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امللخص:
سحبت عينة عشوائية بسيطة من طلبة السنة األولى والثانية في جامعة النجاح الوطنية بلغت ( )105طالبا وطالبة ،ووزعت
بطريقة عشوائية إلى خمس مجموعات :مجموعتان تلقت منظومة املعلومات بشكل مصور ،واحدة تلقتها مع املحتوى التعليمي منظما،
والثانية تلقتها مع املحتوى غير املنظم؛ ومجموعتان تلقت منظومة املعلومات بشكل مكتوب ،واحدة تلقتها مع املحتوى منظما ،والثانية
تلقتها مع املحتوى غير املنظم .أما املجموعة الخامسة فكانت ضابطة تلقت النص نفسه ولكن مع منظومة زائفة.
ولدى استخدام تحليل التباين األحادي والثنائي ،فقد أظهر اختبار "ف" العام عند مستوى ثقة ( )p<.05فأحسن ،النتائج التالية:
 )1أن متوسط املجموعات التي تلقت منظومة املعلومات بقالب مكتوب كانت بشكل عام أعلى من متوسط نظائرها التي تلقتها بقالب
مصور )2 ،وأن متوسط املجموعات التجريبية التي تلقت منظومة املعلومات بنوعيها املكتوب واملصور كانت أعلى من متوسط املجموعة
الضابطة التي تلقت منظومة زائفة )3 ،ولم يكن هناك اختالف له داللة إحصائية بين متوسطات الطلبة الذين تلقوا املحتوى منظما
ونظائرهم الذين تلقوه بدون تنظيم ،وال بين السنة األولى الجامعة والثانية ،وال بين ذوي القدرات العليا والدنيا باستثناء ما ظهر على
اختبار االستنتاج ( )p<.04والذي أفاد بأن متوسط الطلبة من ذوي القدرات العليا كان أعلى من نظائرهم من ذوي القدرات الدنيا)4 ،
وظهر هناك أربعة تفاعالت بداللة إحصائية :األول ظهر على اختبار االستنتاج ،والثاني ظهر على اختبار التطبيق وكالهما يفيدان بأن
منظومة املعلومات املكتوبة كانت أكثر فعالية مع املحتوى غير املنظم ،في حين أن املنظومة املصورة كانت أكثر فعالية مع املحتوى املنظم.
أما التفاعل الثالث فقد ظهر على اختبار التطبيق ومفاده أن منظومة املعلومات املكتوبة كانت أكثر فعالية مع الطلبة من ذوي القدرات
الدنيا ،في حين أن املنظومة املصورة كانت أكثر فعالية مع ذوي القدرات العليا .أما التفاعل الرابع فقد ظهر أيضا على اختبار التطبيق
ومفاده أن منظومة املعلومات املكتوبة كانت أكثر فعالية مع مستوى السنة األولى ،بينما منظومة املعلومات املصورة كانت أكثر فعالية مع
مستوى السنة الثانية.
هذا وجاءت النتائج ضمن مناقشات وتوصيات وتطبيقات تربوية.
الكلمات املفتاحية :منظومة املعلومات املصورة؛ منظومة املعلومات املكتوبة؛ تنظيم املحتوى؛ الطالب الجامعي؛ قدرة الطالب
األكاديمية؛ مستوى السنة الجامعة.
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أفنان دروزه

املشكلة وإطارها النظري:
من املواضيع التي القت رواجا كبيرا في عمليتي التعلم والتعليم وما زالت حتى يومنا هذا ،منظومة معلومات التي وضعها "دافيد أوسبل" ،في
الستينات من القرن املاض ي ( .)Ausubel 1960, 1961, 1964ولعل رواج هذه املنظومة وانتشارها بشكل واسع راجع إلى ما تفعله في الذاكرة البشرية
من بناء بنية معرفية ( )Cognitive Patternتحث املتعلم على هضم املعلومات واستيعابها وخزنها بطريقة منظمة ،مما يساعده الحقا على استرجاعها
ليس فقط على املستويات الدنيا كالتذكر والفهم ،وإنما على املستويات العليا أيضا ،كالتطبيق ،والتركيب ،واالكتشاف وغيرها من العمليات العقلية
العليا (دروزه  ،2020ص172-171 ،؛ .)Mayer 1978, 1979
ومنظومة املعلومات كما عرفها أوسبل ورفاقه عندما وضعوا هذه املنظومة في الستينات من القرن املاض ي ( Ausubel, 1960, 1964; Ausubel
 )and Fitzgerald 1961, 1962هي مجموعة من املعلومات مبنية بطريقة خاصة بحيث تشتمل على أهم املفاهيم واملبادئ واألفكار العامة الرئيسية
املجردة واملوجودة في النص املراد تعلمه ،وأن تتسلسل في تنظيمها من الفكرة العامة إلى األقل عمومية فاألقل فاألقل ،ثم الربط بينها بطريقة هرمية
توضح العالقة بين هذه األفكار ،ثم عرضها على املتعلم قبل البدء بشرح الدرس أو الوحدة الدراسية وبشكل تدريجي من العام إلى األقل عمومية...وهكذا
ا
إلى أن يصل إلى تلك املعلومة التي تعتبر أصغر جزء فيها ( .)KNILT www.tccl.arcc.albany.eduهذه املنظومة وكما يشترط أوسبل يجب أال تتضمن
ا
إال أفكارا عامة فقط وليس معلومات جزئية كالحقائق ،واألسماء ،والتواريخ ،واألمثلة ،مبررا قوله بأن املعلومات العامة إذا نظمت بطريقة هرمية ،مع
