفرين )دراسات 
 (،1987(، إمساعيل )1986عكاشة ) (،1986وعبادة )
 لممس أيب (،1989، 1988مراد ) ،(1988 مد )

  مود (،1994) يد وعلمرا(، 1993، 1989)
 (،2003) يالزقا(، مزيان و 2000) يعل (،1995)

(، شارب 2005(، الزهار ويوسف )2005يوسف )
، 2011(، ويوسف )2010(، الزهار ويوسف )2008)

أن  على اجلانب ايفر توجد  ود (2014، 2012
يطرة النمط األمين  دراسات أفرى تشد نتائاها إىل س

(، 1994ليماين )، الس(Albialy, 1993) يكدراسات البيل
حني أظهرت نتائج دراسات  يف(، 1994مسلم ) أيب

ومنها دراسة وخوع أفرى أن النمط املتكامل هو املسيطر 
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. وهكذا جند أن هناف تناقضًا بني (Aliotti, 1981) اليوه
 .السائد معاجلة املعلوماتن منط نتائج هذه الدراسات بشأ

إطال  الباحث  حدود يف –ن هناف ندرة إكما 
 املتلكئني طالب اجلامعةالدراسات اليت أجريت على  يف –

اليت تعكس  معاجلة املعلومات البصريةلدراسة أمناط  أكادميياً 
ومن    .(املميز)املسيطر  معاجلة املعلومات البصريةمنط 

 :نيتياي نييف السؤال تت دد مشكلة الدراسة احلالية
لــــدى  الســــائد بصــــريةمــــات الو معاجلــــة املعلمــــا هــــو منــــط  -1

 ا.األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي طالب اجلامعة

طـــــالب هـــــل توجـــــد فـــــروق ذات دنلـــــة إحصـــــائية بـــــني  -2
معاجلـة يف أمناط  األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي اجلامعة

 )أمين/ أيسر/ متكامل(ا. املعلومات البصرية

 ف الدراسـة:ادهـأ

معاجلة منط الكشف عن هتدف الدراسة احلالية إىل 
 مرتفعي طالب اجلامعةالسائد لدى  املعلومات البصرية

الفروق  إضافة إىل التعرف على، األكادمييالتلكؤ  منخفضيو 
/ متكامل( أيسر /)أمين معاجلة املعلومات البصريةيف أمناط 

 .األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي طالب اجلامعةلدى 

 أهميـة الدراسـة:

املسيطر  البصرية اتوضيأ منط معاجلة املعلومت
القائمني على العملية ، وذلى ملساعدة طالب اجلامعةلدى 

 يفتلعب دورًا فاعاًل  اليتالقدرات  إن إذ الرتبوية والتعليمية
عمليات التعلم والتعليم تعتمد على وظائف النصفني 

نذا فمن   ،تكامل()األمين/ األيسر( و ما معًا )امل الكرويني
 ياصة بكل نصف كرو الوظائف اخل من الواجب توضيأ هذه

والوسائل واستخدام  املقرراتانعتبار عند إعداد  يفألفذها 
 ن ل دراسة أمناط معاجلة املعلوماتكما   طرق التدريس.

ماً همتعد بعداً  إذمة، همضرورة  طالب اجلامعةلدى  البصرية

املتعلم  يف قيق أهداف العملية الرتبوية، وتدعم  يفيسهم 
تطرأ على ا تم   اليتى مواجهة الت يدات السريعة القدرة عل

يسهم التعرف على كما   جوانب احلياة املختلفة. اي  يف
تعديل   أكادمييًا يفنيلدى املتلكئأمناط معاجلة املعلومات 

 يفقد يسبب إعاقة ملستوى األداء  والذيالنمط املسيطر 
 أكادميياً  باملتلكئنييبدأ اننتقام  ولكياملهارات األكادميية 

موجبة نشطة ترف  معدم  دافعيةسالبة معطلة إىل  دافعيةمن 
تتصدى ل اهرة ن هذه الدراسة إضافة إىل أ. األكادميياألداء 

تعد أبرز  اليت األكادمييالتلكؤ ظاهرة  يمن أهم ال واهر، وه
، للمتعلمني وفاصة باملرحلة اجلامعية يأسباب الفشل الدراس

شخصياهتم  يفأيفدها املدمر واندام بل إن هذه ال اهرة نا ت
وأفداً ندرة الب وع والدراسات  واجتاهاهتم حنو عملية التعلم.

طالب لدى  البصرية تناولت أمناط معاجلة املعلومات اليت
البيئة  يف األكادمييالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعياجلامعة 

ن  –يف حدود إطال  الباحث  –ن  حيث إ، املصرية والعربية
دراسة يف البيئة املصرية والعربية تناولت هذا املوضو   ةأي دتوج

 بالبيئة املصرية والعربية. 

 مصطلحـات الدراسـة:

 Visual Style of معالجة المعلومات البصريةأنماط  -1

Information Processing: 

قـــام الباحـــث احلـــاي بصـــياوة تعريـــف ألمنـــاط معاجلـــة  
املتكامل( يتفق  -األيسر  -املعلومات البصرية ال اليفة )األمين 

ووجهـــة الن ـــر الـــيت يتبناهـــا يف هـــذه الدراســـة احلاليـــةأل فيعـــرف 
نمـــــــة معالجـــــــة المعلومـــــــات البصـــــــرية األيمـــــــن الباحـــــــث 

الدرجـة املرتفعـة يف التعـرف فقـط " للمف وص إجرائياً علـى أنـ 
علــــى امل ــــدات البصــــرية املقدمــــة للعــــني اليســــرى، وذلــــى علــــى 

ت البصــــرية يف جــــانّ  ا ــــام مقيــــاس العــــرض الســــري  للم ــــدا
البصـــري لقيـــاس أمنـــاط معاجلـــة املعلومـــات للنصـــفني الكـــرويني 

 الذي أعده الباحث". باملخ
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نمـــــــة معالجـــــــة المعلومـــــــات ويعـــــــرف الباحـــــــث  
الدرجـة املرتفعـة " للمف وص إجرائياً علـى أنـ البصرية األيسر 

يف التعــرف فقــط علــى امل ــدات البصــرية املقدمــة للعــني اليمــىن، 
مقياس العرض السري  للم دات البصرية يف جانّ  لى على وذ

ا ـــــام البصـــــري لقيـــــاس أمنـــــاط معاجلـــــة املعلومـــــات للنصـــــفني 
 الذي أعده الباحث". الكرويني باملخ

نمـــة معالجـــة المعلومـــات كمـــا يعـــرف الباحـــث  
الدرجــــة " للمف ــــوص إجرائيــــاً علــــى أنــــ البصــــرية المتكامــــ  

علـى امل ـدات البصـرية املقدمـة  املرتفعة يف التعـرف يف آن  واحـد
مقيـــاس العـــرض الســـري  للم ـــدات لكـــال العينـــني، وذلـــى علـــى 

البصــــــرية يف جـــــــانّ  ا ــــــام البصـــــــري لقيــــــاس أمنـــــــاط معاجلـــــــة 
 الذي أعده الباحث". املعلومات للنصفني الكرويني باملخ

 :Academic Procrastinationالتلكؤ األكاديمي  – 2

بـــدء يف املهـــام الدراســـية يُقصـــد بـــ  تأجيـــل املـــتعلم ال
املطلوبــة وتــأفره يف إنامهــا إىل الل  ــات األفــدة مــ  شــعوره 
بالضيق وعدم انرتيا  لتأفده يف إنامهـا. كمـا  ـدد الباحـث 

لتلكــــؤ األكـــــادميي جبملــــة الــــدرجات الـــــيت ل املفهــــوم اإلجرائــــي
 صــل عليهــا املــتعلم يف األداء علــى مقيــاس التلكــؤ األكــادميي 

 .لباحثا عدهالذي أ

 الدراسـة: اضفر 

لدراســـــة احلاليـــــة علـــــى الن ـــــو ا يميكـــــن طـــــر  فرضـــــ
 :هاي

