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كلية الرتبية – جامعة قناة السويس – مصر
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قدم للنشر  1437/4/1هـ  -وقبل 1437 /6/ 11هـ

المستخلص :هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن منط معاجلة املعلومات البصرية السائد لدى طالب اجلامعة مرتفعي ومنخفضي
التلكؤ األكادميي ،إضافة إىل التعرف على مدى الفروق بني مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي من طالب اجلامعة يف أمناط معاجلة
املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ ،وتكونت عينة الدراسة يف صورهتا النهائية من ( )126طالباً وطالبة منهم ( )63طالباً وطالبة
مرتفعو التلكؤ األكادميي )63( ،طالباً وطالبة منخفضو التلكؤ األكادميي بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية باإلمساعيلية ،جامعة قناة السويس
جبمهورية مصر العربية ،بلغ متوسط أعمارهم الزمنية ( )21.45سنة باحنراف معياري قدره ( )3.14سنة ،طبق عليهم مقياس التلكؤ
األكادميي لدى طالب اجلامعة ،وكذا مقياس أمناط معاجلة املعلومات البصرية احملوسب لقياس أمناط معاجلة املعلومات البصرية (كأحد
مقاييس األداء املوضوعي) ،وتوصلت الدراسة إىل سيطرة النمط األمين على كل من النمطني األيسر واملتكامل لدى طالب اجلامعة
مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف حني كان النمط املسيطر لدى منخفضي التلكؤ األكادميي هو النمط األيسر ،كما أظهرت
النتائج وجود فروق دالة بني جمموعيت مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف منطي معاجلة املعلومات األمين واملتكامل ،ومل توجد فروق
دالة بني جمموعيت الدراسة يف منط معاجلة املعلومات األيسر.
الكلمات المفتاحية :أمناط معاجلة املعلومات البصرية ،النصفني الكرويني للمخ ،التلكؤ األكادميي.
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جمـ ــرى ت ي ــده للواق ـ ـ م ــن أج ــل قي ــق الس ـ ـعادة والرفاهي ــة
والتنمية البشرية ( كامل.)120 :2006 ،
وعل ــى ال ــروم م ــن التط ــابق التش ــر ي ب ــني النص ــفني
الك ـ ــرويني للم ـ ــخ (األمي ـ ــن ،واأليس ـ ــر) ف ـ ــمن والبي ـ ــة الب ـ ــوع
السيكوفســيولوجية تقــرر عــدم تطابقهمــا يف الوظــائف النفســية
فلك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن النص ـ ـ ــفني الك ـ ـ ــرويني طبيع ـ ـ ــة متمي ـ ـ ـزة جتهي ـ ـ ــز
املعلومات اخلاصة ب ( كامل)2002 ،
ويف جم ــام أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات Styles of
 Information Processingديــداً فقــد أدى التقــدم املل ــو
يف كـ ــل مـ ــن علـ ــم الـ ــنفس الفسـ ــيولوجي إىل ديـ ــد األمـ ــاكن
اخلاصــة هراكــز الــت كم العليــا بالقشــرة املخيــة ،والــيت كــان مــن
أهــم نتائاهــا التوصــل إىل أن املــخ ينقســم إىل نصــفني كــرويني
( Hemispheresأميـ ـ ـ ــن – وأيسـ ـ ـ ــر) ،ولكـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن النصـ ـ ـ ــفني
الكــرويني وظــائف معينــة نتلــف عــن ايفــر ،و تلــف األف ـراد
فيما بينهم يف تفضيلهم ألنشطة أحد النصفني الكـرويني علـى
ايفــر يف معاجلــة املعلومــات ،ومــن فــمن هنــاف أمناطـاً خمتلفــة
للتعامــل م ـ املعرفــة وجتهيــز املعلومــاتأل فهن ــاف ال ــنمط األمي ــن
ال ــذي يش ــد إلي ـ ك ــل م ــن :ت ــورانس وم ـراد & (Torrance
) ،Mouradكام ــل ( ،)1981م ـ ـراد ( ،)1988أب ــو شعيش ـ ـ
( 1989أ) ،ريليـ ــا ) ،(Rilea, 2008أبـ ــو حطـ ــب وصـ ــادق
( ،)2009الكيـ ــام ( ،)2009ويوسـ ــف (2011أل )2013
بأن ـ ـ ـ ــتب با ـ ــام البص ـ ــري ومعاجل ـ ــة امله ـ ــام و ـ ــد اللف ي ـ ــة
واملعاجلــة املعرفيــة املتزامن ــة للمعلومــات ،وهن ــاف الــنمط األيس ــر
وال ـ ـ ــذي يش ـ ـ ــد إلي ـ ـ ـ كـ ـ ــل م ـ ـ ــن :كام ـ ـ ــل ( ،)1981ت ـ ـ ــورانس
وأوكاباياش ــى ) ،(Torrance & Okabayashi, 1984أب ــو
شعيشـ ( 1989أ) ،مـراد ( ،)1994ريليــا )،(Rilea, 2008
أبــو حطــب وصــادق ( ،)2009الكيــام ( ،)2009ويوســف
(2011أل  )2013بأن ـ ـ ـ ــتب بالت ليـ ــل واملعاجلـ ــة املتتابعـ ــة
للمعلومات ،وبعض األفـراد يفضـل اجلمـ بـني النمطـني األميـن
واأليسر معاً بدرجة متساوية (النمط املتكامل).

مقدمـة:
ي ــوي الب ــاح ون املش ــت لون يف جم ــانت عل ــم ال ــنفس
الفسـ ـ ــيولوجي  ،Psychophysiologyوعلـ ـ ــم الـ ـ ــنفس العص ـ ـ ـ
Cognitive
 Neuropsychologyوعل ـ ــم ال ـ ــنفس املع ـ ــريف
 Psychologyأمهي ــة كب ــدة للمب ــادل والكيفي ــة ال ــيت يعم ــل ــا
املخ ،ولقـد اهتمـت الك ـد مـن الب ـوع العلميـة باإلجابـة عـن
س ـؤام ـدد هــو "كيــف يعمــل املــخا" وحــدي اً اهــتم باإلجابــة
ع ــن ه ــذا السـ ـؤام الب ــاح ون املش ــت لون يف جم ــام عل ــم ال ــنفس
العص ـ ـ املع ــريف  .Cognitive Neuropsychologyوم ــن
تلقـ ـ ـ ــى الدراسـ ـ ـ ــات املتعلقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــاملت دات املعرفيـ ـ ـ ــة والعصـ ـ ـ ــبية
(النيورولوجي ــة) يف وقتن ــا احلاض ــر ص ــدى واس ــعاً ب ــني الب ــاح ني
والدارســني ملــا نــا مــن أيفــر بــالغ يف األداء العقلــي املعــريف العــام
لإلنســان ،و ت ــل الدراس ــات املتعلقــة بوظ ــائف امل ــخ وعمليات ـ
الص ــدارة فيه ــا ،فق ــد عك ــف الك ــد م ــن الب ــاح ني والدارس ــني
على سـ أوـوار هـذا العضـو العصـ فاصـة فيمـا يتعلـق بـأهم
الوظــائف الــيت يؤديهــا ومنط ـ وطريقت ـ يف معاجلت ـ للمعلومــات
اليت ترد إلي وخمتلف العمليات اليت دع على مستواه.
ولقـ ـ ـ ــد تطـ ـ ـ ــورت – بصـ ـ ـ ــورة مذهلـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــوم املـ ـ ـ ــخ
واألعصــاب والفســيولوجيا واحلاســبات ايليــة وعلــوم انتصــام،
كم ــا إن التق ــدم انائ ــل ال ــذي ح ــدع يف جم ــام عل ــم ال ــنفس
املعــريف منــذ بدايــة ال مانينــات وارتباطـ الويفيــق بعلــوم احلاســبات
ايليــة واملــخ واألعصــاب – كــل ذلــى أدى إىل مطالبــة علمــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــنفس هراجع ـ ـ ـ ـ ــة املف ـ ـ ـ ـ ــاهيم والن ري ـ ـ ـ ـ ــات وأدوات التن ـ ـ ـ ـ ــد
السيكولوجي ها يواكب ال ورة العلمية انائلة ( كامل ،وشل ،
.)2005
واملــخ البشــري  Brainهــو أعقــد من ومــة ديناميــة
الوج ــود كل ـ ـ وم ــن ف ــمن اي ـ ـ ف ــرو العل ــم واملعرف ــة تلتق ــي
وتتفاعــل نســق بنــائي وظيفــي مــن فــالم املــخ البشــري مــن
أجل الت يد انرتقائي للواق ليت د ويتطور ويرقى املـخ البشـري
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وي هرون ضعفاً يف إجنازاهم األكادميي ( مد2008 ،أل
وفر رررر Özer & Ferrari ,2011؛ أبـ ــو و ـ ـزام2012 ،أل
العبيدي2013 ،أل وحسانني.)2015 ،

وعلــى الــروم مــن افــتالف وتبــاين وظــائف النصــفني
الكــرويني للمــخ فمن ـ ن يصــأ علــى اإلطــالق أن نفصــل بــني
الوظيفـ ــة التكامليـ ــة لعمـ ــل النصـ ــفني الكـ ــرويني ،فـ ــأي نشـ ــاط
يصدر عن الفرد ناتج عن التكامل الوظيفي لعمل املخ فعملية
معاجل ــة املعلوم ــات ن ميك ــن أن تص ــل إىل أعل ــى مس ــتوى م ــن
الكف ــاءة إن بالتكام ــل ال ــوظيفي ب ــني نص ــفي امل ــخ ( كام ــل،
.)2002
وم ــن ناحي ــة أف ــرى ،ف ــمن ك ــل من ــا يتلك ــأ يف بع ــض
األوقـ ــات يف حيات ـ ـ وهنـ ــاف الـ ــبعض الـ ــذي يتلكـ ــأ أك ـ ــر مـ ــن
ايفرين فاألفراد علـى افـتالف أجناسـهم ومسـتوياهتم العقليـة
وانقتص ــادية وانجتماعي ــة وال قافي ــة والعمري ــة ميارس ــون س ــلوف
التلكــؤ ولكــن بــدرجات متفاوتــة ،والــبعض يتقبــل ذلــى بوصــف
ج ــزءًا م ــن شخص ــيتهم ،وال ــبعض ايف ــر يب ــون ع ــن ط ــرق
ووسائل للت لب على سلوف التلكؤ لديهم.
والتلك ــؤ األك ــادميي Academic Procrastination
يُعــد أفطــر أن ـوا التلكــؤ وأك رهــا انتشــاراً لــدى الكبــار بصــفة
عام ــة والط ــالب يف ا ــام التعليم ــي بص ــفة فاص ــة ،إذ يُطل ــق
على تأفد وتأجيـل الطـالب ألداء املهـام والواجبـات الدراسـية
التلكؤ األكادميي (عبدالوهاب.)2015 ،
ويشـد توكمـان وآفـرون )(Tuckman et al., 2002
إىل أن التلكؤ األكادميي يعـد مسـة تتوقـف علـى اسـتعداد الفـرد
ون ــا توابـ ـ ومرتتب ــات فط ــدة عل ــى الط ــالب ال ــذين يعت ــادون
إرجاء مهامهم األكادميية وواجباهتم الدراسية إىل آفر وقت.
ويف هــذا اإلطــار يــذكر فــاران ) (Farran, 2004أن
التلكؤ األكادميي سلوف شائ ومشكل ومصدر لالضـطرابات
لدى الطالب.
ويش ــد بوب ــون ) (Popoola, 2005إىل أن التلك ــؤ
األكــادميي ي ـرتبط بالعوامــل املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية .ويف
النطاق نفس أشـارت نتـائج جمموعـة مـن الدراسـات أن الطلبـة
ممـ ــن ل ـ ــديهم نزع ـ ــة قوي ـ ــة للتس ـ ــويف ص ـ ــلون عل ـ ــى درج ـ ــات
منخفض ـ ــة يف انمت ان ـ ــات مقارن ـ ــة بالطلب ـ ــة و ـ ــد املس ـ ــوفني،