توضيح العالقات التي تربطها ،وعرضت على املتعلم قبل البدء بعملية التعلم ،سوف تساعده على استيعاب املعلومات املراد تعلمها وفهمها وخزنها
وترميزها ( )Codingبطريقة هادفة ذات معنى ( ،)Meaningful Learningومن ثم استرجاعها الحقا ( )Encodingعلى عدة مستويات من التعلم:
كالتذكر ،والفهم ،والتطبيق ،واالكتشاف وغيرها من املستويات التعلمية املختلفة .مضيفا إلى أن منظومة املعلومات هذه ليست هي التي تخلق املعنى
الهادف ،وإنما ما تحدثه في الذاكرة من تشكيل بنية معرفية مترابطة ( )Subsumptionبحيث تصبح هذه املقدمة أو البنية كالشاطئ الذي ترسو عليه
املعلومات التفصيلية الجديدة املراد تعلمها ،والعمل على استيعابها ودمجها في ذاكرته بطريقة تساعده على تكوين روابط إدراكية معرفية تصل بين ما
تعلمه سابقا ( )Old Learningوما سيتعلمه الحقا ( ،)New Learningومن ثم الوصول به إلى التعلم الهادف ذي معنى (( )Meaningful Learning
دروزه  ،2014ص.)147-144 ،
ا
ومجردة
هذه املنظومة ال تكون فعالة كما يقول أوسبل ( ،)1978وماير ( )1979إال في الحاالت التالية )1 :إذا كانت تتضمن أفكارا عامة شاملة
للنص املراد دراسته وليس معلومات جزئية خاصة كالحقائق واألمثلة )2 ،وإذا استخدمت مع مادة تعلمية غريبة نسبيا للمتعلم وغير مألوفة ال أن يكون
املتعلم عارفا بها )3 ،وإذا استخدمت مع طلبة من ذوي القدرات التعلمية املنخفضة ال املرتفعة )4 ،وإذا استخدمت مع محتوى تعليمي على درجة
ضعيفة من التنظيم ( )ill Structureال على درجة عالية ( )5 ،)Structuredوإذا ضبط الوقت اإلضافي الذي تتمتع به املجموعة الضابطة التي لم
تتعرض للمنظومة خالل التجربة حتى ال تستفيد منه في قراءة النص املدروس أكثر من مرة ،مما يجعلها قادرة على فهمه واستيعابه كما لو حصلت على
منظومة املعلومات التي حصلت عليها املجموعة التجريبية.
هذه املنظومة التي طرحها أوسبل في الستينات من القرن املاض ي ،ما زال الباحثون يتناولونها بالدراسة والتحقيق حتى يومنا هذا ( Luo and
 ،)Baaki 2019; Tavsanli, Kozakli and Kaldirim 2018وذلك ألهميتها في تحسين العملية التعليمية على عدة مجاالت )1 :تحسين طرائق التعليم
التي يستخدمها املدرسون وخاصة املبتدئون منهم ( )2 ،)Teaching Strategiesوتحسين طرائق التعلم التي يستخدمها املتعلمون في دراستهم وخاصة
الضعاف منهم ( )3 ،)Learning Strategiesوتحسين تنظيم املناهج الدراسية التي يضعها املؤلفون ( )Good Curriculaوخاصة للذين يفتقرون إلى
مهارات تصميم املناهج وإعدادها وتنظيمها على أسس نفسية وتربوية (إبراهيم 2012؛ بكر وزيتون 2016؛ الشلبي 2010؛ Chen, Hirumi and Zhang
.)2007; Mohammadi, Moenikia and Babelan 2010; UzZaman, Choudhary and Qamar 2015
ا
إال أن هذه الدراسات ما زالت متناقضة في نتائجها وغير قادرة على التوصل إلى قواعد عامة ،ومعايير ثابتة حول استخدام املنظومة .ولعل
اختالف هذه النتائج ترجع إلى اختالف التصاميم التجريبية واإلحصائية املستخدمة فيها ،واختالف مستويات األهداف التعلمية التي تقيسها االختبارات
الالحقة املستخدم فيها ،واختالف خصائص العينة املستخدمة في الدراسة من حيث مستوياتهم ومراحلهم الدراسية ،وموادهم املنهجية ،وبيئاتهم
التعليمية ،وجنسياتهم القومية ،ونوعهم االجتماعي ،واختالف مؤهالت مدرسيهم التدريسية أيضا .عالوة على تقدم العصر الذي نعيش فيه ،وتطور
عقل اإلنسان من حقبة زمنية إلى أخرى ،وتغير الظروف واألحوال في املؤسسة التربوية؛ مما قد يجعل هذه العوامل وغيرها سببا في عدم توصل الدارسين
إلى نتائج ثابتة ،وهذا ما يستدعيهم إلى االستمرار في دراستها وإجراء املزيد من البحوث حولها ،أمال في تحديد الشروط التعليمية التي تكون فيها املنظومة
فاعلة أكثر من غيرها ،ومع أي مستوى من األهداف التعلمية تكون كذلك  ،وخاصة في ظل عصر اإلنترنت والتعليم اإللكتروني الذي يتطلب تصميم
مساقات تعليمية فاعلة تعتمد على أحدث الدراسات في تصميم الرسالة ( ،)Message Designوعلم نفس اإلدراك ( )Cognitive Psychologyاللذين
يساعدان املتعلم على تنشيط ذاكرته ومن ثم التعلم بشكل أفضل .من هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتحقق من فعالية منظومة املعلومات باعتبار عدة
متغيرات ذات عالقة بهدف تحديد بعض من هذه الشروط التعليمية.