 معاجلـة املعلومـات البصـريةمنـاط أيسيطر النمط األميـن مـن  -1
 يف حـــــني األكـــــادمييالتلكـــــؤ  مرتفعـــــي طـــــالب اجلامعـــــةلـــــدى 

   .األكادمييالتلكؤ  منخفضييسيطر النمط األيسر لدى 
 اجلامعــــةطــــالب توجــــد فــــروق ذات دنلــــة إحصــــائية بــــني  -2

معاجلـــــــة يف أمنـــــــاط  األكـــــــادمييالتلكـــــــؤ  منخفضـــــــيو  مرتفعـــــــي
 )أمين/ أيسر/ متكامل(. املعلومات البصرية

 الطريقة واإلجراءات:

 الدراسـة: منهجأواًل: 
الية املنهج الوصفي املقارن، احلالدراسة  استخدمت

يعتمد على حساب الفروق وتفسد ذلى يف ضوء كل من  إذ
 ت السابقة.اإلطار الن ري والدراسا

 :تهاعينمجتمع الدراسة و : ثانياً 
طـــــالب ن جمتمــــ  الدراســــة احلاليــــة مــــن ايــــ  تكــــو  

علـــم الـــنفس والرتبيـــة اخلاصـــة  بشـــعبيت الفرقـــة الرابعـــةوطالبـــات 
بكليــــة الرتبيــــة باإلمساعيليــــة، جامعــــة قنــــاة الســــويس جبمهوريــــة 

 .( طالباً وطالبة226)بلغ عددهم  إذ مصر العربية
ـــــة اتكو  و  ـــــت عين ـــــة مـــــن ن لدراســـــة يف صـــــورهتا النهائي

 مرتفعـــــي( طالبـــــاً وطالبـــــة 63( طالبـــــاً وطالبـــــة مـــــنهم )126)
التلكــــؤ  منخفضــــي( طالبــــاً وطالبــــة 63)و، األكــــادمييالتلكــــؤ 

علــم الــنفس والرتبيــة اخلاصــة  بشــعبيتبالفرقــة الرابعــة  األكــادميي
بكليــــة الرتبيــــة باإلمساعيليــــة، جامعــــة قنــــاة الســــويس جبمهوريــــة 

( ســـنة 21.45ة، بلـــغ متوســط أعمـــارهم الزمنيـــة )مصــر العربيـــ
وبـــذلى تكـــون نســـبة  ،( ســـنة3.14بـــاحنراف معيـــاري قـــدره )

ـــــاً   الدراســـــة احلاليـــــةيف إىل جمتمـــــ  املتعلمـــــني  املتلكئـــــني أكادميي
 .٪ 55،75حواي  

عينـة الدراسـة مـن املتلكئـني أكادمييـاً ولقد مت افتيار 
 – مرتفعـييهم )لـد األكـادمييالتلكـؤ وتصنيفهم وفقاً ملسـتوى 

 األكــادمييمقيــاس التلكــؤ  دائهــم علــىمــن فــالم أ( منخفضــي
املرتفــ  املســتوى  يف الفــرد مت تصــنيف إذأل عــده الباحــثالــذى أ

 75 املئيــــــي يكانـــــت هــــــذه الدرجــــــة أكـــــ  مــــــن أو تســــــاو إذا  
إذا كانـت  املـنخفض املسـتوى يفويصنف ، األعلى( ي)اإلرباع

 يو مــــن أو تســــا أقــــل األكــــادمييدرجتــــ  علــــى مقيــــاس التلكــــؤ 
 .األدىن( ي)اإلرباع 25 املئيي
 اً : أدوات الدراسـة:لثثا
 أنماط معالجة المعلومات البصرية الُمحوسـ مقياس  -1

 .)كأحد مقاييس األداء الموضوعي(
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لقيـاس مقيـاس ُ وسـب قام الباحـث احلـاي بمعـداد  
)كأحــــد املقــــاييس األدائيــــة أمنــــاط معاجلــــة املعلومــــات البصــــرية 

ـــــاح ون لتاـــــارب  ة(املوضـــــوعي ـــــذي أورده الب وفقـــــاً للوصـــــف ال
لدراســـات الـــيت تناولـــت ســـبدي، وذلـــى بعـــد اإلطـــال  علـــى ا

ـــــــــــب امل ـــــــــــو شعيشـــــــــــ  التاني ـــــــــــام: أب خـــــــــــي للمعلومـــــــــــات أم 
(Abosheasha, 1988 1990ب،  1989أأل  1989أل ،

متــــــــــــــــوىل (، 2007زيتــــــــــــــــون )(، 1996(، بــــــــــــــــات  )1991
(أل 2014، 2012(، ويوســف )2010(، الــديب )1999)
وسـيلة جتريبيــة نتلـف يف بنائهــا عـن مقــاييس التقريــر بـذا فهــو و 

الــيت  )أمنــاط الــتعلم والتفكــد( الــذاه ألمنــاط معاجلــة املعلومــات
 (Torrance et al., 1978)ن و تـورانس وآفـر سـبق وأن وضـعها 

 Styles (SOLAT) افتبار أسلوب التعلم والتفكد سمى بــوامل

of Learning and Thinking.  

طريقـــــة العـــــرض الســـــري  للم ـــــدات البصـــــرية يف  د  تعـــــو 
جانّ  ا ام البصري من طرق دراسة أمناط معاجلة املعلومـات 

الفع الــة يف التعامـــل مــ  األفــراد إضــافة إىل أ ـــا  البشــريللمــخ 
ميكــن اســتخدامها يف جمــام علــم  مــن  ليســت وســيلة طبيــة و 

 (. 2007)زيتون،  النفس الرتبوي

ــــار مــــن و  مــــن امل ــــدات  ( زوجــــاً 30)يتكــــون انفتب
أو صـورة وعـدد أو صـورتني  وحـرف ةمـن صـور يتألف كل زوج 

يــــتم عــــرض  -يــــتم ترتيبهــــا عشــــوائياً  –أو حــــرفني أو عــــددين 
أحــــد امل ــــدين يف كــــل زوج يف نصــــف ا ــــام البصــــري األميــــن 

 وامل د ايفر يف نصف ا ام األيسر. 

وعلـى أسـاس دقــة املف ـوص يف التعــرف علـى امل ــد  
ملقـــــدم إلحـــــدى العينـــــني يت ـــــدد نشـــــاط النصـــــف الكــــــروي ا

املعاكس لتلى العني، فُيعطى املف وص درجة يف منط معاجلـة 
املعلومــات األميــن إذا اســتطا  التعــرف علــى امل ــد الــذي كــان 
يقـــ  يف ا ـــام البصـــري األيســـر فقـــط، ويُعطـــى درجـــة يف منـــط 
 معاجلــــة املعلومــــات األيســــر إذا اســــتطا  التعــــرف علــــى امل ــــد

يُعطـى  يف حنيالذي كان يق  يف ا ام البصري األمين فقط، 

درجة يف منط معاجلة املعلومات املتكامـل إذا تعـرف علـى كـال 
امل ـــدين اللـــذين مت تقـــدميهما بشـــكل متـــزامن يف جـــانّ  ا ـــام 

  .(2012يوسف، البصري )

ومت الت قــق مـــن صـــدق املقيـــاس باســـتخدام صـــدق  
إتفــاق الســادة احملكمــني علــى احملّكمــني وقــد تراوحــت نســب 

 ي%(، وهــــ90 – 80ت املقيــــاس مــــا بــــني )صــــالحية عبــــارا
 نسب مقبولة.