أوزر

مشـكلة الدراسـة:
ن شى أن التلكؤ األكادميي يُعد مسة نوعية
فاصة با ام األكادميي تتسم بسلسلة من سلوكيات
اإلحاام والتانب والعاز وعدم الفاعلية .وعلى الروم من
أن يعد من ال واهر الشائعة لدى األفراد فمن تكراره بصورة
مستمرة ُمي 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.
وتصبأ دراسة التلكؤ األكادميي أدعـى إذا مـا عرفنـا
أن ظـاهرة شـائعة بـني طـالب املرحلـة اجلامعيـة ممـا يـؤدي ذلـى
إىل مســتوى أكــادميي مــنخفض ودرجــات ضــعيفة وهــروب أو
تسرب من الدراسة أو إمهانـا .وك ـداً مـا جنـد املتلكـج يف وجـل
وفــوف مــن إحساسـ خكــم ايفـرين عليـ وذلــى مــن فــالم
عمليــة النقــد الــذاه ،فهــو ــاف أن يكــون وــد مــتقن يف أداء
واجبات ـ  ،كمــا شــى أن مــا يبذل ـ مــن جمهــود ن يكــون كافي ـاً
ومــن لــن ينــام الــدرجات الــيت نكن ـ مــن الناــا ويــنعكس
هذا ال ن علي ويصاب خالة تسمى اخلوف من الفشل.
ويف هذا الصدد أجريت العديد من الدراسات
والب وع الىت تناولت التلكؤ األكادميي لدى طالب اجلامعة
منها دراسات مصيل ي واحلسيىن ( ،)2004كالسني
وآفرين ) ،(Klassen et al., 2008عطية ( ،)2009كاجان
وآفرين ) ،(Kagan et al.,2010جاديدي وآفرين (Jadidi et
) ،al.,2011كاو ) ،(Cao,2012أمحد ( ،)2014وعبدالوهاب
( )2015إذ أشارت تلى الدراسات إىل أن سلوف التلكؤ
األكادميي ينتشر بني الطالب يف كل مراحل التعليم وخباصة
املرحلة اجلامعية ،كما تدعم نتائاها فكرة أن والبية طالب
اجلامعة يتلكؤون أكادميياً.
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ويف هذا الصدد يشد يوسف ()2011 ،2005
إىل أمهية دراسة أمناط معاجلة املعلومات لدى املتعلمني ،إذ
يرى أن دراستها تعد ضرورة مهمة ،كما إن انهتمام
بدراستها يعد بعداً مهماً يسهم يف قيق أهداف العملية
الرتبوية ،وتدعم يف املتعلم القدرة على مواجهة الت دات
السريعة اليت تطرأ على كل مناحي احلياة املختلفة.
وقد أُعدت العديد من أساليب القياس لت ديد
تفضيل أحد نصفي املخ على ايفر منها ما نطلق علي
ُمسمى أسلوب التقرير الذاه ،أما األسلوب ال اين فيمكن
تسميت أسلوب األداء املوضوعي ،وستستخدم الدراسة
احلالية أحد أساليب العرض اجلان  ،وهي طريقة العرض
السري للم دات البصرية يف جان ّ ا ام البصري لقياس
أمناط معاجلة املعلومات البصرية الذي أعده الباحث ليكون
مم الً لألسلوب ال اين (أسلوب األداء املوضوعي).
واملتتب لنتائج الدراسات والب وع اليت تناولت
منط معاجلة املعلومات السائد للنصفني الكرويني باملخ
للمتعلمني يل ظ مع وجود دراسات تشد إىل سيطرة النمط
األيسر على كل من األمين واملتكامل ،ومن هذه الدراسات:
دراسات مراد وآفرين ( ،)1982مد ( ،)1985رياض
وعبادة ( ،)1986عكاشة ( ،)1986إمساعيل (،)1987
مد ( ،)1988مراد ( ،)1989 ،1988أيب مسلم
( ،)1993 ،1989مراد وعلي ( ،)1994مود
( ،)1995علي ( ،)2000مزيان والزقاي (،)2003
يوسف ( ،)2005الزهار ويوسف ( ،)2005شارب
( ،)2008الزهار ويوسف ( ،)2010ويوسف (،2011
 )2014 ،2012ود أن على اجلانب ايفر توجد
دراسات أفرى تشد نتائاها إىل سيطرة النمط األمين
كدراسات البيلي ) ،(Albialy, 1993السليماين (،)1994
أيب مسلم ( ،)1994يف حني أظهرت نتائج دراسات
وخوع أفرى أن النمط املتكامل هو املسيطر ومنها دراسة

وبــالن ر إىل انتشــار التلكــؤ األكــادميي بــني طــالب
اجلامع ــة ،جن ــد أ ــا بل ــت  %52كم ــا أش ــارت دراس ــة أوزر
) ،(Ozer et al., 2009و %83كمـا يف دراسـة أوزر وسـاكس
) .(Ozer & Sackes, 2011ومــن يعــد التلكــؤ األكــادميي
مشكلة معقدة يف البيئة التعليمية.
ولق ــد أك ــد سـ ـوملون وروع بل ــوم & (Solmon
) Rothblum, 1984علــى أن التلكــؤ األكــادميي ن مي ــل عبئًــا
يف انسـتذكار وإدارة الوقـت فقـط ولكـن يتضـمن أيضـاً تفاعـل
مكونات انفعالية ومعرفية.
ففي اجلانب املعريف جند أن الشرنويب ()2008
أشارت إىل أن هناف دراسات قليلة أجريت بب ث الطالب
املتلكئني أكادميياً من من ور معريف واليت تؤكد على أن
العوامل املعرفية جيب أفذها يف انعتبار لفهم سلوف الطالب
املتلكئني.
ويشد تشو وتشو ) (Chu & Choi, 2005إىل أن
التلكؤ األكادميي يؤيفر – بشكل سل – على تعلم
الطالب ،وعلى أدائهم األكادميي ،بل وعلى شخصياهتم،
وعلى جودة حياهتم .ويضيف ويلسون وجنوين & (Wilson
) Nguyen, 2012أن املتعلمني ين رون إىل التلكؤ األكادميي
بوصف مشكلة ضارة ،وأن أك ر من  %95من الطالب
املتلكئني يستهدفون ففض  ،والتخلب من  .لذا فمن من
الضروري تناوم هذا السلوف  -التلكؤ األكادميي – مما
يساعد على فهم ومن اولة التقليل من آيفاره السلبية إىل
أقصى درجة ممكنة لدى املتعلمني باملرحلة اجلامعية.
كما إن بعض املتعلمني قد يواج بعض
املشكالت يف التعلم ،يعانون منها أيفناء دراستهم ،وقد يكون
ذلى بسبب تفضيلهم لنمط معني من أمناط معاجلة
املعلومات يعتمد بدرجة كبدة على وظائف أحد نصفي املخ
الكرويني ون يتناسب م املطالب املعرفية والوجدانية ألداء
مهام التعلم.
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يسهم يف قيق أهداف العملية الرتبوية ،وتدعم يف املتعلم
القدرة على مواجهة الت يدات السريعة اليت تطرأ على ا تم
يف اي جوانب احلياة املختلفة .كما يسهم التعرف على
أمناط معاجلة املعلومات لدى املتلكئني أكادميياً يف تعديل
النمط املسيطر والذي قد يسبب إعاقة ملستوى األداء يف
املهارات األكادميية ولكي يبدأ اننتقام باملتلكئني أكادميياً
من دافعية سالبة معطلة إىل دافعية موجبة نشطة ترف معدم
األداء األكادميي .إضافة إىل أن هذه الدراسة تتصدى ل اهرة
من أهم ال واهر ،وهي ظاهرة التلكؤ األكادميي اليت تعد أبرز
أسباب الفشل الدراسي للمتعلمني وفاصة باملرحلة اجلامعية،
بل إن هذه ال اهرة نا تأيفدها املدمر واندام يف شخصياهتم
واجتاهاهتم حنو عملية التعلم .وأفداً ندرة الب وع والدراسات
اليت تناولت أمناط معاجلة املعلومات البصرية لدى طالب
اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف البيئة
املصرية والعربية ،حيث إن – يف حدود إطال الباحث – ن
توجد أية دراسة يف البيئة املصرية والعربية تناولت هذا املوضو
بالبيئة املصرية والعربية.

اليوه ) .(Aliotti, 1981وهكذا جند أن هناف تناقضاً بني
نتائج هذه الدراسات بشأن منط معاجلة املعلومات السائد.
كما إن هناف ندرة – يف حدود إطال الباحث
– يف الدراسات اليت أجريت على طالب اجلامعة املتلكئني
أكادميياً لدراسة أمناط معاجلة املعلومات البصرية اليت تعكس
منط معاجلة املعلومات البصرية املسيطر (املميز) .ومن
تت دد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤالني ايتيني:
 -1م ــا ه ــو من ــط معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية الس ــائد ل ــدى
طالب اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادمييا.
 -2هـ ــل توجـ ــد فـ ــروق ذات دنلـ ــة إحصـ ــائية بـ ــني طـ ــالب
اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف أمناط معاجلـة
املعلومات البصرية (أمين /أيسر /متكامل)ا.
أهـداف الدراسـة:
هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن منط معاجلة
املعلومات البصرية السائد لدى طالب اجلامعة مرتفعي
ومنخفضي التلكؤ األكادميي ،إضافة إىل التعرف على الفروق
يف أمناط معاجلة املعلومات البصرية (أمين /أيسر /متكامل)
لدى طالب اجلامعة مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي.