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أفنان دروزه

هدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فعالية منظومة املعلومات في تحسين عملية تعلم الطلبة الجامعيين على عدة مستويات :التذكر ،والفهم،
االستنتاج ،والتطبيق ،باعتبار العوامل التالية )1 :نمط املنظومة ،مكتوبة مقابل مصورة؛  )2ومستوى تنظيم املحتوى املدروس ،منظم مقابل غير
منظم؛  )3والقدرة األكاديمية للطالب ،عليا مقابل دنيا؛  )4ومستوى السنة الجامعية ،أولى مقابل ثانية.
أهمية الدراسة:
لعل أهمية الدراسة تنبع من أهمية األهداف التي تسعى لها والتي أهمها التحقق من فعالية منظومة املعلومات باعتبار عدة متغيرات؛ من أجل
تحديد الشروط التعليمية التي تكون فيها املنظومة فاعلة لدى تصميم املساقات الجامعية سواء أكانت إلكترونيا أم ورقيا بحيث تساعد الطلبة
الجامعيين على التعلم بشكل أفضل ،ومن ثم رفع التوصيات الالزمة للمسؤولين في كال النظامين الجامعيين ،النظام االعتيادي والنظام اإللكتروني في
التعلم عن بعد ،للعمل على تحسين أداء مصممي البرامج التعليمية وتنظيم محتوى املساقات املدروسة بشكل أفضل بما يكفل تحقيق النتائج التعلمية
املنشوده.
مشكلة الدراسة:
ملا كانت نتائج الدراسات التي أجريت حول منظومة املعلومات ألوسبل ما زالت متناقضة ،وملا كانت منظومة املعلومات مهمة في تحسين أداء
األستاذ الجامعي وتعلم الطالب من ناحية ،وتنظيم محتوى املساقات الدراسية من ناحية أخرى ،وملا كانت الدراسات السابقة التي قارنت منظومة
املعلومات املصورة باملنظومة املكتوبة في نفس الوقت قليلة ومحدودة ،فإن الدراسة الحالية سوف تتحقق من فعالية منظومة املعلومات املصورة مقابل
املكتوبة باعتبار عدة متغيرات ذات عالقة )1 :مستوى تنظيم املحتوى التعليمي املدروس ،منظم مقابل غير منظم؛  )2ومستوى قدرة الطالب األكاديمية،
عليا مقابل ودنيا )3 ،ومستوى السنة الجامعية ،أولى مقابل ثانية؛ وأثرها على أربعة مستويات من التعلم :التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق وفق
تصنيف دروزه لألهداف التعلمية (.)Darwazeh, 2017
أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
السؤال األول :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات بقالب مصور أعلى بفرق له داللة إحصائية من أداء نظائرهم الطلبة الذين يتلقونها
بقالب مكتوب؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم على
االختبار الكلي الذي يتضمن جميع هذه املستويات؟
السؤال الثاني :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة مع محتوى تعليمي منظم أعلى بداللة إحصائية من
أداء نظائرهم الطلبة الذين يتلقونها مع محتوى غير منظم ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى تنظيم املحتوى التعليمي؟ وإن كان األمر
كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة
باالختبار الكلي؟
السؤال الثالث :هل الطلبة من ذوي القدرات العليا الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية على
أداء نظائرهم الطلبة من ذوي القدرات الدنيا ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى القدرة األكاديمية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى
من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار الكلي؟
السؤال الرابع :هل طلبة السنة األولى الجامعية الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية على أداء
نظائرهم طلبة السنة الثانية ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى السنة الجامعية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون
التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار الكلي؟
السؤال الخامس :هل أداء املجموعات التجريبية الذين تلقوا منظومة املعلومات بمختلف أنماطها يختلف بفرق له داللة إحصائية عن أداء املجموعة
الضابطة التي تلقت منظومة زائفة؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج،
أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار الكلي؟
الدراسات السابقة:
بالرجوع إلى األدب التربوي املتعلق بمنظومة املعلومات ألوسبل ومراجعة الدراسات التي أجريت حولها ،نجد أن هناك العديد من الدراسات
العربية واألجنبية التي أجريت منذ بداية الستينات من القرن املاض ي وحتى اآلن سواء ما قام بها "أوسبل" نفسه ورفاقه ،أو قام بها غيره من الباحثين
اآلخرين .في هذه الدراسة سوف نستعرض عينة من هذه الدراسات متسلسلين فيها من األقدم إلى األحدث وفق تاريخ نشرها.