كمــا قــام معــد املقيــاس خســاب صــدق  مــن فــالم  
مت حســــاب معامــــل انرتبــــاط بــــني اســــتفتاء  إذصــــدق احملــــى 

 مـــد  تراـــ  وقننـــ  الـــذيتـــورانس ألمنـــاط معاجلـــة املعلومـــات 
عـــد، ومـــات البصـــرية املاملعل ( ومقيـــاس أمنـــاط معاجلـــة1988)

مـــن فـــالم تطبيقهمـــا علـــى أفـــراد العينـــة انســـتطالعية، وقـــد 
للـــــنمط األميـــــن،  78,0بل ـــــت معـــــامالت انرتبـــــاط بينهمـــــا )

 يللـــــــنمط املتكامـــــــل( وهـــــــ 89,0للـــــــنمط األيســـــــر، و 85,0
 (.01,0معامالت دالة عند مستوى )

وعــــن يفبــــات املقيــــاس فقــــد مت حســــاب  بطريقــــة ألفــــا   
، (0.76) للـنمط األميـن، معامـل ال بـات وكان قيمـةكرونباخ 

ممـــا  (0.83و) للـــنمط املتكامـــل، و (0.80) للـــنمط األيســـرو 
 .الدراسة احلالية يفنتائا   يفيدم على يفبات املقياس وال قة 

اط كمــا مت حســاب معــايد األداء علــى مقيــاس أمنــ 
عـــد وذلـــى مـــن فـــالم حســـاب معاجلـــة املعلومـــات البصـــرية امل

ت املعياريــــة لــــألداء علــــى أفــــراد العينــــة املتوســــطات وانحنرافــــا
( طالبــاً وطالبــة بالفرقــة الرابعــة 60مــن ) واملكونــة انســتطالعية

بكلية الرتبية باإلمساعيلية، جامعة قنـاة السـويس، بلـغ متوسـط 
( ســـــنة بـــــاحنراف معيـــــاري قـــــدره 22.85أعمـــــارهم الزمنيـــــة )

، وقــــــد مت حســــــاب معــــــايد األداء يف  ديــــــد ( ســــــنة3.96)
إىل أمنــــــاط معاجلــــــة املعلومــــــات  يشــــــباب اجلــــــامعالتصــــــنيف و 

ملتكامـــل( مـــن فـــالم املعـــادنت البصـــرية )األميـــن، األيســـر، وا
)انحنـــــــراف  ي)املتوســـــــط(،  : هـــــــ يأل حيـــــــث م: هـــــــيـــــــةتاي

 املعياري(:



 (م2016 يونيو /هـ1437 رمضانالرياض )   – 53 العدد –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس   
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ذو منط أمين إذا كانـت درجتـة الكليـة  الفرديصنف  -
 هذا النمط. يف ( 1تزيد عن )م + 

كانـــــت درجتـــــة   ذو منـــــط أيســـــر إذا الفـــــرديصـــــنف  -
 هذا النمط. يف ( 1الكلية تزيد عن )م + 

ـــة  الفـــرديصـــنف  - ذو منـــط متكامـــل إذا كانـــت درجت
 هذا النمط. يف ( 1الكلية تزيد عن )م + 

 .دى الشباب الجامعىل األكاديميمقياس التلكؤ  -2

بعد  األكادمييأعد الباحث احلاي مقياس التلكؤ 
ت والب وع اليت اإلطال  على اأُلطر الن رية والدراسا

وكذا مع م انفتبارات  األكادمييتناولت جمام التلكؤ 
واملقاييس العربية واألجنبية واليت هدفت لقياس التلكؤ 

 & Solomon) سولومون ورويفبلومومنها: مقياس  األكادميي

Rothblum, 1984) ،كمان تو  مقياس التلكؤ(Tuckman, 

 سيياحلو  يصيل مل األكادمييمقياس التلكؤ ، (1991
لعالم  األكادمييقائمة سلوف التسويف (، 2004)
 سكرانلمقياس إرجاء املهام األكادميية (، 2008)
(، 2011) شل ل يمقياس اإلرجاء الدراس ،(2010)

مقياس (، 2012وزام ) أليب األكادمييمقياس التسويف 
مقياس تقدير ، (Yesil, 2012)ليسل  األكادميياإلرجاء 

مقياس  (،2013) أمحدترا   الذياملماطلة األكادميية 
مقياس (، 2013ازريق وجرادات ) أليب األكادمييالتسويف 
، (Grunschel et al., 2013) جلرانيسكيل األكادميياإلرجاء 

مقياس اإلرجاء  (،2013رضوان )ل األكادمييمقياس التلكؤ 
 األكادمييمقياس اإلرجاء (، 2014إلبراهيم ) األكادميي

للنواب و مد  األكادميياس التلكؤ مقي، (2014) ألمحد
سانني حل األكادمييمقياس التسويف وأفدًا (، 2014)
 من احلاي األكادمييالتلكؤ ويتكون مقياس  .(2015)
( مفردة وأمام كل مفردة يفالع استاابات هي: )دائماً، 20)

( 1، و2، 3أحياناً، ونادراً(. وتقدر بمعطاء الدرجات )
والدرجة الكلية ، ابقة على الرتتيباملقابلة لالستاابات الس

 .األكادمييللمقياس تشد إىل مستوى التلكؤ 

ومت الت قق من صدق املقياس باستخدام صـدق  
ـــــى جمموعـــــة مـــــن الســـــادة  إذاحملّكمـــــني  ـــــاس عل مت عـــــرض املقي
مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس املتخصصــــني يف علــــم  احملكمــــني

ة وعـــددهم الـــنفس الرتبـــوي بكليـــات الرتبيـــة باجلامعـــات املصـــري
(  كمـــــاً، وذلـــــى إلبـــــداء آرائهـــــم واحلكـــــم علـــــى مـــــدى 11)

، صــدق مضــمون العبــارات ومــدى فعاليــة مــا وضــعت لقياســ 
ايفـــر يف ضـــوء  هابعضـــومت تعـــديل بعـــض العبـــارات وحـــذف 

توجيهـــــات الســـــادة احملكمـــــني ليصـــــبأ بـــــذلى عـــــدد عبـــــارات 
 ( مفردة كما هو يف صورت  النهائية.20املقياس )

فـــالم  مـــن تســـاق الـــدافليحســـاب انمت كمـــا  
معامــل انرتبــاط بــني درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة  إجيــاد

للمقياس، وذلى على أفـراد العينـة انسـتطالعية وقـد تراوحـت 
( وايعهــا 0.92 – 0.73قــيم معــامالت انرتبــاط مــا بــني )

 (. مما يدم على صدق املقياس.0.01دالة عند مستوى )
 بطريقـةملقيـاس قام الباحـث خسـاب يفبـات اكما  

 واملكونة انستطالعيةأفراد العينة  على ألفا كرونباخ وذلى
ـــــة الرتبيـــــة 60مـــــن ) ـــــة الرابعـــــة بكلي ـــــاً وطالبـــــة بالفرق ( طالب

باإلمساعيلية، جامعة قناة السويس، بلـغ متوسـط أعمـارهم 
( 3.96( ســـنة بـــاحنراف معيـــاري قـــدره )22.85الزمنيـــة )

هــــذه  د  تعــــ( و 0.84) وكــــان قيمــــة معامــــل ال بــــات، ســــنة
 مناسبة للمقياس. ةالقيم

مــــن اإلجــــراءات الســــابقة تأكــــد للباحــــث صــــدق و 
 وصالحيت  لالستخدام. األكادمييالتلكؤ  ويفبات مقياس

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض األول: 
يســــيطر "علــــى أنــــ :  لدراســــةاألوم ل فــــرضاليــــنب 

لـــــدى  معاجلـــــة املعلومـــــات البصـــــريةمنـــــاط الـــــنمط األميـــــن مـــــن أ
يســــيطر  يف حــــني األكــــادمييالتلكــــؤ  مرتفعــــي الب اجلامعــــةطــــ

 ". األكادمييالتلكؤ  منخفضيالنمط األيسر لدى 



 يوسف:أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة...سليمان عبدالواحد 
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وللت قـــق مـــن صـــ ة هـــذا الفـــرض فقـــد مت حســـاب 
 معاجلـة املعلومـات البصـريةمنـاط املتوسط وانحنراف املعيـاري أل

 منخفضـــــيو  مرتفعـــــيلـــــدى / متكامـــــل( ال اليفــــة )أميـــــن/ أيســـــر
 :(1جدوم ) يفهو موضأ ا كم  األكادمييالتلكؤ 

 1جدول 
 األكاديميالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعيدى ل معالجة المعلومات البصريةنماط المتوسة واالنحراف المعياري أل 