مصطلحـات الدراسـة:
 -1أنماط معالجة المعلومات البصرية

أهميـة الدراسـة:

Visual Style of

:Information Processing
ق ــام الباح ــث احل ــاي بص ــياوة تعري ــف ألمن ــاط معاجل ــة
املعلومات البصرية ال اليفة (األمين  -األيسر  -املتكامل) يتفق
ووجه ــة الن ــر ال ــيت يتبناه ــا يف ه ــذه الدراس ــة احلالي ــةأل فيع ــرف

توضيأ منط معاجلة املعلومات البصرية املسيطر
لدى طالب اجلامعة ،وذلى ملساعدة القائمني على العملية
الرتبوية والتعليمية إذ إن القدرات اليت تلعب دوراً فاعالً يف
عمليات التعلم والتعليم تعتمد على وظائف النصفني
الكرويني (األمين /األيسر) و ما معاً (املتكامل) ،نذا فمن
من الواجب توضيأ هذه الوظائف اخلاصة بكل نصف كروي
ألفذها يف انعتبار عند إعداد املقررات والوسائل واستخدام
طرق التدريس .كما ن ل دراسة أمناط معاجلة املعلومات
البصرية لدى طالب اجلامعة ضرورة مهمة ،إذ تعد بعداً مهماً

الباحـ ـ ــث نمـ ـ ــة معالجـ ـ ــة المعلومـ ـ ــات البص ـ ـ ـرية األيمـ ـ ــن
للمف وص إجرائياً علـى أنـ "الدرجـة املرتفعـة يف التعـرف فقـط

عل ــى امل ـ ـدات البصـ ـرية املقدم ــة للع ــني اليس ــرى ،وذل ــى عل ــى
مقيـ ــاس العـ ــرض الس ـ ـري للم ـ ـدات البص ـ ـرية يف جـ ــان ّ ا ـ ــام
البص ــري لقي ــاس أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات للنص ــفني الك ــرويني
باملخ الذي أعده الباحث".
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الطريقة واإلجراءات:

ويعـ ـ ــرف الباحـ ـ ــث نمـ ـ ــة معالجـ ـ ــة المعلومـ ـ ــات

البصرية األيسر للمف وص إجرائياً علـى أنـ "الدرجـة املرتفعـة

أوالً :منهج الدراسـة:
استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املقارن،
إذ يعتمد على حساب الفروق وتفسد ذلى يف ضوء كل من
اإلطار الن ري والدراسات السابقة.
ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتها:

يف التعــرف فقــط علــى امل ـدات البصـرية املقدمــة للعــني اليمــىن،
وذلى على مقياس العرض السري للم دات البصرية يف جان ّ
ا ـ ــام البص ـ ــري لقي ـ ــاس أمن ـ ــاط معاجل ـ ــة املعلوم ـ ــات للنص ـ ــفني
الكرويني باملخ الذي أعده الباحث".
كم ــا يع ــرف الباح ــث نم ــة معالج ــة المعلوم ــات

تكـ ــون جمتم ـ ـ الدراسـ ــة احلاليـ ــة مـ ــن اي ـ ـ طـ ــالب
وطالب ــات الفرق ــة الرابع ــة بش ــعبيت عل ــم ال ــنفس والرتبيــة اخلاص ــة
بكلي ــة الرتبي ــة باإلمساعيلي ــة ،جامع ــة قن ــاة الس ــويس جبمهوري ــة
مصر العربية إذ بلغ عددهم ( )226طالباً وطالبة.
وتكون ـ ــت عين ـ ــة الدراس ـ ــة يف ص ـ ــورهتا النهائي ـ ــة م ـ ــن
( )126طالبـ ـ ـاً وطالب ـ ــة م ـ ــنهم ( )63طالبـ ـ ـاً وطالب ـ ــة مرتفع ـ ــي
التلك ــؤ األك ــادميي ،و( )63طالبـ ـاً وطالب ــة منخفض ــي التلك ــؤ
األكــادميي بالفرقــة الرابعــة بشــعبيت علــم الــنفس والرتبيــة اخلاصــة
بكلي ــة الرتبي ــة باإلمساعيلي ــة ،جامع ــة قن ــاة الس ــويس جبمهوري ــة
مصــر العربي ـة ،بلــغ متوســط أعمــارهم الزمنيــة ( )21.45ســنة
ب ــاحنراف معي ــاري ق ــدره ( )3.14س ــنة ،وب ــذلى تك ــون نس ــبة
املتلكئ ـ ــني أكادميي ـ ـاً إىل جمتم ـ ـ املتعلم ـ ــني يف الدراس ـ ــة احلالي ـ ــة
حواي .٪ 55،75
ولقد مت افتيار عينـة الدراسـة مـن املتلكئـني أكادمييـاً
وتصنيفهم وفقاً ملسـتوى التلكـؤ األكـادميي لـديهم (مرتفعـي –
منخفضــي) مــن فــالم أدائهــم علــى مقيــاس التلكــؤ األكــادميي
الــذى أعــده الباحــثأل إذ مت تصــنيف الفــرد يف املســتوى املرتفـ
إذا كان ـ ــت ه ـ ــذه الدرج ـ ــة أكـ ـ ـ م ـ ــن أو تس ـ ــاوي املئي ـ ــي 75
(اإلرباعي األعلى) ،ويصنف يف املسـتوى املـنخفض إذا كانـت
درجتـ ـ عل ــى مقي ــاس التلك ــؤ األك ــادميي أق ــل م ــن أو تس ــاوي
املئيي ( 25اإلرباعي األدىن).

البصـ ـرية المتكام ـ ـ للمف ــوص إجرائيـ ـاً عل ــى أنـ ـ "الدرج ــة

املرتفعة يف التعـرف يف آن واحـد علـى امل ـدات البصـرية املقدمـة
لكــال العينــني ،وذلــى علــى مقيــاس العــرض الس ـري للم ـدات
البص ـ ـ ـرية يف جـ ـ ــان ّ ا ـ ـ ــام البصـ ـ ــري لقيـ ـ ــاس أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة
املعلومات للنصفني الكرويني باملخ الذي أعده الباحث".
 – 2التلكؤ األكاديمي :Academic Procrastination
يُقص ــد ب ـ تأجي ــل امل ــتعلم الب ــدء يف امله ــام الدراس ــية
املطلوبــة وتــأفره يف إنامهــا إىل الل ــات األفــدة م ـ شــعوره
بالضيق وعدم انرتيا لتأفده يف إنامهـا .كمـا ـدد الباحـث
املفهـ ــوم اإلجرائـ ــي للتلكـ ــؤ األكـ ــادميي جبملـ ــة الـ ــدرجات الـ ــيت
صــل عليهــا املــتعلم يف األداء علــى مقيــاس التلكــؤ األكــادميي
الذي أعده الباحث.
فرضا الدراسـة:
ميكـ ــن طـ ــر فرض ـ ـي الدراسـ ــة احلاليـ ــة علـ ــى الن ـ ــو
ايه:
 -1يسيطر النمط األميـن مـن أمنـاط معاجلـة املعلومـات البصـرية
لـ ــدى طـ ــالب اجلامعـ ــة مرتفعـ ــي التلكـ ــؤ األكـ ــادميي يف حـ ــني
يسيطر النمط األيسر لدى منخفضي التلكؤ األكادميي.
 -2توج ــد ف ــروق ذات دنل ــة إحص ــائية ب ــني ط ــالب اجلامع ــة
مرتفعـ ـ ــي ومنخفضـ ـ ــي التلكـ ـ ــؤ األكـ ـ ــادميي يف أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة
املعلومات البصرية (أمين /أيسر /متكامل).

ثالثاً  :أدوات الدراسـة:

المحوسـ
 -1مقياس أنماط معالجة المعلومات البصرية ُ
(كأحد مقاييس األداء الموضوعي).
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درجة يف منط معاجلة املعلومات املتكامـل إذا تعـرف علـى كـال
امل ـدين الل ــذين مت تق ــدميهما بش ــكل مت ـزامن يف ج ــان ّ ا ــام
البصري (يوسف.)2012 ،

قام الباحـث احلـاي بمعـداد مقيـاس ُ وسـب لقيـاس
أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية (كأح ــد املق ــاييس األدائي ــة
املوض ـ ــوعية) وفق ـ ـاً للوص ـ ــف ال ـ ــذي أورده الب ـ ــاح ون لتا ـ ــارب
س ــبدي ،وذل ــى بع ــد اإلط ــال عل ــى الدراس ــات ال ــيت تناول ــت
التاني ـ ـ ـ ـ ــب املخ ـ ـ ـ ـ ــي للمعلوم ـ ـ ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ـ ــام :أب ـ ـ ـ ـ ــو شعيش ـ ـ ـ ـ ـ
(Abosheasha, 1988أل  1989أأل  1989ب،1990 ،
 ،)1991بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ( ،)1996زيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ( ،)2007متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوىل
( ،)1999الــديب ( ،)2010ويوســف ()2014 ،2012أل
وبـذا فهــو وسـيلة جتريبيــة نتلـف يف بنائهــا عـن مقــاييس التقريــر
الــذاه ألمنــاط معاجلــة املعلومــات (أمنــاط الــتعلم والتفكــد) الــيت
سـبق وأن وضـعها تـورانس وآفـرون )(Torrance et al., 1978
واملسمى ب ـ افتبار أسلوب التعلم والتفكد )Styles (SOLAT
.of Learning and Thinking

ومت الت قــق مــن صــدق املقيــاس باســتخدام صــدق
احمل ّكمــني وقــد تراوحــت نســب إتفــاق الســادة احملكمــني علــى
ص ــالحية عب ــارات املقي ــاس م ــا ب ــني ( ،)%90 – 80وه ـ ـي
نسب مقبولة.
كمــا قــام معــد املقيــاس خســاب صــدق مــن فــالم
ص ــدق احمل ــى إذ مت حس ــاب معام ــل انرتب ــاط ب ــني اس ــتفتاء
ت ــورانس ألمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات ال ــذي تراـ ـ وقننـ ـ م ــد
( )1988ومقي ــاس أمن ــاط معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية املع ــد،
م ــن ف ــالم تطبيقهم ــا عل ــى أفـ ـراد العين ــة انس ــتطالعية ،وق ــد
بل ـ ــت معـ ــامالت انرتبـ ــاط بينهمـ ــا ( 0,78للـ ــنمط األميـ ــن،
 0,85للـ ـ ــنمط األيسـ ـ ــر ،و 0,89للـ ـ ــنمط املتكامـ ـ ــل) وه ـ ـ ـي
معامالت دالة عند مستوى (.)0,01

وتع ـ ـد طريقـ ــة العـ ــرض الس ـ ـري للم ـ ـدات البص ـ ـرية يف
جان ّ ا ام البصري من طرق دراسة أمناط معاجلة املعلومـات
للمــخ البشــري الفعالــة يف التعامــل م ـ األف ـراد إضــافة إىل أ ــا
ليســت وســيلة طبيــة ومــن ميكــن اســتخدامها يف جمــام علــم
النفس الرتبوي (زيتون.)2007 ،

وع ــن يفب ــات املقي ــاس فق ــد مت حس ــاب بطريق ــة ألف ــا
كرونباخ وكان قيمـة معامـل ال بـات للـنمط األميـن،)0.76( ،
ولل ــنمط األيس ــر ( ،)0.80ولل ــنمط املتكام ــل و( )0.83مم ــا
يدم على يفبات املقياس وال قة يف نتائا يف الدراسة احلالية.

ويتك ــون انفتب ــار م ــن ( )30زوج ـ ـاً م ــن امل ـ ـدات
يتألف كل زوج مـن صـورة وحـرف أو صـورة وعـدد أو صـورتني
أو ح ــرفني أو ع ــددين – ي ــتم ترتيبه ــا عشـ ـوائياً  -ي ــتم ع ــرض
أحـ ــد امل ـ ـدين يف كـ ــل زوج يف نصـ ــف ا ـ ــام البصـ ــري األميـ ــن
وامل د ايفر يف نصف ا ام األيسر.