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أفنان دروزه

وفي دراسة لكيدي ( )Keddy, 1994حاول فيها التحقق من منظومة املعلومات املصورة مقابل املكتوبة مع محتوى تعليمي ضعيف التنظيم،
وأثرها على تذكر املعلومات والتعلم ،واستخدم لهذا الغرض صفين دراسيين تكونا من ( )52طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابع االبتدائي وعرض
عليهم منظومة املعلومات املصورة قبل الدرس وخالله وبعده ،باستخدام محتوى ضعيف التنظيم كمجموعة تجريبية .ثم استخدم نفس الصفين
كمجموعة ضابطة وعرض عليهما منظومة املعلومات ولكن بقالب مكتوب لدى قراءتهما لنص ضعيف التنظيم أيضا .وعلى اختبار الحق فوري،
ومؤجل قاس القدرة على التذكر والتعلم بعامة ،وجد أن عالمات طلبة الصفين كمجموعة تجريبية كان أعلى من عالماتهم كمجموعة ضابطة،
مما يؤكد تفوق املنظومة املصورة مع الطلبة الذين وجدوا صعوبة في قراءة نص ضعيف التنظيم على املنظومة املكتوبة.
وفي دراسة أخرى كريسشبان ( )Kirschbaum, 2004حاول التحقق فيها من فعالية منظومة املعلومات املصورة على التعلم باستخدام مادة
أدبية ،حيث استخدم لهذا الغرض طلبة من الصف الرابع االبتدائي في إحدى مدارس نيوجرس ي الجنوبية األمريكية ،وقام بتدريسهم وحدتين من
منهاج الدراسات االجتماعية باستخدام منظومة املعلومات املصورة التي تعرض أهم األفكار ،وبعد انتهاء التدريس طبق عليهم اختبارين من نفس
درجة الصعوبة :اختبار تضمن منظومة معلومات مصورة وأسئلة على مستوى الفهم ،وإدراك للعالقة بين األفكار (استنتاج) ،والثاني لم يتضمن
منظومة بل أسئلة عادية تقيس هذا الفهم وهذه العالقة .ولدى تحليل النتائج ،فلم يستطع الباحث أن يجد فرقا له داللة إحصائية في أداء
الطلبة على هذين النوعين من االختبارات ،وهذا يدل على أن تعلم الطلبة باستخدام املنظومة لم يختلف عنه بدونها.
وفي دراسة لشين وهيرامي وزهانج ( )Chen, Hirumi and Zhang 2007اختبر فيها ورفاقه منظومة املعلومات بقالب صوري مقابل بقالب مكتوب
وأثرها على التعلم قصير األمد ،وبعيد األمد على طلبة من وسط فلوريدا األمريكية يدرسون مساقا عن طريق اإلنترنت كنظام تعليمي مفتوح.
واستخدم شين لهذا الغرض مجموعة تجريبية درست وحدة في مبادئ الصحة العامة باستخدام منظومة املعلومات املصورة ،وأخرى ضابطة
درست الوحدة نفسها باستخدام املنظومة املكتوبة .وعلى اختبار الحق طبق بشكل فوري ومؤجل ،فلم يجدوا فرقا إحصائيا بينهما ،إال أن التحليل
النوعي للبيانات بينت أن اتجاهات الطلبة في كلتا املجموعتين التجريبية والضابطة كانت إيجابية وخاصة لدى املجموعة التجريبية التي درست
باستخدام املنظومة املصورة.
وفي دراسة أخرى لـخوالده وقادري ( )2008حاوال فيها التحقق من فاعلية منظومة املعلومات على التحصيل الفوري واملؤجل في تعلم مادة علمية
أحياء ،واستخدما لهذا الغرض شعبتين من الصف األول الثانوي العلمي في مدرسة لإلناث في مدينة املفرق في األردن ،ووزعهم عشوائيا إلى
مجموعتين :واحدة تجريبية تكونت من ( )41طالبة تم تدريسها وحدة في األحياء باستخدام منظومة املعلومات ملدة ستة أسابيع ،واألخرى ضابطة
تكونت من ( )36طالبة درست املادة نفسها في املدة نفسها من قبل املعلمة نفسها ولكن بالطريقة التقليدية ،ثم طبق عليهم اختبارا تحصيليا
مرتين ،مرة بعد التجربة بشكل فوري ،واألخرى بعد فترة الحقة بشكل مؤجل ،وكان أهم النتائج التي توصال لها أن تحصيل املجموعة التجريبية
كان أعلى وبفرق له داللة إحصائية من تحصيل املجموعة الضابطة ليس فقط على االختبار الفوري وإنما على املؤجل أيضا .كما وجد أن طريقة
التفكير العلمي زادت لدى الطالبات اللواتي درسن باستخدام منظومة املعلومات عن نظائرهن اللواتي درسن بالطريقة التقليدية .وإن دل هذا
على ش يء إنما يد ل على فعالية املنظومة ليس فقط على التعلم اآلني وإنما على التعلم الالحق وذلك عن طريق مساعدتها في خزن املعلومات في
الذاكرة طويلة األمد ،وزيادة التفكير بطريقة علمية.