 
 المجموعة

 
 ن

 معالجة المعلومات البصريةأنماط 
 المتكام  األيسر األيمن

 ع م ع م ع م
 3.63 5.65 3.97 14.90 3.18 15.45 63  األكاديميالتلكؤ  ومرتفع
 7.68 10.35 6.03 14.50 5.41 11.15 63 األكاديميالتلكؤ  ومنخفض

 مرتفعــــيلــــدى أن الــــنمط املســــيطر  (1)دوم يوضــــأ اجلــــ     
متوســـــط   بلـــــغالـــــذي  األميـــــنهـــــو الـــــنمط  األكـــــادمييالتلكـــــؤ 

الــــــــنمط   ( ، 90,14) األيســــــــرالــــــــنمط  ( ، يليــــــــ 45,15)
يضاً برتتيب هـذه األمنـاط (. وقد يوحي هذا أ65,5املتكامل )

صــــدرها الــــنمط يالــــيت  البصــــرية ال اليفــــة يف معاجلــــة املعلومــــات
ــــنمط املتكامــــل بالنســــبة األيســــرالنمط فــــ، األميــــن لعينــــة ،   ال
 .األكادمييالتلكؤ  مرتفعي

 معاجلـــــة املعلومـــــات البصـــــريةوفيمـــــا يتعلـــــق بت ديـــــد منـــــط  
قـد ف األكـادمييالتلكـؤ  منخفضي ةاجلامع طالبلدى  السائد

ــــدى  الســــابقدوم اجلــــتبــــني مــــن فــــالم  أن الــــنمط املســــيطر ل
متوسـط  بلـغ العاديني هو النمط األيسـر الـذي  ةشباب اجلامع

ـــــــ  الـــــــنمط األميـــــــن50,14)  قـــــــدره هتوســـــــط حســـــــايب ( ، يلي
 قـــــــــدره هتوســـــــــط حســـــــــايب ،   الـــــــــنمط املتكامـــــــــل(15,11)
(. وقد يوحي هذا أيضاً برتتيب هـذه األمنـاط ال اليفـة 35,10)

، صـــدرها الـــنمط األيســـريالـــيت  البصـــرية علومـــاتاجلـــة امليف مع
لطــالب اجلامعــة فــالنمط األميــن ،   الــنمط املتكامــل بالنســبة 

وجــود فــروق دالــة ممــا يــدم علــى . األكــادمييالتلكــؤ  منخفضــي
 األكـــادمييالتلكــؤ  منخفضــيو  مرتفعـــي يالشــباب اجلــامعبــني 

ســيطرة يتضــأ  إذ، الســائد معاجلــة املعلومــات البصــريةيف منــط 
والــنمط األيســر  األكــادمييالتلكــؤ  مرتفعــي ىاألميــن لــدالــنمط 
 .يمن الشباب اجلامع األكادمييالتلكؤ  منخفضيلدى 

هذه النتياة مؤشراً ملدى احتياجاتنا إىل إعادة تقييم  وتعد    
ــــــة وانهتمــــــام باألنشــــــطة املختلفــــــة  ــــــ امج التعليمي ــــــاهج وال املن

لــى تكامـل أداء وظــائف وتوجيـ  الــن م التعليميـة حــىت تعمـل ع
 ون تقتصـر م ـدات التنشـيط العقلـي النصفني الكـرويني للمـخ،

ردنا تكـوين الشخصـية نصف املخ فقط، وعلي  فمننا إذا أ على
إىل أنشــــطة لنصــــف املــــخ  الكاملــــة لــــدى املــــتعلم فمننــــا خاجــــة

رس بصــورة متوازنــة مــ  أنشــطة لنصــف املــخ األيســر األميــن تُــد
 يســــتخدم كامــــل طاقتــــ  املخيــــة.وذلــــى  ــــدف جعــــل املــــتعلم 

ويتفــق هــذا مــ  مــا أشــار إليــ  العديــد مــن البــاح ني مــن أمهيــة 
املــــخ الكــــرويني، ومــــنهم ليفــــر  فيبــــني نصــــ فيالتكامــــل الــــوظي

(Leaffer, 1981) املـــــخ  فيإذ يـــــرى أن التكامـــــل بـــــني نصـــــ
ــــد  ــــوعي يفالكــــرويني يســــهم إىل حــــد كب ــــدا ، وال ــــة اإلب ، تنمي

ة، وخمتلـــف اجلوانـــب األفـــرى الـــىت ، والســـعاددراف اجلمـــايواإل
 قيق التنمية البشرية للفرد وا تم . كما يشد أبـو  يفنا دور 
املـــــخ تعـــــد  في( إىل أن تكامـــــل وظـــــائف نصـــــ1994مســـــلم )

الوصــوم إىل أســاليب ووســائل  ســني عمليــة  يفمــة أك ــر مالء
الــــتعلم وإزالــــة القيــــود وــــد الضــــرورية للــــتعلم والتفكــــد وتطــــوير 

 يف( أن التكامـــــــل 1995د. ويـــــــرى إجماهـــــــد )شخصـــــــية الفـــــــر 
إىل إحــداع درجــة مــن التــوازن  اســتخدام النصــفني معــاً يــؤدي

يزيـد  ه على التوافق والتكيف األمر الذيلدى الفرد مما يساعد
مــن إمكاناتــ  الدافعيــة ويعمــل علــى  ريكهــا. كمــا يؤكــد كامــل 

 information( علــى أن عمليــة تشــ يل املعلومــات 2004)

processing  ن ميكن أن تصل إىل أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة
بــني ايــ  أجــزاء املــخ. وتضــيف كامــل  فيإن بالتكامــل الــوظي

اســـتخدام مهـــام النصـــفني معـــاً مـــن  يف( أن التكامـــل 2012)
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ــــ إمكاناتــــ  العقليــــة ايــــ  ن الفــــرد مــــن اســــت مار شــــأن  أن ميك 
ة الـتعلم الـيت تـدعو جتاهـات احلدي ـة لعمليـظـل ان يففصوصاً 

 إمكانات املتعلم. بكل   هتمامىل انإ
 :الثانينتائج الفرض 

توجــد فــروق  للدراســة علــى أنــ : " ويــنب الفــرض ال ــاين 
 منخفضــيو  مرتفعــي طــالب اجلامعــةذات دنلــة إحصــائية بــني 

)أميــن/  معاجلــة املعلومــات البصــريةيف أمنــاط  األكــادمييالتلكــؤ 
 ".أيسر/ متكامل(

حســـــــاب مت  وللت قـــــــق مـــــــن صـــــــ ة هـــــــذا الفـــــــرض فقـــــــد 
 منخفضــــيو  مرتفعــــي الدراســــة جممــــوعيتدرجــــات  متوســــطات

، معاجلـــــــة املعلومـــــــات البصـــــــريةأمنـــــــاط  يف األكـــــــادمييالتلكـــــــؤ 
 يفوضــأ امل علــى الن ــو، يبــارامرت ال t-test  باســتخدام افتبــار

 :(2جدوم )
 2جدول 

 معالجة المعلومات البصريةأنماط  في يمياألكادالتلكؤ  منخفضيو  مرتفعي يالشباب الجامعلمتوسطات درجات  "ت"نتائج اختبار  
معالجة المعلومات أنماط 

 البصرية
 د. ح ع م ن المجموعة

 مستوى الداللة قيمة "ت"

 النمة األيمن
األكادمييالتلكؤ  ومرتفع  دالة 93,6 61 3.18 15.45 63 

 5.41 11.15 63 األكادمييالتلكؤ  ومنخفض

 النمة األيسر
األكادمييالتلكؤ  ومرتفع  ود دالة 76,0 61 3.97 14.90 63 

 6.03 14.50 63 األكادمييالتلكؤ  ومنخفض

 النمة المتكام 
األكادمييالتلكؤ  ومرتفع  دالة 01,7 61 3.63 5.65 63 

 7.68 10.35 63 األكادمييالتلكؤ  ومنخفض
 .لدنلة الطرف الواحد  67,1= ( 0.05،  وعند مستوى )39,2=  (0.01" اجلدولية عند مستوى )تقيمة "