كمــا مت حســاب معــايد األداء علــى مقيــاس أمن ـاط
معاجلــة املعلومــات البص ـرية املعــد وذلــى مــن فــالم حســاب
املتوسـ ــطات وانحنرافـ ــات املعياريـ ــة لـ ــألداء علـ ــى أف ـ ـراد العينـ ــة
انســتطالعية واملكونــة مــن ( )60طالبـاً وطالبــة بالفرقــة الرابعــة
بكلية الرتبية باإلمساعيلية ،جامعة قنـاة السـويس ،بلـغ متوسـط
أعم ـ ــارهم الزمني ـ ــة ( )22.85س ـ ــنة ب ـ ــاحنراف معي ـ ــاري ق ـ ــدره
( )3.96سـ ـ ــنة ،وقـ ـ ــد مت حسـ ـ ــاب معـ ـ ــايد األداء يف ديـ ـ ــد
وتص ـ ــنيف الش ـ ــباب اجل ـ ــامعي إىل أمن ـ ــاط معاجل ـ ــة املعلوم ـ ــات
البص ـرية (األميــن ،األيســر ،واملتكامــل) مــن فــالم املعــادنت
ايتيـ ـ ــةأل حيـ ـ ــث م :ه ـ ـ ـي (املتوسـ ـ ــط) : ،ه ـ ـ ـي (انحن ـ ـ ـراف
املعياري):

وعلـى أسـاس دقــة املف ـوص يف التعــرف علـى امل ــد
املق ـ ــدم إلح ـ ــدى العين ـ ــني يت ـ ــدد نش ـ ــاط النص ـ ــف الك ـ ــروي
املعاكس لتلى العني ،فيُعطى املف وص درجة يف منط معاجلـة
املعلومــات األميــن إذا اســتطا التعــرف علــى امل ــد الــذي كــان
يق ـ يف ا ــام البصــري األيســر فقــط ،ويُعطــى درجــة يف منــط
معاجل ــة املعلومـ ــات األيس ــر إذا اسـ ــتطا التعـ ــرف علـ ــى امل ـ ــد
الذي كان يق يف ا ام البصري األمين فقط ،يف حني يُعطـى
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ومت الت قق من صدق املقياس باستخدام صـدق
احمل ّكم ـ ــني إذ مت ع ـ ــرض املقي ـ ــاس عل ـ ــى جمموع ـ ــة م ـ ــن الس ـ ــادة
احملكمـ ــني مـ ــن أعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس املتخصصـ ــني يف علـ ــم
الــنفس الرتبــوي بكليــات الرتبيــة باجلامعــات املص ـرية وعــددهم
( )11كم ـ ـاً ،وذلـ ــى إلبـ ــداء آرائهـ ــم واحلكـ ــم علـ ــى مـ ــدى
صــدق مضــمون العبــارات ومــدى فعاليــة مــا وضــعت لقياس ـ ،
ومت تع ــديل بع ــض العب ــارات وح ــذف بعض ـها ايف ــر يف ض ــوء
توجيهـ ــات السـ ــادة احملكمـ ــني ليصـ ــبأ بـ ــذلى عـ ــدد عبـ ــارات
املقياس ( )20مفردة كما هو يف صورت النهائية.
كمــا مت حســاب انتســاق الــدافلي مــن فــالم
إجيــاد معامــل انرتبــاط بــني درجــة كــل مفــردة والدرجــة الكليــة
للمقياس ،وذلى على أفـراد العينـة انسـتطالعية وقـد تراوحـت
قــيم معــامالت انرتبــاط مــا بــني ( )0.92 – 0.73وايعهــا
دالة عند مستوى ( .)0.01مما يدم على صدق املقياس.
كما قام الباحـث خسـاب يفبـات املقيـاس بطريقـة
ألفا كرونباخ وذلى على أفراد العينة انستطالعية واملكونة
م ـ ــن ( )60طالب ـ ـاً وطالب ـ ــة بالفرق ـ ــة الرابع ـ ــة بكلي ـ ــة الرتبي ـ ــة
باإلمساعيلية ،جامعة قناة السويس ،بلـغ متوسـط أعمـارهم
الزمنيــة ( )22.85ســنة بــاحنراف معيــاري قــدره ()3.96
سـ ــنة ،وكـ ــان قيمـ ــة معام ــل ال بـ ــات ( )0.84وتع ـ ـد هـ ــذه
القيمة مناسبة للمقياس.
ومـ ــن اإلج ـ ـراءات السـ ــابقة تأكـ ــد للباحـ ــث صـ ــدق
ويفبات مقياس التلكؤ األكادميي وصالحيت لالستخدام.

 يصنف الفرد ذو منط أمين إذا كانـت درجتـة الكليـةتزيد عن (م  ) 1 +يف هذا النمط.
 يص ـ ــنف الف ـ ــرد ذو من ـ ــط أيس ـ ــر إذا كان ـ ــت درجت ـ ــةالكلية تزيد عن (م  ) 1 +يف هذا النمط.
 يص ــنف الف ــرد ذو من ــط متكام ــل إذا كان ــت درجت ــةالكلية تزيد عن (م  ) 1 +يف هذا النمط.
 -2مقياس التلكؤ األكاديمي لدى الشباب الجامعى.
أعد الباحث احلاي مقياس التلكؤ األكادميي بعد
اإلطال على األُطر الن رية والدراسات والب وع اليت
تناولت جمام التلكؤ األكادميي وكذا مع م انفتبارات
واملقاييس العربية واألجنبية واليت هدفت لقياس التلكؤ
األكادميي ومنها :مقياس سولومون ورويفبلوم & (Solomon
) ،Rothblum, 1984مقياس التلكؤ توكمان (Tuckman,
) ،1991مقياس التلكؤ األكادميي ملصيل ي واحلسيي
( ،)2004قائمة سلوف التسويف األكادميي لعالم
( ،)2008مقياس إرجاء املهام األكادميية لسكران
( ،)2010مقياس اإلرجاء الدراسي لشل (،)2011
مقياس التسويف األكادميي أليب وزام ( ،)2012مقياس
اإلرجاء األكادميي ليسل ) ،(Yesil, 2012مقياس تقدير
املماطلة األكادميية الذي ترا أمحد ( ،)2013مقياس
التسويف األكادميي أليب ازريق وجرادات ( ،)2013مقياس
اإلرجاء األكادميي جلرانيسكيل )،(Grunschel et al., 2013
مقياس التلكؤ األكادميي لرضوان ( ،)2013مقياس اإلرجاء
األكادميي إلبراهيم ( ،)2014مقياس اإلرجاء األكادميي
ألمحد ( ،)2014مقياس التلكؤ األكادميي للنواب و مد
( ،)2014وأفداً مقياس التسويف األكادميي حلسانني
( .)2015ويتكون مقياس التلكؤ األكادميي احلاي من
( )20مفردة وأمام كل مفردة يفالع استاابات هي( :دائماً،
أحياناً ،ونادراً) .وتقدر بمعطاء الدرجات ( ،2 ،3و)1
املقابلة لالستاابات السابقة على الرتتيب ،والدرجة الكلية
للمقياس تشد إىل مستوى التلكؤ األكادميي.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
نتائج الفرض األول:
ي ــنب الف ــرض األوم للدراس ــة عل ــى أن ـ ـ " :يس ــيطر
الـ ــنمط األميـ ــن مـ ــن أمنـ ــاط معاجلـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية لـ ــدى
طـ ـالب اجلامع ــة مرتفع ــي التلك ــؤ األك ــادميي يف ح ــني يس ــيطر
النمط األيسر لدى منخفضي التلكؤ األكادميي".
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ال اليفـ ــة (أميـ ــن /أيسـ ــر /متكامـ ــل) لـ ــدى مرتفعـ ــي ومنخفضـ ــي
التلكؤ األكادميي كما هو موضأ يف جدوم (:)1

وللت قــق مــن ص ـ ة هــذا الفــرض فقــد مت حســاب
املتوسط وانحنراف املعيـاري ألمنـاط معاجلـة املعلومـات البصـرية

جدول 1
المتوسة واالنحراف المعياري ألنماط معالجة المعلومات البصرية لدى مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكاديمي
المجموعة

ن

أنماط معالجة المعلومات البصرية
األيمن

المتكام

األيسر

م

ع

م

ع

م

ع

مرتفعو التلكؤ األكاديمي

63

15.45

3.18

14.90

3.97

5.65

3.63

منخفضو التلكؤ األكاديمي

63

11.15

5.41

14.50

6.03

10.35

7.68

وتوجيـ الــن م التعليميـة حــىت تعمـل علــى تكامـل أداء وظــائف
النصفني الكـرويني للمـخ ،ون تقتصـر م ـدات التنشـيط العقلـي
على نصف املخ فقط ،وعلي فمننا إذا أردنا تكـوين الشخصـية
الكامل ــة ل ــدى امل ــتعلم فمنن ــا خاج ــة إىل أنش ــطة لنص ــف امل ــخ
األميــن تـُـدرس بصــورة متوازنــة م ـ أنشــطة لنصــف املــخ األيســر
وذل ــى ــدف جع ــل امل ــتعلم يس ــتخدم كام ــل طاقتـ ـ املخي ــة.
ويتفــق هــذا م ـ مــا أشــار إلي ـ العديــد مــن البــاح ني مــن أمهيــة
التكام ــل ال ــوظيفي ب ــني نصـ ـفي امل ــخ الك ــرويني ،وم ــنهم ليف ــر
) (Leaffer, 1981إذ ي ـ ــرى أن التكام ـ ــل ب ـ ــني نصـ ـ ـفي امل ـ ــخ
الك ــرويني يس ــهم إىل ح ــد كب ــد يف تنمي ــة اإلب ــدا  ،والـ ــوعي،
واإلدراف اجلمــاي ،والســعادة ،وخمتلــف اجلوانــب األفــرى الــىت
نا دور يف قيق التنمية البشرية للفرد وا تم  .كما يشد أبـو
مسـ ــلم ( )1994إىل أن تكامـ ــل وظـ ــائف نص ـ ـفي املـ ــخ تعـ ــد
أك ــر مالءمــة يف الوصــوم إىل أســاليب ووســائل ســني عمليــة
ال ــتعلم وإزال ــة القي ــود و ــد الض ــرورية لل ــتعلم والتفك ــد وتط ــوير
شخصـ ـ ــية الفـ ـ ــرد .ويـ ـ ــرى إجماهـ ـ ــد ( )1995أن التكامـ ـ ــل يف
اســتخدام النصــفني مع ـاً يــؤدي إىل إحــداع درجــة مــن الت ـوازن
لدى الفرد مما يساعده على التوافق والتكيف األمر الذي يزيـد
مــن إمكاناتـ الدافعيــة ويعمــل علــى ريكهــا .كمــا يؤكــد كامــل
( )2004علــى أن عمليــة تش ـ يل املعلومــات information
 processingن ميكن أن تصل إىل أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة
إن بالتكامــل الــوظيفي بــني اي ـ أج ـزاء املــخ .وتضــيف كامــل
( )2012أن التكام ــل يف اس ــتخدام مه ــام النص ــفني مع ـاً م ــن

يوض ــأ اجل ـ ـدوم ( )1أن ال ــنمط املس ــيطر ل ــدى مرتفع ــي
التلك ـ ــؤ األك ـ ــادميي ه ـ ــو ال ـ ــنمط األمي ـ ــن ال ـ ــذي بل ـ ــغ متوس ـ ــط
( ، )15,45يليـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــنمط األيس ـ ـ ــر ( ، )14,90ال ـ ـ ــنمط
املتكامل ( .)5,65وقد يوحي هذا أيضاً برتتيب هـذه األمنـاط
ال اليفـ ــة يف معاجلـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية الـ ــيت يصـ ــدرها الـ ــنمط
األميـ ــن ،ف ـ ـالنمط األيسـ ــر ،ال ــنمط املتكامـ ــل بالنسـ ــبة لعينـ ــة
مرتفعي التلكؤ األكادميي.
وفيمـ ــا يتعلـ ــق بت ديـ ــد منـ ــط معاجلـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية
السائد لدى طالب اجلامعة منخفضي التلكـؤ األكـادميي فقـد
تب ــني م ــن ف ــالم اجل ـ ـدوم الس ــابق أن ال ــنمط املس ــيطر ل ــدى
شباب اجلامعة العاديني هو النمط األيسـر الـذي بلـغ متوسـط
( ، )14,50يليـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــنمط األمي ـ ـ ــن هتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــايب ق ـ ـ ــدره
( ،)11,15الـ ـ ـ ــنمط املتكامـ ـ ـ ــل هتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــايب قـ ـ ـ ــدره
( .)10,35وقد يوحي هذا أيضاً برتتيب هـذه األمنـاط ال اليفـة
يف معاجل ــة املعلوم ــات البصـ ـرية ال ــيت يص ــدرها ال ــنمط األيس ــر،
فــالنمط األميــن  ،الــنمط املتكامــل بالنســبة لطــالب اجلامعــة
منخفضــي التلكــؤ األكــادميي .ممــا يــدم علــى وجــود فــروق دالــة
بــني الشــباب اجلــامعي مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ األكــادميي
يف منــط معاجلــة املعلومــات البص ـرية الســائد ،إذ يتضــأ ســيطرة
الــنمط األميــن لــدى مرتفعــي التلكــؤ األكــادميي والــنمط األيســر
لدى منخفضي التلكؤ األكادميي من الشباب اجلامعي.
وتعد هذه النتياة مؤشراً ملدى احتياجاتنا إىل إعادة تقييم
املن ـ ــاهج وال ـ ـ ـ امج التعليمي ـ ــة وانهتمـ ـ ــام باألنشـ ـ ــطة املختلفـ ـ ــة
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التلكــؤ األكــادميي يف أمنــاط معاجلــة املعلومــات البص ـرية (أميــن/
أيسر /متكامل)".
وللت قـ ـ ــق مـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ة هـ ـ ــذا الفـ ـ ــرض فقـ ـ ــد مت حسـ ـ ــاب
متوس ــطات درجـ ــات جمم ــوعيت الدراسـ ــة مرتفع ــي ومنخفض ــي
التلكـ ـ ــؤ األكـ ـ ــادميي يف أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة املعلومـ ـ ــات البص ـ ـ ـرية،
باســتخدام افتبــار  t-testالبــارامرتي ،علــى الن ــو املوضــأ يف
جدوم (:)2