وفي دراسة أخرى لـ العمر( )2009حول تقييم أثر منظومة املعلومات املصورة (الخرائط املفاهيمية) على التحصيل الدراس ي في مادة علمية/فيزياء
لطلبة من ذوي التحصيل العالي والتحصيل املنخفض ،واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من ( )42طالبا يدرسون في كلية املعلمين في
الرياض ،ووزعهم عشوائيا إلى مجموعتين بنفس العدد ( ،)21مجموعة تجريبية درست ست وحدات من مقرر الفيزياء العامة باستخدام منظومة
املعلومات القبلية املصورة (الخرائط املفاهيمية) بواسطة الحاسوب ملدة ستة أسابيع ،ومجموعة ضابطة درست الوحدات نفسها في املدة نفسها
ولكن بأسلوب املحاضرة التقليدي .وعلى اختبار تحصيلي قاس القدرة على التعلم العام طبق عليهم مرتين :مرة قبل التجربة ومرة بعدها ،وجد أن
تحصيل املجموعة التجريبية كان أعلى وبفرق له داللة إحصائية من تحصيل املجموعة الضابطة ،وأن أسلوب التدريس باستخدام املنظومة كان
فعاال مع ذوي التحصيل املنخفض واملرتفع أيضا .وهذا يدل على أن املنظومة فعالة مع أي مستوى من الطلبة سواء أكانوا من ذوي القدرات
املرتفعة أم املنخفضة.
وهناك دراسة لناجي ( )2009حاول فيها التحقق من فعالية منظومة املعلومات املكتوبة على الفهم والتعلم العام باستخدام مادة أدبية،
واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية بلغت ( )62طالبة من كلية التربية في جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،ووزعهم عشوائيا إلى شعبتين ،واحدة
تجريبية درست وحدة عن أسس املناهج في مادة أسس املناهج والتدريس باستخدام منظومة املعلومات القبلية مع الشرح واملناقشة ملدة أربعة
أسابيع ،والثانية ضابطة درست الوحدة ذاتها في املدة الزمنية نفسها ولكن بالطريقة العادية املعتمدة على الشرح واملناقشة دون استخدام
منظومة قبلية .وعلى اختبار الحق تكون من ( )40فقرة من نوع االختيار من متعدد قاس القدرة على التذكر العام ،طبق عليهم مرتين ،مرة بشكل
فوري بعد االنتهاء من التجربة ،والثانية بشكل متأخر بعد فترة من إجرائها ،وجد أن املجموعة التجريبية تفوقت على املجموعة الضابطة في
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التحصيل الفوري واملؤجل .هذه النتيجة تدل على فعالية منظومة املعلومات ليس فقط على تذكر املعلومات وإنما اإلبقاء عليها فترة طويلة ،مما
يؤكد وظيفة املنظومة في ترميز املعلومات واسترجاعها وقت الحاجة (.)Coding and Encoding
• أما الشلبي ( )2010فقد درست فعالية املنظومة املصورة وأثرها على التفكير اإلبداعي ودافع اإلنجاز لدى كل من الذكور واإلناث ،واستخدمت
لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من ( )66طالبا و ( )44طالبة من طلبة الصف التاسع في مدينة عمان ،وزعتهم عشوائيا إلى مجموعتين،
إحداهما تجريبية درست وحدة في مادة علمية /أحياء باستخدام منظومة املعلومات املصورة (الخريطة املفاهيمية) ،واألخرى ضابطة درست
بالطريقة التقليدية .وعلى اختبار الحق قاس القدرة على التحصيل العام ،والتفكير اإلبداعي ،ودافع اإلنجاز ،وجدت أن املجموعة التجريبية
تفوقت وبفرق له داللة إحصائية على املجموعة الضابطة .ووجدت أيضا أن الذكور تفوقوا على اإلناث بفرق له داللة إحصائية على اختبار
التفكير اإلبداعي ومهارة األصالة ،في حين تفوق اإلناث على الذكور في التحصيل العام .كما وجدت فروقا بداللة إحصائية في دافعية املجموعة
التجريبية ذكورا وإناثا نحو اإلنجاز عن املجموعة الضابطة .وإن دل هذا على ش يء إنما يدل على فعالية املنظومة ليس فقط في زيادة التحصيل
العام ،وإنما في التفكير اإلبداعي ودافعيتهم نحو اإلنجاز لدى كل من الذكور واإلناث.
• وفيما إذا كانت منظومة املعلومات ا
تحسن من مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة الضعاف في هذا الفهم فقد قام عبد العاطي ( )2010بدراسة
حاولت الكشف عن مدى فعالية املنظمات املتقدمة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الذين يعانون من تدني القدرة على الفهم .واستخدم لهذا
الغرض عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية في محافظة السويس بمصر ،وقسمهم إلى مجموعتين ،واحدة تجريبية درست البرنامج الدراس ي في فهم
املقروء باستخدام املنظمات املتقدمة ،واألخرى ضابطة تدرس البرنامج نفسه بالطريقة التقليدية .وعلى اختبارات قبلية وبعدية قاست القدرة
على الفهم القرائي ككل ومستوياته املختلفة ،توصل إلى فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بين متوسط درجات املجموعة التجريبية
التي درست باستخدام املنظمات املتقدمة والضابطة التي درست بدونها مما يدل على أهمية املنظومات في تحسين مستوى الفهم لدى الطلبة
الضعاف.