وجــود تبــاين جــوهري دام ( 2يتضــأ مــن اجلــدوم )
 يالشــــباب اجلــــامعبــــني متوســــطات رتــــب درجــــات جممــــوعيت 

وذلـــى لكـــل منـــط مـــن  األكـــادمييالتلكـــؤ  منخفضـــيو  مرتفعـــي
ال اليفـــــــة )أميـــــــن/ أيســـــــر/  معاجلـــــــة املعلومـــــــات البصـــــــريةأمنـــــــاط 

 ي( وهــ93,6األميــن ) للــنمط" تإذ بل ــت قيمــة "، متكامــل(
قيمــة بل ــت (، كمــا 0.01قيمــة دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن )

دالـــــة عنـــــد وـــــد قيمـــــة  ي( وهـــــ76,0للـــــنمط األيســـــر )  "ت"
" قيمـــــة "ت" بل ـــــت يف حـــــني (، 0.01مســـــتوى أقـــــل مـــــن )

أيضــاً قيمــة دالــة عنــد مســتوى  ي( وهــ01,7للــنمط املتكامــل )
ممـــــا يشــــــد إىل وجـــــود فـــــروق دالـــــة بــــــني  (.0.01أقـــــل مـــــن )
 يمنطـــــيف  األكـــــادمييالتلكـــــؤ  منخفضـــــيو  مرتفعـــــيجممـــــوعيت 

مل توجـد فـروق دالـة  يف حـني واملتكامل األمين، السيطرة املخية

يف منـــط  األكـــادمييالتلكـــؤ  منخفضـــيو  مرتفعـــيبـــني جممـــوعيت 
 .السيطرة املخية األيسر

مـــــا توصـــــلت إليـــــ  نتـــــائج الدراســـــة احلاليـــــة وتـــــدعم 
 ادةعبــــو ريــــاض ، (1982) مــــراد وآفــــرين :كــــل مــــن  اتدراســــ

(، 1994) يوعلــمــراد (، 1989، 1988(، مــراد )1986)
 يوســـــــــــــف(، 2003) يالزقـــــــــــــاو مزيـــــــــــــان (، 2000) يعلـــــــــــــ

 ،(2008شــــــارب )(، 2005) ويوســــــف(، الزهــــــار 2005)
، 2012، 2011) ويوســـــــــف ،(2010) ويوســـــــــفالزهـــــــــار 
واليت أشارت إىل سيطرة النمط األيسر على كـل مـن  (2014

 األمين واملتكامل لدى األفراد.
دراسـيت:  مـ  نتائج الدراسة احلالية تتعارض  يف حني

 فقــــد( 2001) وأمحــــدمــــراد و ، (Conway, 1994) يكونــــوا
كمــا  .املتعلمــنيأن الــنمط األميــن هــو املســيطر لــدى  اأوضــ ت
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 ,Eliotti) إليـوه: دراسـيتم  أيضاً نتلف نتائج هذه الدراسة 

إىل أن الـــنمط املتكامـــل  اأشـــارت إذ( 1999الشـــيخ )و ، (1981
 .املتعلمنيملسيطر لدى هو ا

أشـــارت  والـــيت نتـــائج الدراســـة احلاليـــةوميكــن تفســـد 
يف  األكـــادمييالتلكـــؤ  مرتفعـــيلـــدى  األميـــنإىل ســـيطرة الـــنمط 

ضــوء الن ــام التعليمــي الــذي تنتمــي إليــ  عينــة الدراســة احلاليــة، 
إنــ  ميكــن التســليم بــأن ن ــام التعلــيم الســائد يف يفقافــة عينــة  إذ

ـــــــة بأ ـــــــ ، ومناهاـــــــ ، وطرقـــــــ  التدريســـــــية، الدراســـــــة احلالي هداف
علـــى حســــاب  يمســــاند ل قافـــة نصـــف خمــــوأســـاليب تقوميـــ ، 

إن  قـائم علـى ممارسـة تعليميـة يط ـى عليهـا  إذ. النصف ايفر
 ياألســتاذ اجلــامعالتــدريس التقليــدي، واملســايرة، واقتصــار دور 

علــــى نقــــل املعلومــــات املتفــــق علــــى صــــ تها مســــبقاً، والتقــــو  
ممـا  والدقـة وعمليـات التفكـد التقـاريب للـذاكرة األك ر تشـايعاً 

جيعل املتعلم يهتم بالعمليات املنطقية والت ليلية واللف ية على 
جيعـــل حســـاب العمليـــات الكليـــة واملكانيـــة ووـــد اللف يـــة ممـــا 

. وهـــــذا دافـــــل قاعـــــات الدراســـــة األكـــــادمييالتلكـــــؤ  مرتفعـــــي
 ,Torrance)يتمشى م  ما أكدت  دراسات كل مـن: تـورانس 

 Hellige et) (، هلـيج وآفـرين1982، مـراد وآفـرين )(1981

al., 1994)  هاننـد ،(Haaland, 2006) ،(2009) يالنعيمـ ،
 جيعــــــــلممــــــــا  (2014، 2012، 2011، 2005) ويوســــــــف
مؤسســـــاتنا الرتبويـــــة والتعليميـــــة بأ ـــــا  يصـــــف احلـــــاي الباحـــــث

لــــى تنميــــة تعليميــــة يســــارية العقــــل تركــــز عو  مؤسســــات تربويــــة
واحلدسـي.  ييف مقابل التفكد الكلـ يد الت ليلي واخلطالتفك

ؤيفر يف نــاهج والــ امج والــن م التعليميــة تـــوكأنــ  إفصــا  بــأن امل
 وظائف النصفني الكرويني للمخ.

لــدى  األميــنكمــا ميكــن أيضــاً إرجــا  ســيطرة الــنمط 
إىل فلفيـات أسـرية ورايفيـة وتشـر ية  األكـادمييالتلكـؤ  مرتفعي
اجلوانــب تلعــب دوراً فــاعاًل يف  ديــد اجتــاه  إن هــذه إذويفقافيــة 

الســـــــيطرة لوظـــــــائف أحـــــــد النصـــــــفني الكـــــــرويني دون ايفـــــــر 
والتـــأيفد  البصـــرية للمعلومـــات وتشــكيل ســـلوك  وأمنـــاط معاجلتـــ 

على كيفية تقبل واستاابة املتعلم للم دات اليت يتعرض نا يف 

حياتــــ  اليوميــــة الــــيت تســــودها املمارســــات اللف يــــة مــــن فــــالم 
ــــــاة انجتماعيــــــة والــــــروابط األســــــرية، وذلــــــى بوصــــــف أن احل ي

ـــــة ه ـــــالســـــيطرة املخي ـــــذي يتوســـــط تعـــــرض الفـــــرد نزل ة املت ـــــد ال
ســتاابة نــا. أمــا التفســد القــائم علــى معطيــات انللم ــدات و 

الدراســــات التشــــر ية نــــو دعــــم آفــــر لتفســــد ســــيطرة الــــنمط 
(. ومــــــــن جهــــــــة أفــــــــرى، يــــــــذكر 1998، ســــــــليمان) األميــــــــن

يف تفســـده  (Stout, 2001)( أن ســـتاوت 1994) الُســليماين
يف ضــوء عــاملي الورايفــة والرتبيــة األســرية  األميــنلســيطرة الــنمط 

إىل أننـــا منيـــل حنـــو اســـتخدام منـــط أك ـــر مـــن منـــط آفـــر، يشـــد 
وفـــــالم الطفولـــــة نطـــــور الســـــيطرة املخيـــــة، ونطـــــور امليـــــل حنـــــو 
التصـــرف والتفكـــد تبعـــاً ملـــا ُنليـــ  فصـــائب النصـــف الكـــروي 

ميــن، أو األيســر، وقــرار الفصــل هنــا يعــود جليناتنــا، وفــ ات األ
 طفولتنا، وبيئتنا األسرية.