شـ ــأن أن ميك ـ ـن الفـ ــرد مـ ــن اسـ ــت مار اي ـ ـ إمكانات ـ ـ العقليـ ــة
فصوصاً يف ظـل انجتاهـات احلدي ـة لعمليـة الـتعلم الـيت تـدعو
إىل انهتمام بكل إمكانات املتعلم.
نتائج الفرض الثاني:
ويــنب الفــرض ال ــاين للدراســة علــى أن ـ  " :توجــد فــروق
ذات دنلــة إحصــائية بــني طــالب اجلامعــة مرتفعــي ومنخفضــي
جدول 2

نتائج اختبار "ت" لمتوسطات درجات الشباب الجامعي مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكاديمي في أنماط معالجة المعلومات البصرية
أنماط معالجة المعلومات

المجموعة

ن

م

ع

د .ح

البصرية
النمة األيمن
النمة األيسر
النمة المتكام

مرتفعو التلكؤ األكادميي

63

15.45

3.18

منخفضو التلكؤ األكادميي

63

11.15

5.41

مرتفعو التلكؤ األكادميي

63

14.90

3.97

منخفضو التلكؤ األكادميي

63

14.50

6.03

مرتفعو التلكؤ األكادميي

63

5.65

3.63

منخفضو التلكؤ األكادميي

63

10.35

7.68

61
61
61

قيمة "ت"

مستوى الداللة

6,93

دالة

0,76
7,01

ود دالة
دالة

قيمة "ت" اجلدولية عند مستوى ( ،2,39 = )0.01وعند مستوى ( 1,67 = )0.05لدنلة الطرف الواحد.

بــني جممــوعيت مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ األكــادميي يف منــط
السيطرة املخية األيسر.
وتـ ــدعم نتـ ــائج الدراسـ ــة احلاليـ ــة مـ ــا توصـ ــلت إلي ـ ـ
دراسـ ـات ك ــل م ــن :مـ ـراد وآفـ ـرين ( ،)1982ري ــاض وعبـ ـادة
( ،)1986م ـراد ( ،)1989 ،1988م ـراد وعل ـي (،)1994
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـي ( ،)2000مزيـ ـ ـ ـ ـ ــان والزق ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ( ،)2003يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــف
( ،)2005الزه ـ ــار ويوس ـ ــف ( ،)2005ش ـ ــارب (،)2008
الزهـ ـ ـ ــار ويوسـ ـ ـ ــف ( ،)2010ويوسـ ـ ـ ــف (،2012 ،2011
 )2014واليت أشارت إىل سيطرة النمط األيسر على كـل مـن
األمين واملتكامل لدى األفراد.
يف حني تتعارض نتائج الدراسة احلالية مـ دراسـيت:
كونـ ـواي ) ،(Conway, 1994ومـ ـراد وأمح ــد ( )2001فق ــد
أوض ـ تا أن الــنمط األميــن هــو املســيطر لــدى املتعلمــني .كمــا

يتضــأ مــن اجلــدوم ( )2وجــود تبــاين جــوهري دام
بـ ــني متوسـ ــطات رتـ ــب درجـ ــات جممـ ــوعيت الشـ ــباب اجلـ ــامعي
مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ األكــادميي وذلــى لكــل منــط مــن
أمنـ ـ ــاط معاجلـ ـ ــة املعلومـ ـ ــات البص ـ ـ ـرية ال اليفـ ـ ــة (أميـ ـ ــن /أيسـ ـ ــر/
متكامــل) ،إذ بل ــت قيمــة "ت" للــنمط األميــن ( )6,93وهـي
قيمــة دالــة عنــد مســتوى أقــل مــن ( ،)0.01كمــا بل ــت قيمــة
"ت" للـ ــنمط األيسـ ــر ( )0,76وه ـ ـي قيمـ ــة وـ ــد دالـ ــة عنـ ــد
مسـ ــتوى أقـ ــل مـ ــن ( ،)0.01يف حـ ــني بل ـ ــت قيمـ ــة "ت" "
للــنمط املتكامــل ( )7,01وهـي أيضـاً قيمــة دالــة عنــد مســتوى
أق ـ ــل م ـ ــن ( .)0.01مم ـ ــا يش ـ ــد إىل وج ـ ــود ف ـ ــروق دال ـ ــة ب ـ ــني
جمم ـ ــوعيت مرتفع ـ ــي ومنخفض ـ ــي التلك ـ ــؤ األك ـ ــادميي يف منط ـ ـي
السيطرة املخية األمين ،واملتكامل يف حـني مل توجـد فـروق دالـة
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حياتـ ـ اليومي ــة ال ــيت تس ــودها املمارس ــات اللف ي ــة م ــن ف ــالم
احلي ـ ــاة انجتماعيـ ـ ــة والـ ـ ــروابط األس ـ ـ ـرية ،وذلـ ـ ــى بوصـ ـ ــف أن
الس ـ ــيطرة املخي ـ ــة هنزل ـ ـة املت ـ ــد ال ـ ــذي يتوس ـ ــط تع ـ ــرض الف ـ ــرد
للم ـدات وانســتاابة نــا .أمــا التفســد القــائم علــى معطيــات
الدراس ــات التش ــر ية ن ــو دع ــم آف ــر لتفس ــد س ــيطرة ال ــنمط
األمي ـ ـ ــن (س ـ ـ ــليمان .)1998 ،وم ـ ـ ــن جه ـ ـ ــة أف ـ ـ ــرى ،ي ـ ـ ــذكر
الســليماين ( )1994أن ســتاوت ) (Stout, 2001يف تفســده
ُ
لســيطرة الــنمط األميــن يف ضــوء عــاملي الورايفــة والرتبيــة األس ـرية
يشــد إىل أننــا منيــل حنــو اســتخدام منــط أك ــر مــن منــط آفــر،
وفـ ــالم الطفولـ ــة نطـ ــور السـ ــيطرة املخيـ ــة ،ونطـ ــور امليـ ــل حنـ ــو
التص ــرف والتفك ــد تبع ـاً مل ــا ُنلي ـ فص ــائب النص ــف الك ــروي
األميــن ،أو األيســر ،وقـرار الفصــل هنــا يعــود جليناتنــا ،وف ـ ات
طفولتنا ،وبيئتنا األسرية.
وبن ــاء عل ــى ذل ــى ف ــمن نت ــائج الدراس ــة احلالي ــة تعـ ـد
مؤش ـ ـراً مل ــدى احتي ــاج املتعلم ــني مرتفع ــي ومنخفض ــي التلك ــؤ
األكــادميي إىل احتياج ــات بيئيــة وب ـرامج تعليميــة داف ــل قاعــة
الدراســة العاديــة تراعـي الفــروق الفرديــة يف منــط الســيطرة املخيــة
الســائد ،ومــن نبــد مــن انهتمــام بتــدعيم األنشــطة والـ امج
التعليميـ ــة الـ ــيت تنم ـ ـي اسـ ــتخدام وظـ ــائف النصـ ــفني الكـ ــرويني
األمي ــن واأليس ــر م ــن امل ــخ ل ــدى املتعلم ــني باملراح ــل التعليمي ــة
وصونً إىل تكامل وظائف املخ بـن م التعلـيم احلاليـة هصـر ون
تقتصـ ــر م ـ ـدات التنشـ ــيط العقلـ ــي علـ ــى نصـ ــف املـ ــخ فقـ ــط،
ولــذلى إذا مــا أردنــا تنشــيط أي مــن نص ـفي املــخ فياــب أونً
التعــرف علــى وظــائف كــال النصــفني الكــرويني وفهــم ل ــة كــل
منهم ــا ح ــىت نس ــتطي التعام ــل معهم ــا وانس ــتفادة ب ــذلى يف
وض ـ ـ األنش ـ ــطة وال ـ ـ امج التدريبي ـ ــة املناس ـ ــبة لتنمي ـ ــة أي م ـ ــن
النصفني الكـرويني حـىت يـتمكن مرتفعـو التلكـؤ األكـادميي مـن
مســايرة أقـرا م يف قاعــات الدراســة العاديــة ،ومســاعدهتم علــى
األداء األكادميي بشكل أفضل.
ويف ضـ ـ ـوء نت ـ ــائج الدراس ـ ــة وتفس ـ ــدها يوصـ ـ ـي الباح ـ ــث
احلـ ـ ــاي ضـ ـ ــرورة انهتمـ ـ ــام بت ـ ـ ـوازن تنميـ ـ ــة وظـ ـ ــائف النصـ ـ ــفني