• وفيما إذا كانت املنظومة تساعد الطبة على تعلم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها ،فقد قام محمدي ومونيكيا وبابالن (
 )Moenikia and Babelan 2010بدراسة تحقق فيها من فعالية منظومة املعلومات في تدريس مادة أدبية في اللغة اإلنجليزية لألجانب ملدة
شهرين ،واستخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من صفين دراسين من مدينة أردابيل ( )Ardabilفي إيران ،أحدهما تكون من ( )65طالبا
وطالبة استخدم كمجموعة تجريبية والثاني تكون من ( )76طالبة وطالبة استخدم كمجموعة ضابطة ،ثم طبق عليهم اختبارا يقيس التعلم مرتين:
مرة قبل إجراء التجربة ومرة بعدها ،وتوصل لدى تحليل النتائج باستخدام اختبار "ت" أن املجموعة التجريبية التي درست باستخدام منظومة
املعلومات تحسنت لغتها اإلنجليزية بفرق له داللة إحصائية عن الضابطة التي لم تدرس باستخدامها ،وبالتالي ،فاملنظومة عملت تحسين من تعلم
اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها.
• ومن حيث ،فيما إذا كانت منظومة دافيد أوسبل التي تتسلسل باملعلومات من العام إلى الخاص أكثر فعالية في التعلم من تنظيم جانية الهرمي
الذي يتسلسل باملعلومات من الخاص إلى العام ،أجرى إبراهيم ( )2012دراسة قارن فيها فعالية هذين النموذجين في تدريس مادة علمية في
األحياء وعلم األرض لعينة من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في إحدى مدارس ريف دمشق بلغت ( )120طالبا وطالبة ،وزعهم عشوائيا إلى
مجموعتين تجريبيتين :األولى وتكونت من ( )60طالبا وطالبة درست املادة باستخدام نموذج أوسبل ،واألخرى ( )60درستها باستخدام نموذج
جانيه .وعلى اختبار الحق قاس القدرة على التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،فقد تفوقت املجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج أوسبل وبفرق له
داللة إحصائية على املجموعة التي درست وفق نموذج جانيه على كل من اختبار التذكر والفهم والتطبيق واالختبار الكلي أيضا .وهذه النتيجة
تؤكد فعالية نموذج "أوسبل" في تعلم محتوى منظم يتسلسل من العام إلى الخاص عنه من الخاص إلى العام كما في نموذج "جانيه".
• ومن حيث فعالية منظومة املعلومات املصورة في تحسين أداء الطلبة الذين لديهم إعاقة في التعلم ،قام العيس ى ( )Eissa 2012بدراسة حول هذا
الغرض استخدم عينة عشوائية من الطلبة الذين يعانون من إعاقة في التعلم بلغت ( )60طالبا وطالبة ،وزعهم عشوائيا إلى مجموعتين :تجريبية
( )30درست مادة في الدراسات االجتماعية باستخدام منظومة املعلومات املصورة خالل البرنامج التدريبي ،وضابطة ( )30لم تدرس بهذه املنظومة.
وعلى اختبار الحق قاس القدرة على التحصيل ،والثقة بالنفس ،والدافعية نحو التعلم ،تفوقت املجموعة التجريبية وبفرق له داللة إحصائية على
جميع هذه االختبارات على املجموعة الضابطة ،مع أن البرنامج التدريبي باملجمل كان مفيدا للجميع ولكن بنسب متفاوتة .وهذا يدل على فعالية
املنظومة املصورة في تحسين تعلم الطلبة الضعاف غير القادرين على التعلم.
Mohammadi,

• و أكد كل من سام و راجان ( )Sam and Rajan 2013فعالية منظومة املعلومات املصورة في تحسين عملية الفهم القرائي عندما أجريا دراسة على
طلبة صفوف من مدرسة إعدادية في الهند يدرسون مساقا في اللغة اإلنجليزية باستخدام عدة أشكال من منظومة املعلومات املصورة كمجموعة
تجريبية ،مقارنة بالصفوف التي لم تتعرض ملثل هذه املنظومة كمجموعة ضابطة ،وتوصلوا باستخدام تحليل التباين إلى أن املنظومات املصورة
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لم تحسن فقط فهم الطلبة القرائي ،وإنما أيضا جميع املستويات املعرفية الخمسة املتعلقة به ،كتحديد األفكار الرئيسة ،واألفكار الداعمة،
واملحصول اللغوي ،والحقائق والتعبير عن الرأي ،وعقد املقارنات وإدراك وجه الشبه واالختالف بين األفكار مقارنة باملجموعة الضابطة.