 د  تعـــنتـــائج الدراســـة احلاليـــة وبنـــاء علـــى ذلـــى فـــمن 
التلكــــؤ  منخفضــــيو  مرتفعــــيمؤشــــراً ملــــدى احتيــــاج املتعلمــــني 

دافـــل قاعـــة إىل احتياجـــات بيئيـــة وبـــرامج تعليميـــة  األكـــادميي
الســيطرة املخيــة فــروق الفرديــة يف منــط ال يتراعــ الدراســة العاديــة

شــطة والــ امج نبــد مــن انهتمــام بتــدعيم األن مــن  ، و الســائد
 نيالكــــروي نياســــتخدام وظــــائف النصــــف يالتعليميــــة الــــيت تنمــــ

مــــن املــــخ لــــدى املتعلمــــني باملراحــــل التعليميــــة  واأليســــر األميــــن
بـن م التعلـيم احلاليـة هصـر ون  املختكامل وظائف  وصوًن إىل

، علـــــى نصـــــف املـــــخ فقـــــط تقتصـــــر م ـــــدات التنشـــــيط العقلـــــي
املــخ فياــب أوًن  فيولــذلى إذا مــا أردنــا تنشــيط أي مــن نصــ

التعــرف علــى وظــائف كــال النصــفني الكــرويني وفهــم ل ــة كــل 
منهمــــا حــــىت نســــتطي  التعامــــل معهمــــا وانســــتفادة بــــذلى يف 
ـــــة املناســـــبة لتنميـــــة أي مـــــن  ـــــ امج التدريبي وضـــــ  األنشـــــطة وال

مـن  األكـادمييمرتفعـو التلكـؤ ني الكـرويني حـىت يـتمكن النصف
م علــى ومســاعدهت، الدراســة العاديــة قاعــاتيف  قــرا مأمســايرة 
 بشكل أفضل. األكادميياألداء 
الباحـــــث  يوء نتـــــائج الدراســـــة وتفســـــدها يوصـــــيف ضـــــو       
ضــــــرورة انهتمــــــام بتــــــوازن تنميــــــة وظــــــائف النصــــــفني  احلــــــاي
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يســر( يف مراحــل التعلــيم املختلفــة الكــرويني للمــخ )األميــن واأل
حـىت ميكـن توجيههـا لتنميـة إمكانـات وفاصة املرحلة اجلامعيـة 

وزارة كمـــا يناشـــد   إىل أقصـــى درجـــة ممكنـــة. يالشـــباب اجلـــامع
ـــــــارات  التعلـــــــيم العـــــــاي معاجلـــــــة أمنـــــــاط بضـــــــرورة تطبيـــــــق افتب

ملعرفـــة  املتعلمـــني املتقـــدمني للاامعـــاتعلـــى ايـــ  املعلومـــات 
لــــديهم لكــــي يــــتم إحلــــاقهم هــــا يتناســــب مــــ   الــــنمط املســــيطر

الــنمط املســيطر لــديهم مــ  ضــرورة تنميــة الــنمط وــد املســيطر 
 للوصوم إىل النمط املتكامل.

 التوصيات:

ملقررات الدراسية على كـل مـا ضرورة الرتكيز عند إعداد ا -1
 يتــؤد ن بــني العمليــات الــيتن  إحــداع نــو  مــن التــواز أمــن شــ

علــى   اً خيـث ن يط ـى نصـفاملـخ معــ فيلتكامـل وظـائف نصـ
لــدى علــى ايفــر   ايفــر، فتكــون احملصــلة هــى ســيطرة نصــف

 الل  ة اينية. يفمن  ا تم   اي  املتعلمني وهذا ما يعاين
لـب املعلـم يف  إعادة الن ر يف طـرق وأسـاليب إعـداد الطا -2

ن اإلعــداد احلــاي للطالــب املعلــم ن يؤهلــ  إكليــات الرتبيــةأل إذ 
ايات وطــرق التــدريس احلدي ــة، إضــافة إىل أنــ  لتطبيــق اســرتاتي

 يساعد على تنمية النمط األيسـر مـن أمنـاط معاجلـة املعلومـات
على أمناط معاجلـة  من  ا ينعكس على طرق تدريس  و   مملدي

 املعلومات لدى طالب .
 األكــادمييإجــراء وتنفيــذ بــرامج إرشــادية خلفــض التلكــؤ  -3

 .يلدى الشباب اجلامع

  :المراجـــع

للتعلم،  والتن يم الذاه اإلرجاء اإلجيايب .(2014عبدالباسط ) فياهيم، لطإبر 
ظل  يفالراب  لكلية الرتبية "الرتبية وبناء اإلنسان  ياملؤنر العلم

 30 – 29، جامعة املنوفية، فالم الفرتة من "الت ونت الدميقراطية
 .103 – 75أبريل، 

أيفر تعديل العبارات الذاتية  .(2013أبو ازريق،  مد، وجرادات، عبدالكر  )
و سني الفاعلية الذاتية  األكادميينفيض التسويف  يفالسلبية 

 .27 – 15(، 1) 9الرتبوية،  العلوم يف األردنية ا لةاألكادميية، 

علم النفس  .(2009أبو حطب، فؤاد عبد اللطيف، وصادق، أمام أمحد )
 ة.، القاهرة: مكتبة األجنلو املصري6ط الرتبوي، 

الفروق بني امل دات اللف ية وود  .أ( 1989)أبو شعيش ، السيد كامل 
سهولة انستيعاب والتخزين بطريقة انستباق، افتبار  يفاللف ية 

 4، جملة كلية الرتبية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، لن رية األيفر ال نائي
(8،) 393 - 415. 

خي للمعلومات يب املدراسة التان .ب( 1989)أبو شعيش ، السيد كامل 
بافتبار دقة تعرف املف وصني األيامن واألشاوم على امل دات 

جملة كلية الرتبية أحد جان  ا ام البصري،  يفاملعروضة بصريًا 
 .37 - 9 (،9) 4 بالزقازيق، جامعة الزقازيق،

خي للم دات اللف ية دراسة التانيب امل .(1990)أبو شعيش ، السيد كامل 
جملة كلية لدى األيامن واألشاوم،  –املعروضة بصريًا  – ية وود اللف

 .31 – 9 (،11) 5 الرتبية بالزقازيق، جامعة الزقازيق،
دراســــة جتريبيــــة للفــــروق الوظيفيــــة بــــني  .(1991الســــيد كامــــل )أبــــو شعيشــــ ، 

جملـــة كليـــة الرتبيـــة معاجلـــة املعلومـــات املعروضـــة بصـــرياً،  يفاملـــخ  فينصـــ
 .15 – 1 (،15) 6 قازيق،بالزقازيق، جامعة الز 

 وجهـة مـن وأسـباب  : انتشـارهاألكـادميي التسـويف .(2012) أبو وزام، معاوية
 131(، 2) 8، الرتبويـة العلـوم يف األردنيـة ا لـةاجلـامعيني،  الطلبـة ن ـر
- 149. 

السـادة النصـفية ووجهـة الـت كم الـدافلي  .(1989أبو مسـلم،  مـود أمحـد )
ـــــة  ى صـــــيل الدراســـــي لـــــدي وعالقتهمـــــا بالتاخلـــــارج – طـــــالب املرحل

 .292 -264(، 9) 4جملة دراسات تربوية، ال انوية، 
أمنــاط الــتعلم والتفكــد وعالقتهمــا بالقــدرة  .(1993أبــو مســلم،  مــود أمحــد )

الفـــائقني  ىلـــد دراكـــيالبصـــري واملكـــاين وانســـتقالي اإل علـــى التصـــور
لية الرتبيـة باملنصـورة، ، جملة كوالعاديني من طالب املرحلة ال انوية العامة

 .274-231، 12جامعة املنصورة، 
 ىلســيادة النصــفية ومســات الشخصــية لــدا .(1994أبــو مســلم،  مــود أمحــد )

جملــة كليــة الرتبيــة الفــائقني مــن طــالب وطالبــات املرحلــة ال انويــة العامــة، 
 .82-33، 24باملنصورة، جامعة املنصورة، 

التنبـــــؤ  يفعاليـــــة الـــــذات ودورمهـــــا الكماليـــــة وف .(2014) ي، تـــــامر شـــــوقأمحـــــد
ضــــوء بعــــض املت ــــدات  يفلــــدى طــــالب اجلامعــــة  األكــــادمييباإلرجــــاء 