نتلف نتائج هذه الدراسة أيضاً م دراسـيت :إليـوه
) ،1981والشــيخ ( )1999إذ أشــارتا إىل أن الــنمط املتكامــل
هو املسيطر لدى املتعلمني.
وميكــن تفســد نتــائج الدراســة احلاليــة والــيت أشــارت
إىل ســيطرة الــنمط األميــن لــدى مرتفعــي التلكــؤ األكــادميي يف
ضــوء الن ــام التعليمــي الــذي تنتمــي إليـ عينــة الدراســة احلاليــة،
إذ إنـ ميكــن التســليم بــأن ن ــام التعلــيم الســائد يف يفقافــة عينــة
الدراس ـ ـ ــة احلالي ـ ـ ــة بأهداف ـ ـ ـ  ،ومناها ـ ـ ـ  ،وطرق ـ ـ ـ التدريس ـ ـ ــية،
وأس ــاليب تقوميـ ـ  ،مس ــاند ل قاف ــة نص ــف خمـ ـي عل ــى حس ــاب
النصف ايفر .إذ إن قـائم علـى ممارسـة تعليميـة يط ـى عليهـا
التــدريس التقليــدي ،واملســايرة ،واقتصــار دور األســتاذ اجلــامعي
عل ــى نق ــل املعلوم ــات املتف ــق عل ــى صـ ـ تها مس ــبقاً ،والتق ــو
األك ر تشـايعاً للـذاكرة والدقـة وعمليـات التفكـد التقـاريب ممـا
جيعل املتعلم يهتم بالعمليات املنطقية والت ليلية واللف ية على
حس ــاب العملي ــات الكلي ــة واملكاني ــة وو ــد اللف ي ــة مم ــا جيع ــل
مرتفعـ ــي التلكـ ــؤ األكـ ــادميي دافـ ــل قاعـ ــات الدراسـ ــة .وهـ ــذا
يتمشى م ما أكدت دراسات كل مـن :تـورانس (Torrance,
) ،1981مـراد وآفـرين ( ،)1982هلـيج وآفـرين (Hellige et
) ، al., 1994هاننـد ) ،(Haaland, 2006النعيمـي (،)2009
ويوس ـ ـ ــف ( )2014 ،2012 ،2011 ،2005مم ـ ـ ــا جيع ـ ـ ــل
الباحـ ــث احلـ ــاي يصـ ــف مؤسسـ ــاتنا الرتبويـ ــة والتعليميـ ــة بأ ـ ــا
مؤسس ــات تربوي ــة وتعليمي ــة يس ــارية العق ــل ترك ــز عل ــى تنمي ــة
التفكد الت ليلي واخلطي يف مقابل التفكد الكلـي واحلدسـي.
وكأن ـ إفصــا بــأن املنــاهج وال ـ امج والــن م التعليميــة ت ـؤيفر يف
وظائف النصفني الكرويني للمخ.
كمــا ميكــن أيضـاً إرجــا ســيطرة الــنمط األميــن لــدى
مرتفعي التلكـؤ األكـادميي إىل فلفيـات أسـرية ورايفيـة وتشـر ية
ويفقافيــة إذ إن هــذه اجلوانــب تلعــب دوراً فــاعالً يف ديــد اجتــاه
الس ـ ـ ــيطرة لوظ ـ ـ ــائف أح ـ ـ ــد النص ـ ـ ــفني الك ـ ـ ــرويني دون ايف ـ ـ ــر
وتشــكيل ســلوك وأمنــاط معاجلت ـ للمعلومــات البص ـرية والت ـأيفد
على كيفية تقبل واستاابة املتعلم للم دات اليت يتعرض نا يف
(Eliotti,
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)
أبو حطب ،فؤاد عبد اللطيف ،وصادق ،أمام أمحد ( .)2009علم النفس
الرتبوي ،ط  ،6القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.

الكــرويني للمــخ (األميــن واأليســر) يف مراحــل التعلــيم املختلفــة
وفاصة املرحلة اجلامعيـة حـىت ميكـن توجيههـا لتنميـة إمكانـات
الش ــباب اجل ــامعي إىل أقص ــى درج ــة ممكن ــة .كم ــا يناش ــد وزارة
التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــاي بض ـ ـ ــرورة تطبي ـ ـ ــق افتب ـ ـ ــارات أمن ـ ـ ــاط معاجل ـ ـ ــة
املعلوم ــات عل ــى اي ـ املتعلم ــني املتق ــدمني للاامع ــات ملعرف ــة
ال ــنمط املس ــيطر ل ــديهم لك ــي ي ــتم إحل ــاقهم ه ــا يتناس ــب مـ ـ
الــنمط املســيطر لــديهم م ـ ضــرورة تنميــة الــنمط وــد املســيطر
للوصوم إىل النمط املتكامل.

أبو شعيش  ،السيد كامل ( 1989أ) .الفروق بني امل دات اللف ية وود
اللف ية يف سهولة انستيعاب والتخزين بطريقة انستباق ،افتبار
لن رية األيفر ال نائي ،جملة كلية الرتبية بالزقازيق ،جامعة الزقازيق4 ،

(.415 - 393 ،)8

أبو شعيش  ،السيد كامل ( 1989ب) .دراسة التانيب املخي للمعلومات
بافتبار دقة تعرف املف وصني األيامن واألشاوم على امل دات
املعروضة بصرياً يف أحد جان ا ام البصري ،جملة كلية الرتبية

بالزقازيق ،جامعة الزقازيق.37 - 9 ،)9( 4 ،

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

التوصيات:

الرتبية بالزقازيق ،جامعة الزقازيق.31 – 9 ،)11( 5 ،

أب ــو شعيشـ ـ  ،الس ــيد كام ــل ( .)1991دراس ــة جتريبي ــة للف ــروق الوظيفي ــة ب ــني
نص ـفي امل ــخ يف معاجل ــة املعلوم ــات املعروض ــة بص ـرياً ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة
بالزقازيق ،جامعة الزقازيق.15 – 1 ،)15( 6 ،

 -1ضرورة الرتكيز عند إعداد املقررات الدراسية على كـل مـا
مــن شـأن إحــداع نــو مــن التـوازن بــني العمليــات الــيت تــؤدي
لتكامـل وظـائف نصـفي املـخ معـاً خيـث ن يط ـى نصـف علــى
ايفــر ،فتكــون احملصــلة هــى ســيطرة نصــف علــى ايفــر لــدى
اي املتعلمني وهذا ما يعاين من ا تم يف الل ة اينية.
 -2إعادة الن ر يف طـرق وأسـاليب إعـداد الطالـب املعلـم يف
كليــات الرتبيــةأل إذ إن اإلعــداد احلــاي للطالــب املعلــم ن يؤهلـ
لتطبيــق اس ـرتاتيايات وطــرق التــدريس احلدي ــة ،إضــافة إىل أن ـ
يساعد على تنمية النمط األيسـر مـن أمنـاط معاجلـة املعلومـات
لدي مما ينعكس على طرق تدريس ومن على أمناط معاجلـة
املعلومات لدى طالب .
 -3إج ـراء وتنفيــذ ب ـرامج إرشــادية خلفــض التلكــؤ األكــادميي
لدى الشباب اجلامعي.

أبو وزام ،معاوية ( .)2012التسـويف األكـادميي :انتشـاره وأسـباب مـن وجهـة
ن ـر الطلبـة اجلـامعيني ،ا لـة األردنيـة يف العلـوم الرتبويـة131 ،)2( 8 ،

.149 -

أبو مسـلم ،مـود أمحـد ( .)1989السـادة النصـفية ووجهـة الـت كم الـدافلي
– اخل ـ ــارجي وعالقتهم ـ ــا بالت ص ـ ــيل الدراس ـ ــي ل ـ ــدى ط ـ ــالب املرحل ـ ــة
ال انوية ،جملة دراسات تربوية.292 -264 ،)9( 4 ،

أبــو مســلم ،مــود أمحــد ( .)1993أمنــاط الــتعلم والتفكــد وعالقتهمــا بالقــدرة
عل ــى التص ــور البص ــري واملك ــاين وانس ــتقالي اإلدراك ــي ل ــدى الف ــائقني
والعاديني من طالب املرحلة ال انوية العامة ،جملة كلية الرتبيـة باملنصـورة،

جامعة املنصورة.274-231 ،12 ،

أبــو مســلم ،مــود أمحــد ( .)1994الســيادة النصــفية ومســات الشخصــية لــدى
الفــائقني مــن طــالب وطالبــات املرحلــة ال انويــة العامــة ،جملــة كليــة الرتبيــة

باملنصورة ،جامعة املنصورة.82-33 ،24 ،

أمحـ ــد ،تـ ــامر شـ ــوقي ( .)2014الكماليـ ــة وفعاليـ ــة الـ ــذات ودورمهـ ــا يف التنبـ ــؤ
باإلرج ــاء األك ــادميي ل ــدى ط ــالب اجلامع ــة يف ض ــوء بع ــض املت ـ ـدات
الدميوجرافيـ ــة ،ا لـ ــة املص ـ ـرية للدراسـ ــات النفسـ ــية ،تصـ ــدرها :اجلمعيـ ــة

المراج ــع:

املصرية للدراسات النفسية.246 – 175 ،)83( 24 ،

إبراهيم ،لطفي عبدالباسط ( .)2014اإلرجاء اإلجيايب والتن يم الذاه للتعلم،

أمح ـ ــد ،س ـ ــن لطف ـ ــي ( .)2013املماطل ـ ــة األكادميي ـ ــة :مع ـ ــدنت اننتش ـ ــار
واألسباب املدركة ودور أساليب املعاملة الوالدية لدى عينـة مـن طـالب
اجلامعة السـعوديني ،حوليـات مركـز الب ـوع والدراسـات النفسـية ،كليـة
ايداب ،جامعة القاهرة.68 – 1 ،)2( 9 ،

املؤنر العلمي الراب لكلية الرتبية "الرتبية وبناء اإلنسان يف ظل
الت ونت الدميقراطية" ،جامعة املنوفية ،فالم الفرتة من 30 – 29

أبريل.103 – 75 ،

أبو ازريق ،مد ،وجرادات ،عبدالكر ( .)2013أيفر تعديل العبارات الذاتية
السلبية يف نفيض التسويف األكادميي و سني الفاعلية الذاتية
األكادميية ،ا لة األردنية يف العلوم الرتبوية.27 – 15 ،)1( 9 ،
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سليمان عبدالواحد يوسف:أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة...
يف ضــوء ــديات العصــر" ،املنعقــد يف الفــرتة مــن  27 – 25أكتــوبر،

إمساعيل ،نبي إبراهيم ( .)1987دراسة ألمناط الـتعلم والتفكـد لـدى عينـة مـن
املتفــوقني عقلي ـاً والعــاديني مــن تالميــذ وتلميــذات املرحلــة ال انويــة ،جملــة

كلية الرتبية ،جامعة دمشق.35 – 1 ،

كلية الرتبية بأسيوط ،جامعة أسيوط.234 – 214 ،)1( 3 ،
الديب ،مصطفى مود ( .)2010دور بعض تراكيب املـخ يف املعاجلـة الزمنيـة
للمعلومـ ــات ل ـ ــدى األطفـ ــام ذوي ص ـ ــعوبات الـ ــتعلم النمائي ـ ــة ،رس ـ ــالة

النـ ـواب ،ن ــاجي م ــود ،و م ــد ،إي ــاد هاش ــم ( .)2014ع ــادات انس ــتذكار
والدافعي ـ ــة حن ـ ــو الت ص ـ ــيل وعالقته ـ ــا ب ـ ــالتلكؤ األك ـ ــادميي ل ـ ــدى طلب ـ ــة
اجلامعة ،جملة الفتأ.326 – 303 ،)60( 10 ،

دكتوراه ود منشورة ،كلية ايداب ،جامعة بنها.

إجماه ــد ،س ــامل إ م ــد ( .)1995أمن ــاط الس ــيادة النص ــفية ومرك ــز ال ــت كم يف
عالقتهــا باإلجنــاز لــدى عينــة مــن طــالب الصــف ال الــث ال ــانوي العــام
بليبي ــا ،رس ــالة ماجس ــتد و ــد منش ــورة،كلية الرتبي ــة ب ــدمنهور ،جامع ــة

الزهــار ،نبيــل عيــد ،ويوســفُ ،ســليمان عبــد الواحــد ( .)2005أمنــاط معاجلــة
املعلومــات لــذوي صــعوبات تعلــم مــادة العلــوم مــن امل ـراهقني ه اف ــة
اإلمساعيلية ،ا لة املصرية لعلوم املراهقة.52 – 35 ،)1( 1 ،

اإلسكندرية.

بات  ،عبد العزيز ( .)1996دراسة الفروق الوظيفية بني نصفي املخ يف معاجلـة
املعلومــات لــدى األســوياء ومرضــى الــذهان الــوظيفي باســتخدام طريقــة
الع ــرض التاكستوس ــكوى ،رس ــالة دكت ــوراه و ــد منش ــورة ،كلي ــة ايداب

الزهــار ،نبيــل عيــد ،ويوســفُ ،ســليمان عبــد الواحــد ( .)2010دراس ـة مقارنــة
ألمن ــاط ال ــتعلم والتفك ــد ب ــني التالمي ــذ ذوي ص ــعوبات ال ــتعلم يف م ــادة
العلــوم والعــاديني مــن املـراهقني باملرحلــة اإلعداديــة ،ا لــة املصـرية لعلــوم

املراهقة.437 – 412 ،)1( 2 ،

ببنها ،جامعة الزقازيق.