• ومن حيث فعالية منظومة املعلومات املصورة في تحسين استيعاب الطلبة من ذوي اإلعاقة التعلمية ،فقد أجرى مان ( )Mann, 2014دراسة
حاول فيها التحقق من املنظومة باستخدام أربعة شعب من الصف الثامن يدرسون وحدة في منهاج الدراسات االجتماعية (مادة أدبية) في مدارس
غرب والية فرجينيا األمريكية ،استخدم شعبتين منهم كمجموعة تجريبية تلقت منظومتين من املعلومات ،واحدة تصور األحداث الواردة في
الوحدة بطريقة خطية متسلسلة ،واألخرى تصور املفاهيم بطريقة مترابطة ،وقد استخدم هاتين املنظومتين خالل قراءتهم للدرس ،واملناقشة
الصفية ،والتعيينات البيتية ،مقارنة بنظائرهم الطلبة في الشعبتين األخريتين اللتين استخدمتا كمجموعة ضابطة لم تتعرضا للمنظومة .وعلى
اختبار الحق قاس القدرة على التحصيل فقد تفوقت املجموعة التجريبية على الضابطة ،مما يدل على قدرة املنظومة املصورة على تحسين
مستوى الفهم واالستيعاب للطلبة الذين يجدون صعوبة في فهم املقروء.
• وفي دراسة أخرى لكل من زمان وشودهاري وقمر ( )UzZaman, Choudhary and Qamar, 2015حاولوا فيها التحقق من فعالية منظومة
املعلومات ،حيث اختاروا عينة عشوائية من طلبة صف تاسع يدرسون مادة علمية بلغت ( )50طالبا وطالبة وزعهم عشوائيا إلى مجموعتين،
تجريبية درست باستخدام منظومة املعلومات املكتوبة واألخرى ضابطة درست بالطريقة العادية .وعلى اختبار طبق على عينة الدراسة مرتين،
مرة قبل التجربة ومرة بعدها ،توصل إلى تفوق املجموعة التجريبية في قدرتها على الحفظ وخزن املعلومات على املجموعة الضابطة التي لم
تتعرض للمنظومة.
• وكذلك في دراسة بكر وزيتون ( )2016حاوال فيها التحقق من فعالية منظومة املعلومات املصورة (خرائط العقل املحوسبة) في حل املشكالت
الفيزيائية عندما استخدما عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر األساس ي في إحدى مدارس األردن بلغت ( )172طالبة ووزعت عشوائيا إلى
مجموعتين ،إحداها تجريبية درست باستخدام الخرائط املفاهيميتة واألخرى ضابطة درست بالطريقة العادية بدون الخرائط .وعلى اختبار الحق
من نوع االختيار من متعدد قاس القدرة على حل املشكالت الفيزيائية ،ومقياس ( )VARKالذي قاس أنماط التعلم املختلفة :البصري ،والسمعي،
والقرائي الكتابي ،والعملي الحركي ،واملتعدد؛ وباستخدام تحليل التباين املتغاير واختبار شيفيه الالحق ،فقد أظهرت النتائج فروقا ذات داللة
إحصائية في اختبار حل املشكالت الفيزيائية ،ونمطي التعلم البصري واملتعدد لصالح املجموعة التجريبية ،وهذا يؤكد فعالية منظومة املعلومات
املصورة في التدريس.
• ويدعم النتيجة أعاله ،ما توصل له تافسانلي وكوزاكلي وكالديريم ( )Tavsanli, Kozakli and Kaldirim, 2018في أن استخدام منظومة
املعلومات املصورة حسنت تعلم الطلبة على مستوى حل املشكالت ،وذلك عندما استخدموا عينة عشوائية من طلبة الصف الثالث االبتدائي في
إحدى مدارس تركيا بلغت ( )38طالبا وطالبة درسوا باستخدام منظومة املعلومات مقارنة بنظائرهم الذين لم يدرسوا بواسطتها ،حيث بينت
التحليالت اإلحصائية الكمية والنوعية لنتائج الدراسة نجاح الطلبة في حل املشكالت ،كما أقر معلمو املجموعة التي درست باستخدام منظومة
املعلومات املصورة من خالل مقابلة أجري ت معهم أن منظومة املعلومات املصورة سهلت على الطلبة عمليات حل املشكالت ،وجعلت حلهم لهذه
املشكالت أكثر تنظيما ،وأكثر متعة ،وعمقت إحساسهم بقيمة الرياضيات ،وساعدتهم املحافظة على تركيز انتباههم أثناء التجربة.
• ومن أحدث الدراسات حول منظومة املعلومات لحد اآلن ما قام لو وباكي (  )Luo and Baaki, 2019عندما حاوال التحقق التحقق فيما إذا كانت
خارطة املفاهيم كأداة تعليمية تساعد طالب الدراسات العليا الذين يأخذون مساقات في تصميم التعليم على معالجة قضايا معقدة في هذا
املساق من حيث فهمهم ملضمون هذه الخرائط ،وقدرتهم على تطبيقها عمليا مع نصوص أخرى في املساق ،والتعاون مع الزمالء بشأنها .ولتحقيق
هذا الغرض ،فقد استخدما ( )24طالبا على مستوى الدراسات العليا م سجلين في ثالثة مساقات في تصميم التعليم يدرسونها على مدار سنة
دراسية ،أعطوا خرائط مفاهيم (منظومة مصورة) تعكس مضامين هذه املساقات .وبعد تطبيق استبانات عليهم تقيس مدى فهمهم ملا تعلموه،
واتجاهاتهم نحو التعلم بهذه الطريقة ،وبعد معالجة البيانات باستخدام اإلحصاء النوعي والوصفي والكمي ،فقد توصال إلى أن الطلبة أبدوا
اتجاها إيجابيا نحو التعلم باستخدام خرائط املفاهيم ،وأن هذه الطريقة ساعدتهم في معالجة املساقات التي درسوها من زوايا مختلفة ،حيث
ساعدتهم على فهم مضمونها ،وبلورة أفكارهم اتجاهها ،وتجسيد املعلومات التي درسوها عن طريق أشكال ورسومات وخرائط وسكيتشات
مختلفة .وساعدتهم أيضا على تنظيم أفكارهم وإعادة تنظيمها وترجمتها على شكل صور وخرائط ،وإدراك العالقة التي تربط بين أفكارها ،والتفكير
الناقد ملضمونها .هذا إلى جانب تنميتها رروح التعاون مع زمالئهم عندما كانوا يسألون بعضهم البعض عن أي ش يء يتعلق باملساق أو الخارطة،
وتقييم تعلمهم وتزويد بعضهم بالتغذية الراجعة.