ا لـــــة املصـــــرية للدراســـــات النفســـــية، تصـــــدرها: اجلمعيـــــة الدميوجرافيـــــة، 
 .246 – 175(، 83) 24املصرية للدراسات النفسية، 

 املماطلــــــة األكادمييــــــة: معــــــدنت اننتشــــــار .(2013) فــــــيأمحــــــد،  ســــــن لط
واألسباب املدركة ودور أساليب املعاملة الوالدية لدى عينـة مـن طـالب 

كليـة   حوليـات مركـز الب ـوع والدراسـات النفسـية،اجلامعة السـعوديني، 
 . 68 – 1(، 2) 9ايداب، جامعة القاهرة، 
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دراسة ألمناط الـتعلم والتفكـد لـدى عينـة مـن  .(1987إمساعيل، نبي  إبراهيم )
جملــة  لعــاديني مــن تالميــذ وتلميــذات املرحلــة ال انويــة، املتفــوقني عقليــاً وا

 .234 – 214، (1) 3كلية الرتبية بأسيوط، جامعة أسيوط، 
لزمنيـة املعاجلـة ا يفدور بعض تراكيب املـخ  .(2010مصطفى  مود )الديب، 

ـــــدى األطفـــــام ذو  ، رســـــالة صـــــعوبات الـــــتعلم النمائيـــــة يللمعلومـــــات ل
 ، جامعة بنها.دكتوراه ود منشورة، كلية ايداب

أمنـــاط معاجلـــة  .(2005يوســـف، ُســـليمان عبـــد الواحـــد )الزهـــار، نبيـــل عيـــد، و 
صـــعوبات تعلـــم مـــادة العلـــوم مـــن املـــراهقني ه اف ـــة  ياملعلومـــات لـــذو 

 . 52 – 35(، 1) 1ا لة املصرية لعلوم املراهقة، اإلمساعيلية، 
ة مقارنــة دراســ .(2010يوســف، ُســليمان عبــد الواحــد )الزهــار، نبيــل عيــد، و 

مـــادة  يفصـــعوبات الـــتعلم  يالـــتعلم والتفكـــد بـــني التالميـــذ ذو ألمنـــاط 
ا لــة املصــرية لعلــوم العلــوم والعــاديني مــن املــراهقني باملرحلــة اإلعداديــة، 

 .437 – 412(، 1) 2املراهقة، 
ـــتعلم و  .(1994،  مـــد محـــزة )الســـليماين دراســـة نفســـية  –التفكـــد أمنـــاط ال

الب وطالبـات املرحلـة ال انويـة يف مـدينيت مكـة عينة من طـ ىقياسية لد
(، 6) 3جملــــة مركــــز الب ــــوع الرتبويــــة، جامعــــة قطــــر، املكرمــــة وجــــدة، 

171-210. 
بعــــــض اخلصــــــائب املعرفيــــــة والشخصــــــية  .(2008، ناديــــــة الســــــيد )الشــــــرنويب

واننفعالية املميزة للمتلكئني وود املتلكئني أكادميياً من طلبـة وطالبـات 
 – 269، 137كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة األزهـــر الشـــريف، جملـــة  اجلامعـــة، 

363. 
العالقـة بـني أسـلوب الـتعلم و التفكـد املعتمـد  .(1999الشيخ،  مد  مود )

البصــــري  –كــــي علــــى أفضــــلية اســــتخدام نصــــفي الــــدما  و التــــ زر احلر 
جملـة عينـة مـن أطفـام الصـف السـادس انبتـدائي،  ىاملنفرد وال نـائي لـد

 .274-231(، 52) 13علم النفس، 
  ملواجهــــة أفطــــار اســــتخدام مقــــرت  يتصــــور تربــــو  .(2004، محــــدان )يفالصــــو 

ـــدى فئـــة الشـــبابشـــبكة اإل  يفاألوم "الرتبيـــة  ياملـــؤنر الرتبـــو ، نرتنـــت ل
 ، اجلامعة اإلسالمية ب زة، فلسطني.فلسطني وت دات العصر"

يـــاة وعالقتـــ  جبـــودة احل األكـــادمييالتلكـــؤ  .(2013) عفـــراء إبـــراهيم، العبيـــدي
، الرتبيـة وعلـم الـنفس يفدراسات عربيـة جملة ، املدركة عند طلبة اجلامعة

35 ،149 – 171. 
سـرتاتياية ادور كل من سعة الـذاكرة العاملـة، و  .(2009خمتار أمحد )الكيام، 

املعاجلـــة يف تفســـد الفـــروق بـــني اجلنســـني يف القـــدرة املكانيـــة: دراســـة يف 
 19ة للدراســــات النفســــية، ا لــــة املصــــرياملــــخ،  فيضــــوء نصــــب نصــــ

(62،) 381 – 432. 
تــأيفد اإلففاقــات املعرفيــة والســيادة النصــفية  .(2009الُنعيمــى، ُمهنــد  مــد )

املؤنر للدما  يف حل التناظرات اللف ية لدى تالميذ املرحلة انبتدائية، 
العلمــي الرتبــوي النفســي "حنــو اســت مار أفضــل للعلــوم الرتبويــة والنفســية 

أكتــوبر،   27 – 25، املنعقــد يف الفــرتة مــن "يات العصــريف ضــوء  ــد
 .35 – 1كلية الرتبية، جامعة دمشق، 

عــــادات انســــتذكار  .(2014 مــــود، و مــــد، إيــــاد هاشــــم ) يالنــــواب، نــــاج
ـــــة  األكـــــادمييوالدافعيـــــة حنـــــو الت صـــــيل وعالقتهـــــا بـــــالتلكؤ  لـــــدى طلب

 . 326 – 303(، 60) 10جملة الفتأ، اجلامعة، 
أمنــــاط الســــيادة النصــــفية ومركــــز الــــت كم يف (. 1995إ مــــد ) إجماهــــد، ســــامل

عالقتهــا باإلجنــاز لــدى عينــة مــن طــالب الصــف ال الــث ال ــانوي العــام 
ــــة بــــدمنهور، جامعــــة  بليبيــــا، رســــالة ماجســــتد وــــد منشــــورة،كلية الرتبي

 اإلسكندرية.
 معاجلـة يفاملخ  فيدراسة الفروق الوظيفية بني نص .(1996عبد العزيز )بات ، 

املعلومــات لــدى األســوياء ومرضــى الــذهان الــوظيفي باســتخدام طريقــة 
، رســــالة دكتــــوراه وــــد منشــــورة، كليــــة ايداب العــــرض التاكستوســــكوى

 ببنها، جامعة الزقازيق.
منــــاط أبــــني للعالقــــات  يالنمــــوذج البنــــائ .(2015حســــانني، إعتــــدام عبــــاس )

الب اجلامعـة، لدى ط األكادمييداء واأل األكادميية والتسويف الكمالي
 .99 – 57(، 87) 25ا لة املصرية للدراسات النفسية، 

خلفــض التلكــؤ  يفمعــر  يفعاليــة برنــامج ســلوك .(2013رضــوان، ُســهاد  مــد )
رسالة ، كادميية لدى املراهقني املعاقني مسعياً فاءة األورف  الك األكادميي

ــــوراه وــــد منشــــورة، معهــــد الدراســــات والب ــــوع الرتبويــــة، جامعــــة  دكت
 القاهرة.