الس ــليماين ،م ــد مح ــزة ( .)1994أمن ــاط ال ــتعلم و التفك ــد – دراس ــة نفس ــية
قياسية لدى عينة من طـالب وطالبـات املرحلـة ال انويـة يف مـدينيت مكـة
املكرم ــة وج ــدة ،جمل ــة مرك ــز الب ــوع الرتبوي ــة ،جامع ــة قط ــر،)6( 3 ،

حس ــانني ،إعت ــدام عب ــاس ( .)2015النم ــوذج البن ــائي للعالق ــات ب ــني أمن ــاط
الكمالية والتسويف األكادميي واألداء األكادميي لدى طالب اجلامعـة،

ا لة املصرية للدراسات النفسية.99 – 57 ،)87( 25 ،
رض ـوانُ ،ســهاد مــد ( .)2013فعاليــة برنــامج ســلوكي معــريف خلفــض التلكــؤ
األكادميي ورف الكفاءة األكادميية لدى املراهقني املعاقني مسعياً ،رسالة

.210-171

الشـ ـ ـرنويب ،نادي ـ ــة الس ـ ــيد ( .)2008بع ـ ــض اخلص ـ ــائب املعرفي ـ ــة والشخص ـ ــية
واننفعالية املميزة للمتلكئني وود املتلكئني أكادميياً من طلبـة وطالبـات
اجلامعــة ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر الش ـريف– 269 ،137 ،

دكت ــوراه وـ ــد منشـ ــورة ،معهـ ــد الدراسـ ــات والب ـ ــوع الرتبويـ ــة ،جامعـ ــة
القاهرة.

الشيخ ،مد مود ( .)1999العالقـة بـني أسـلوب الـتعلم و التفكـد املعتمـد
عل ــى أفض ــلية اس ــتخدام نص ــفي ال ــدما و الت ـ ـ زر احلرك ــي – البص ــري
املنفرد وال نـائي لـدى عينـة مـن أطفـام الصـف السـادس انبتـدائي ،جملـة

الرتبوية ،جامعة القاهرة.

.363

زيتون ،مىن أبـو بكـر ( .)2007أيفـر برنـامج لتـدريس العلـوم متنـو األنشـطة يف
الـ ــذكاءات املتع ـ ــددة وأمنـ ــاط ال ـ ــتعلم والتفك ـ ــد لتالميـ ــذ الص ـ ــف ال ـ ــاين
اإلع ــدادي ،رس ــالة دكت ــوراه و ــد منش ــورة ،معه ــد الدراس ــات والب ــوع

علم النفس.274-231 ،)52( 13 ،

س ــكرن ،الس ــيد عبدال ــدا ( .)2010البن ــاء الع ــاملي لس ــلوف اإلرج ــاء للمه ــام
األكادمييـة ،ونســبة انتشـاره ،وم راتـ وعالقتهــا هسـتوى الت صــيل لــدى
تالميـ ــذ املـ ــرحلتني ال انويـ ــة واملتوسـ ــطة هنطقـ ــة عسـ ــد باململكـ ــة العربيـ ــة
الســعودية ،جملــة كليــة الرتبيــة باإلمساعيليــة ،جامعــة قنــاة الســويس،18 ،

الص ــويف ،مح ــدان ( .)2004تص ــور ترب ــوي مق ــرت ملواجه ــة أفط ــار اس ــتخدام
ش ــبكة اإلنرتن ــت ل ــدى فئ ــة الش ــباب ،امل ــؤنر الرتب ــوي األوم "الرتبي ــة يف
فلسطني وت دات العصر" ،اجلامعة اإلسالمية ب زة ،فلسطني.

.83 - 50

العبي ــدي ،عف ـراء إب ـراهيم ( .)2013التلك ــؤ األك ــادميي وعالقت ـ جب ــودة احلي ــاة
املدركة عند طلبة اجلامعة ،جملة دراسات عربيـة يف الرتبيـة وعلـم الـنفس،

س ــليمان ،ش ــاكر عب ــد احلمي ــد ( .)1998الف ــروق ب ــني اجلنس ــني يف أس ــاليب
التعلم والتفكد "دراسة ود يفقافية مقارنـة بـني طـالب اجلامعـة يف مصـر
وعمان" ،جملة دراسات نفسية.359 – 329 ،)4 ،3( 8 ،

.171 – 149 ،35

الكيام ،خمتار أمحد ( .)2009دور كل من سعة الـذاكرة العاملـة ،واسـرتاتياية
املعاجلــة يف تفســد الفــروق بــني اجلنســني يف القــدرة املكانيــة :دراســة يف
ض ــوء نص ــب نصـ ـفي امل ــخ ،ا ل ــة املصـ ـرية للدراس ــات النفس ــية19 ،

ش ــارب ،مرتض ــى ص ــا ( .)2008أيف ــر اس ــتخدام اسـ ـرتاتياية ال ــتعلم املتمرك ــز
حــوم املشــكالت علــى الت صــيل وأمنــاط الــتعلم والتفكــد وانجتــاه حنــو
م ــادة العل ــوم ل ــدى تالمي ــذ املرحل ــة اإلعدادي ــة ،رس ــالة ماجس ــتد و ــد

(.432 – 381 ،)62

النُعيمــىُ ،مهنــد مــد ( .)2009ت ـأيفد اإلففاقــات املعرفيــة والســيادة النصــفية
للدما يف حل التناظرات اللف ية لدى تالميذ املرحلة انبتدائية ،املؤنر

منشورة ،كلية الرتبية بأسيوط ،جامعة أسيوط.

شــل  ،سوســن أبــو العــال ( .)2011منذجــة العالقــات الســببية بــني توجهــات
انــدف واملعتقــدات املعرفيــة واإلرجــاء الدراسـي (الفعــام – ال ــد فعــام)

العلمــي الرتبــوي النفســي "حنــو اســت مار أفضــل للعلــوم الرتبويــة والنفســية
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 53الرياض (رمضان 1437هـ /يونيو 2016م)
متوي ،مد مرسي ( .)1999دراسة مقارنة لتانيب ومعاجلة املعلومات لدى
مرضــى الصــر واألســوياء ،رســالة ماجســتد وــد منشــورة ،كليــة ايداب

والت صــيل الدراس ـي لــدى طالبــات اجلامعــة ،حوليــات مركــز الب ــوع
والدراسات النفسية.80 – 42 ،)5( 7 ،

ببنها ،جامعة الزقازيق.

عبــد الــرحيم ،أنــور ريــاض ،وع ــبادة ،أح ــمد عبــد اللطيــف ( .)1986افتبــار
أمن ــاط الت ـ ــعلم والتفكـ ــد لـ ــدى األطف ـ ــام (الصـ ــورة أ) ،العل ــوم الرتبوي ــة،

مــد ،عطيــة عطيــة ( :)2008التلكــؤ األكــادميي وعالقت ـ بالدافعيــة لإلجنــاز،
والرضــا عــن الدراســة لــدى طــالب جامعــة امللــى فالــد باململكــة العربيــة

جامـعة املنيا.91 - 68 ،)8( 2 ،

السـ ـ ـ ـ ــعودية ،جملـ ـ ـ ـ ــة أطفـ ـ ـ ـ ــام اخللـ ـ ـ ـ ــيج ذوي اإلحتياجـ ـ ـ ـ ــات اخلاصـ ـ ـ ـ ــة,

عبــد الوهــاب ،داليــا فــدي ( .)2015الفــروق بــني مرتفعــي ومنخفضــي التلكــؤ
األكــادميي يف الــتعلم ذاه التن ــيم والــت كم الــذاه لــدى طــالب الرتبيــة
اخلاص ــة جبامع ــة الط ــائف ،ا ل ــة الدولي ــة الرتبوي ــة املتخصص ــة،)6( 4 ،

.www.gulfkids.com

مــد ،هاشــم عل ـي ( .)1985عالقــة النصــفني الكــرويني بــاألداء علــى بعــض
مقاييس القدرات العقلية لدى طالب املرحلة ال انويـة ،رسـالة ماجسـتد

.239 – 203

ود منشورة ،كلية الرتبية بشبني الكوم ،جامعة املنوفية.

عطيــة ،أشــرف مــد ( .)2009دراســة العالقــة بــني الكماليــة والتأجيــل لــدى
عينـة مــن طــالب اجلامعــة املتفـوقني عقليـاً ،جملــة اإلرشــاد النفسـي،23 ،

م ــد ،هاش ــم علـ ـي ( .)1988الت ص ــيل الدراس ــي وعالقتـ ـ بأمن ــاط معاجل ــة
املعلوم ــات للنص ــفني الكــرويني ب ــاملخ وأســلوبني مع ـرفيني ــددين ل ــدى
عينة من طالب الصف ال الث ال انوي العام باملنيا ،رسالة دكتـوراه وـد

.325 – 281

عكاشـ ــة ،مـ ــود فت ـ ــي ( .)1986دراسـ ــة مقارنـ ــة ألمنـ ــاط الـ ــتعلم والتفكـ ــد
والداف لإلجناز وانجتاه حنو الـتعلم الـذاه لـدى طـالب التعلـيم ال ـانوي
العـام والفــي يف مصــر .جملـة كليــة الرتبيــة باملنصـورة ،جامعــة املنصــورة7 ،

منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة املنيا.

مــود ،محــدي شــاكر ( .)1995دراســة أم يقيــة لوظــائف النصــفني الكــرويني
للم ــخ وعالقته ــا بك ــل م ــن ال ــدور اجلنس ــي وبعـ ـض مس ــات الشخص ــية
والت صـ ــيل الدراسـ ــي ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة بأسـ ــيوط– 82 ،)11( 1 ،

(.33 – 2 ،)5

علـي ،فــوزي عــزت ( .)2000العالقــة بــني أمنــاط الــتعلم والتفكــد والقلــق لــدى
طــالب اخلدمــة انجتماعيــة بالســنة النهائيــة .ا لــة املص ـرية للدراســات

.103

مراد ،صال أمحد ( .)1988مقيـاس أمنـاط الـتعلم والتفكـد ،املنصـورة ،مكتبـة
عامر للطباعة والنشر.

النفسية.76 - 55 ،)26( 10 ،

عالم ،حسـن أمحـد ( .)2008ـددات التسـويف األكـادميي وعالقتهـا بـبعض
املت ـدات النفســية والدراســية لــدى عينــة مــن طــالب اجلامعــة ،جملــة كليــة

مـراد ،صـال أمحـد ( .)1989أمنـاط الــتعلم والتفكـد ملعلمـي املرحلـة انبتدائيــة
يف اهوري ــة مص ــر العربي ــة ودول ــة اإلم ــارات العربي ــة ،جمل ــة كلي ــة الرتبي ــة

الرتبية بأسيوط ،جامعة أسيوط.306 – 254 ،)2( 24 ،

باملنصورة.127 – 91 ،12 ،

كامــل ،أميم ـ مصــطفى ( .)2012أمنــاط الســيادة النصــفية وعالقتهــا بــبعض
األس ــاليب املعرفي ــة وال ــال معرفي ــة ل ــدى ط ــالب املرحل ــة ال انوي ــة العام ــة:
دراســة مقارنــة بــني اجلنســني ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة املنصــورة،78 ،

مراد ،صال أمحـد ،وعلـي ،وفـوزي عـزت ( .)1994العالقـة بـني أمنـاط الـتعلم
والتفكــد واألداء علــى افتبــارات انســتعدادات للقبــوم باملعهــد العــاي
للتمريض جبامعة القاهرة ،جملة كلية الرتبية باملنصورة.29 – 1 ،26 ،

.164-101

مـ ـراد ،ص ــال أمح ــد ،وأمح ــد ،م ــد ع ــامر ( .)2001أمن ــاط ال ــتعلم والتفك ــد
وعالقته ــا بالتف ــاام والتش ــاام لطلب ــة التخصص ــات التكنولوجي ــة ،ا ل ــة

كامل ،عبد الوهاب مد ( .)1981الفـروق الفرديـة والـذكاء ،طنطـا :مكتـب
ممدو لألوفست.

املصرية للدراسات النفسية .41 – 11 ،)32( 14

كامل ،عبد الوهاب مد ( .)2002خوع يف علم النفس دراسات ميدانيـة/
جتريبية ،ط  2مزيدة ومنق ة ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
كامــل ،عبــد الوهــاب مــد ( .)2004علــم الــنفس الفســيولوجي :مقدمــة يف
األسس السيكوفسيولوجية والنيورولوجية للسـلوف اإلنسـاين ،ط 3مزيـدة

م ـراد ،صــال أمحــد ،وعبــدال فار ،مــد عبــد القــادر ،وإمساعيــل ،نبي ـ إب ـراهيم
( .)1982أمناط التعلم والتفكد لطالب اجلامعة وعالقتها بالتخصب
الدراسي ،جملة كلية الرتبية باملنصورة.141 – 111 ،5 ،

مزيـ ـان ،م ــد ،والزق ــاي ،نادي ــة ( .)2003مس ــامهة البيئ ــة التعليمي ــة يف تعزي ــز
السيادة املخية :دراسة ميدانية يف بعض اجلامعات اجلزائرية ،جملة العلوم

ومنق ة ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.

كام ــل ،عب ــد الوه ــاب م ــد ( .)2006امل ــدفل املن ــومي ومعاجل ــة (جتهي ــز)
املعلوم ـ ــات ب ـ ــاملخ البش ـ ــري ،امل ـ ــؤنر الع ـ ــريب الس ـ ــادس ح ـ ــوم "امل ـ ــدفل
املن ومي يف التدريس والتعلم" ،إبريل.121 – 120 ،

الرتبوية والنفسية.42-7 ،)4( 4 ،

مص ـ ــيل ي ،عب ـ ــدالرمحن م ـ ــد ،واحلس ـ ــيي ،نادي ـ ــة الس ـ ــيد ( .)2004التلك ـ ــؤ
األك ــادميي ل ــدى عينـ ــة م ــن طلب ــة وطالب ــات اجلامعـ ــة وعالقت ـ ـ ب ــبعض
املت ـدات النفســية ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر الش ـريف،126 ،

كامــل ،عبــد الوهــاب مــد  ،وشــل  ،يوســف مــد ( .)2005علــم الــنفس
التا ـري بــني انجتاهــات التقليديــة واملعاصــرة ،القــاهرة :مكتبــة األجنلــو

.143 – 55

املصرية.
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...أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة:سليمان عبدالواحد يوسف
 أمنـ ــاط معاجلـ ــة املعلومـ ــات لـ ــذوي.)2005(  ُسـ ــليمان عبـ ــد الواحـ ــد،وس ـ ـف
ُ ي
ص ـ ــعوبات تعل ـ ــم م ـ ــادة العل ـ ــوم يف إط ـ ــار من ـ ــوذج التخص ـ ــب ال ـ ــوظيفي
 رســالة ماجســتد،للنصــفني الكــرويني بــاملخ لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة

Grunschel, C., Patrzek, A. & Fries, S. (2013). Exploring
different types of academic delayers: A latent profile
analysis. Learning & Individual Differences, 23, 225
– 233.
Haaland, K. (2006). Left hemisphere dominance for
movement. The Clinical Neuropsychologist, 20, 609
- 622.
Hellige, J., Bloch, M., Cowin, E., Eng, T., Eviatar, Z. &
Sergent, V. (1994). Individual variation in
hemispheric asymmetry: Multitask study of effects
related to handedness and sex. Journal of
Experimental psychology, 123 (31). 235 - 256.
Jadidi, F., khani, M., & Tajrishi, K. (2011). Perfectionism
and academic procrastination. Social & Behavioral
Sciences, 30, 534 – 537.
Kagan, M., Cakir, O., Ilhan, T., & Kandemir, M. (2010).
The explanation of the academic procrastination
behavior of university students with perfectionism,
obsessive – compulsive and five factor personality
traits. Procedia Social & Behavioral Sciences, 2,
1121- 1125.
Klassen, R., Krawchuk, L., Lynch, S., & Rajani, S. (2008):
Procrastination and motivation of undergraduates
with learning disabilities: A mixed methods inquiry.
Learning Disabilities Research & Practice, 23, 137147.
Leaffer, T. (1981). Left brain-right brain: Dominantion or
cooperation. The Journal of Creative Behavior,
15(4), 18 – 33.
Özer, B. & Ferrari, J. (2011). Gender orientation and
academic procrastination: Exploring Turkish high
school students. Individual Differences Research, 9
(1), 33 - 40.
Ozer, B. & Sackes, M. (2011). Effects of academic
procrastination on colleges' life satisfaction.
Procedia Social & Behavioral Sciences, 12, 512 –
519.
Ozer, B., Denir, A., & Ferrari, G. (2009). Exploring
academic procrastination among Turkish students:
Possible gender differences in prevalence and
reasons. The Journal of Social Psychology, 149, 241
– 257.
Popoola, B. (2005). A study of the relationship between
procrastinatory
behaviour
and
academic
performance of undergraduate students in a Nigerian
university. African symposium: AnOnline Journal of
Educational
Research
Network.Available.
Http://www2.ncsu.edu//ncsu/aern/TAS5.1.htm
Accessed on 10th November, 2005.
Rilea, S. (2008): A lateralization of function approach to
sex differences in spatial ability: A reexamination,
Brain & Cognition, 67, 168 – 182.
Solomon, L. & Rothblum, E. (1984). Academic
procrastination:
Frequency
and
cognitive
behavioural correlates. Journal of Counselling
Psychology, 31, 503-509.
Tuckman, B. (1991). The development and concurrent
validity of the procrastination scale. Educational and
Psychological Measurement, 51, 473 - 480.
Tuckman, B., Abry, D., & Smith, D. (2002). Learning and
motivation strategies: Your guide to succes.Upper
Saddle River, N. J: Prentice – Hall.

. جامعة قناة السويس، كلية الرتبية باإلمساعيلية،ود منشورة

 أيفــر تنميــة وظــائف الــنمط املتكامــل.)2011(  ُســليمان عبــد الواحــد،وســف
ُ ي
للنص ــفني الك ــرويني ب ــاملخ ل ــذوي ص ــعوبات ال ــتعلم عل ــى الت ص ــيل يف
مــادة العلــوم يف إطــار منــوذج املعاجلــة املعرفيــة املتتابعــة واملتزامنــة لتكامــل
، رسالة دكتـوراه وـد منشـورة،املعلومات باملخ لتالميذ املرحلة اإلعدادية
. جامعة قناة السويس،كلية الرتبية بالسويس

 أمنــاط معاجلــة املعلومــات للنصــفني.)2012(  ُســليمان عبــد الواحــد،وســف
ُ ي
الكرويني باملخ لدى مرتفعـي ومنخفضـي الـذكاء الوجـداين ومهـارات مـا
 ا ل ــة املص ـرية،وراء املعرف ــة م ــن ط ــالب التعل ــيم ال ــانوي الف ــي الزراع ــي

.168 – 119 ،)75( 22 ،للدراسات النفسية
 علــم الــنفس التعليمــي "منــاذج الــتعلم.)2013(  ُســليمان عبــد الواحــد،وســف
ُ ي
 دار أسـ ـ ــامة للنشـ ـ ــر:عمـ ـ ــان
َ ،1  ط،"وتطبيقات ـ ـ ـ يف حاـ ـ ــرة الدراسـ ـ ــة
. والتوزي

 األداء العقلــى املعــريف لــدى أطفــام.)2014(  ُســليمان عبــد الواحــد،يوســف
ُ
الروض ـ ــة ذوي ص ـ ــعوبات ال ـ ــتعلم النمائي ـ ــة يف ض ـ ــوء إص ـ ــابة النص ـ ــفني
الكـ ــرويني للم ـ ــخ وأمنـ ــاط معاجل ـ ــة املعلومـ ــات البص ـ ـرية "دراسـ ــة جتريبي ـ ــة
،)85( 24 ، ا ل ـ ــة املصـ ـ ـرية للدراس ـ ــات النفس ـ ــية،"نيوروس ـ ــيكولوجية

.250 – 201

Abosheasha, E. (1988): Hemispheric laterality for
stereopsis in normal left-brain right-handed, Journal
The Faculty of Education, Zagazig University, Sept.
Al Bialy, M. (1993): Inferred Hemispheric thinking style,
and academic major among United Arab Emirates
College Students. Perceptual and Motor Skills, 76,
971 – 977.
Aliotti, N. (1981): Intelligence, handedness and cerebral
hemispheric preference in gifted Adolescents. Gifted
child Quarterly, 25 (1), 36 – 41.
Cao, L. (2012): Differences in procrastination and
motivation between undergraduate and graduate
students. Journal of Teaching & Learning, 12, 39 –
64.
Chu, A., & Choi, J. (2005): Rethinking procrastination:
Positive effects of active procrastination behavior on
attitude and performance. The Journal of Social
Psychology, 145, 245 – 264.
Conway, C. (1994): The effects of a training itervention
designed to develop creativity within individuals on
figural creativity and hemispheric brain dominance.
A Dissertation Presented to the Faculty of the
Graduate School of Temple University in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy.
Farran, B. (2004): Predictors of academic procrastination
in college students, Fordham University. Retrieved
[2005-06-20]
from:http://wwwlib.umi.com/dissertation.

15

)م2016  يونيو/هـ1437  – الرياض (رمضان53 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد
Torrance, E. P. (1981). “Sounds and lmages” imagery as
potential lndicator of style learning and thinking.
The Journal of Creative Behavior, 15 (4), 279.
Torrance, E. & Okabayashi, H. (1984). Role of style
learning and thinking and self directed learning
readiness in the achievement of gifted students.
Journal of Learning Disabilities, 17 (2), 104 – 107.
Torrance, E., Mccarthy, B. & Smith, J. (1978). Style of
Learning
and
Thinking
elementary
form
Bensenville: Scholastic testing service Inc.
Wilson, B. & Nguyen, T. (2012). Belonging to tomorrow:
An overview of procrastination. International
Journal of Psychological Studies, 4, 211 – 217.
Yesil, R. (2012). Validity and reliability studies of the
scale of the reasons for academic procrastination.
Education, 133, 259 – 275.

16

...أمناط معاجلة املعلومات البصرية للنصفني الكرويني باملخ لدى طالب اجلامعة:سليمان عبدالواحد يوسف

Visual Style of Information Processing of Brain Hemispheres among young university high and low
academic procrastination"Naorucekologih study using
the computer in the context of objective measurement performance piece"

Prepared by
Soliman abd El Wahed Yousef
Ph.D. in Educational psychology and Learning Disabilities
Faculty of Education - Suez Canal University - Egypt.
Asist.Prof. Dr. of Special Education, learning disabilities
Faculty of Education - Jazan University- Saudi Arabia, "the former"
Submitted 11-01-2016 and Accepted on 20-03-2016

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.
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