أيفـر برنـامج لتـدريس العلـوم متنـو  األنشـطة يف  .(2007) زيتون، مىن أبـو بكـر
ـــــتعلم والتفكـــــد لتالميـــــذ الصـــــف ال ـــــاين  الـــــذكاءات املتعـــــددة وأمنـــــاط ال

رســـالة دكتـــوراه وـــد منشـــورة، معهـــد الدراســـات والب ـــوع ، اإلعـــدادي
 .الرتبوية، جامعة القاهرة

لســـلوف اإلرجـــاء للمهـــام  ينـــاء العـــاملالب .(2010ســـكرن، الســـيد عبدالـــدا  )
األكادمييـة، ونســبة انتشـاره، وم راتــ  وعالقتهــا هسـتوى الت صــيل لــدى 
تالميـــــذ املـــــرحلتني ال انويـــــة واملتوســـــطة هنطقـــــة عســـــد باململكـــــة العربيـــــة 

، 18، ، جامعــة قنــاة الســويسباإلمساعيليــة جملــة كليــة الرتبيــةالســعودية، 
50 - 83. 
الفــــروق بــــني اجلنســــني يف أســــاليب  .(1998ميــــد )شــــاكر عبــــد احلســــليمان، 

التعلم والتفكد "دراسة ود يفقافية مقارنـة بـني طـالب اجلامعـة يف مصـر 
 .359 – 329(، 4، 3) 8، جملة دراسات نفسيةوعمان"، 

ســـرتاتياية الـــتعلم املتمركـــز اأيفـــر اســـتخدام  .(2008شـــارب، مرتضـــى صـــا  )
والتفكــد وانجتــاه حنــو  حــوم املشــكالت علــى الت صــيل وأمنــاط الــتعلم
ــــة ــــذ املرحلــــة اإلعدادي ــــدى تالمي ، رســــالة ماجســــتد وــــد مــــادة العلــــوم ل
 منشورة، كلية الرتبية بأسيوط، جامعة أسيوط.

منذجـــة العالقـــات الســـببية بـــني توجهـــات  .(2011، سوســـن أبـــو العـــال )شـــل 
 ــد فعــام( ال –)الفعــام  يعتقــدات املعرفيــة واإلرجــاء الدراســانــدف وامل
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حوليـــات مركـــز الب ـــوع لـــدى طالبـــات اجلامعـــة،  يت صـــيل الدراســـوال
  .80 – 42، (5) 7والدراسات النفسية، 

افتبـــار  .(1986أحــــمد عبـــد اللطيـــف )عــــبادة، ، و عبـــد الـــرحيم، أنـــور ريـــاض
(، العلــــوم الرتبويــــة، والتفكــــد لــــدى األطفـــــام )الصــــورة أ أمنــــاط التـــــعلم
 .91 - 68، (8) 2جامـعة املنيا، 

التلكــؤ  منخفضــيو  مرتفعــيالفــروق بــني  .(2015) داليــا فــدي، هــابالو عبــد 
لــدى طــالب الرتبيــة  الــتعلم ذاه التن ــيم والــت كم الــذاه يف األكــادميي

ـــة الرتبويـــة املتخصصـــة، اخلاصـــة جبامعـــة الطـــائف ـــة الدولي ، (6) 4، ا ل
203 – 239. 

لــدى دراســة العالقــة بــني الكماليــة والتأجيــل  .(2009)أشــرف  مــد عطيــة، 
، 23، يجملــة اإلرشــاد النفســ ،عينـة مــن طــالب اجلامعــة املتفـوقني عقليــاً 

281 – 325. 
دراســـــة مقارنـــــة ألمنـــــاط الـــــتعلم والتفكـــــد  .(1986عكاشـــــة،  مـــــود فت ـــــي )

والداف  لإلجناز وانجتاه حنو الـتعلم الـذاه لـدى طـالب التعلـيم ال ـانوي 
 7ة، جامعــة املنصــورة، جملـة كليــة الرتبيــة باملنصـور  .العـام والفــي يف مصــر

(5 ،)2 – 33. 
العالقــة بــني أمنــاط الــتعلم والتفكــد والقلــق لــدى  .(2000، فــوزي عــزت )يعلــ

ا لـــة املصـــرية للدراســـات  .طـــالب اخلدمـــة انجتماعيـــة بالســـنة النهائيـــة
 .76 - 55(، 26) 10النفسية، 

وعالقتهـا بـبعض  األكـادميي ـددات التسـويف  .(2008محـد )حسـن أعالم، 
جملــة كليــة ت ــدات النفســية والدراســية لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة، امل

 .306 – 254(، 2) 24الرتبية بأسيوط، جامعة أسيوط، 
(. أمنـــاط الســـيادة النصـــفية وعالقتهـــا بـــبعض 2012كامـــل، أميمـــ  مصـــطفى )

ـــة العامـــة:  ـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة ال انوي األســـاليب املعرفيـــة والـــال معرفي
، 78جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة املنصــورة، نســني، دراســة مقارنــة بــني اجل

101-164. 
، طنطـا: مكتـب الفـروق الفرديـة والـذكاء .(1981كامل، عبد الوهاب  مد )

 ممدو  لألوفست.
علم النفس دراسات ميدانيـة/  يفخوع  .(2002كامل، عبد الوهاب  مد )

 مزيدة ومنق ة، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية. 2، ط جتريبية
الفســـيولوجي: مقدمـــة يف  الـــنفس علـــم. (2004الوهـــاب  مـــد ) عبـــدكامـــل، 

مزيـدة  3ط، وجية للسـلوف اإلنسـايننيوروللوجية والفسيو األسس السيكو 
 .القاهرة: مكتبة النهضة املصرية ،ومنق ة

ومعاجلــــة )جتهيــــز(  ياملــــدفل املن ــــوم .(2006كامــــل، عبــــد الوهــــاب  مــــد )
عــــــريب الســــــادس حــــــوم "املــــــدفل ال املــــــؤنر، البشــــــرياملعلومــــــات بــــــاملخ 

 .121 – 120 إبريل، ،التدريس والتعلم" يف ياملن وم
علـــم الـــنفس . (2005، يوســـف  مـــد ) مـــد ، وشـــل  كامـــل، عبـــد الوهـــاب

، القـــاهرة: مكتبـــة األجنلـــو التاـــري  بـــني انجتاهـــات التقليديـــة واملعاصـــرة
 املصرية.

معاجلة املعلومات لدى دراسة مقارنة لتانيب و  .(1999) ي،  مد مرسمتوي
رســالة ماجســتد وــد منشــورة، كليــة ايداب  مرضــى الصــر  واألســوياء،

 ببنها، جامعة الزقازيق.
وعالقتــ  بالدافعيــة لإلجنــاز،  األكــادميي(: التلكــؤ 2008)عطيــة عطيــة  مــد، 

والرضــا عــن الدراســة لــدى طــالب جامعــة امللــى فالــد باململكــة العربيــة 
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 – 82(، 11) 1جملــــة كليــــة الرتبيــــة بأســــيوط، والت صــــيل الدراســــي، 
103. 

، املنصـورة، مكتبـة مقيـاس أمنـاط الـتعلم والتفكـد .(1988صال  أمحد )مراد، 
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 .41 – 11(، 32) 14املصرية للدراسات النفسية  
نبيــ  إبــراهيم  ، وإمساعيــل،بــد القــادر مــد عوعبــدال فار، ، محــدصــال  أمــراد، 
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ــــبعض  األكــــادميي ــــات اجلامعــــة وعالقتــــ  ب ــــة مــــن طلبــــة وطالب لــــدى عين
، 126جملــة كليــة الرتبيــة، جامعــة األزهــر الشــريف، املت ــدات النفســية، 

55 – 143. 
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Abstrct: The present study aims to reveal the Visual Style of Information Processing of the dominant young 

university high and low academic procrastination, as well as to identify the extent of the differences between high 

and low academic procrastination young university in Visual Style of Information Processing.  

The study sample consisted in its final form of 126 students of them 63 high and 63 low academic procrastination, 

fourth year at the Faculty of Education in Ismailia, Suez Canal University in Egypt, dish procrastination scale 

Academic Young University in the preparation/ researcher, as well as the rapid display of Visual Style of 

Information Processing control measure.  

         The study found the control of the right style on both the left and the integrated types among young university 

high and low procrastination academic while controlling the low reluctance academic style pattern is left, as the 

results showed a significant difference between the two sets high and low academic procrastination in typical right 

cerebral and integrated control, while there were no significant differences between the two study groups in the 

style of the left cerebral control. 

 

key words:Visual Style of Information Processing - Brain Hemispheres - Young University - Academic 

Procrastination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