استنتاج:
من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة ،نستنتج أن معظم هذه الدراسات أعاله استخدمت منظومة املعلومات إما بقالب مكتوب ،أو
بقالب مصور ،وقليل منها ما قارن بين القالب املصور للمنظومة واملكتوب في ذات الوقت  ،باستثناء ما قام به كادي ( )Keddy, 1994الذي توصل إلى
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فعالية منظومة املعلومات املصورة على املكتوبة ،وشن ورفاقه (  )Chen et al., 2007الذين لم يتصل إلى فرق بينهما .من ناحية أخرى نالحظ أن معظم
الدراسات السابقة ما زالت متناقضة من حيث املستوى التعلمي الذي تحسنه املنظومة ،حيث وجد بعض الدارسين أمثال (الشلبي 2010؛ العمر
2009؛ ناجي 2009؛  )UzZaman et al. 2015; Chen et al. 2007; Eissa 2012; Keddy 1994; Mann 2014; Mohammadi et al. 2010أنها فعالة
مع املستويات الدنيا واملتوسطة من التعلم كالتذكر والفهم؛ ووجد البعض أمثال (إبراهيم 2012؛ بكر وزيتون 2016؛ الشلبي 2010؛ عبد العاطي
2010؛  )Kirschbaun 2004; Luo and Baaki 2019; Sam and Ragan 2013; Tavsanli et al. 2018أنها فعالة مع املستويات العليا ،كالتنظيم،
والتركيب ،وإدراك العالقة ،واملقارنات التشبيهية ،واالستنتاج ،وحل املشكالت ،واإلبداع .وأكثر من ذلك ،فقد وجد البعض أمثال (الشلبي 2010؛
 )Tavsanli et al. 2018; Luo and Bakki 2019أن املنظومة تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم واتجاهاتهم وانتباههم وتركيزهم على ما يتعلمون .أما
من حيث فعالية املنظومة مع الطلبة الضعاف أكاديميا ،فقد وجدت بعض الدراسات أمثال (عبد العاطي 2010؛ ;Eissa 2012; Mann 2014
 )Mohammedi et al. 2010انها فعالة في تحسين تعلم طلبة من ذوي القدرات املنخفضة ،أو الذين يتعلمون لغة أجنبية ،أو الذين يعانون من فهم
املقروء .أما ما يتعلق باستخدام املنظومة مع محتوى منظم أو غير منظم فهي نادرة جدا باستثناء ما قام به إبراهيم ( ،)2012و كيدي ()Keddy, 1994
والذين توصلوا إلى أن املنظومة تساعد في تنظيم املحتوى الدروس وتعلمه.
وبما أن النتائج كما نالحظ ما زالت متباينة حول فعالية املنظومة في حاالت كثيرة ،فإن هدف هذه الدراسة هو التحقق من مدى فعالية منظومة
املعلومات املصورة مقابل املكتوبة باعتبار عدة متغيرات )1 :مستوى تنظيم املحتوى التعليمي ،منظم أو غير منظم؛ و  )2ومستوى قدرة الطالب
األكاديمية ،عليا أو دنيا؛  )3ومستوى السنة الجامعية ،أولى أو ثانية )4 ،ومستوى التعلم الالحق التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق؛ وذلك بهدف
تحديد املواقف والشروط التي تكون فيها منظومة املعلومات فاعلة أكثر من غيرها.

الطريق ـة:
املجتمع األصل:
تكون املجتمع األصل من جميع طلبة السنة األولى والثانية املسجلين في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية للفصل الدراس ي األول من
عام  2020-2019والبالغ عددهم ( )479طالبا وطالبة بواقع ( )210في السنة األولى )55( :ذكور و ( )155إناث؛ و( )269في السنة الثانية )84( :ذكور
و( )185إناث.
عينة الدراسة:
سحبت عينة عشوائية بسيطة ( )Simple Random Sampleمن املجتمع األصل بلغت ( )108طالبا وطالبة موزعين في شعبتين ،واحدة
اشتملت على ( )48طالبا وطالبة ،والثانية اشتملت على ( )60طالبا وطالبة ،أسقط من العينة ثالثة أفراد لعدم إجابتهم عن أسئلة االختبار الالحق،
وبذلك أصبح عدد أفراد العينة املدروسة ( )105طالبا وطالبة ،جاء منهم ( )81في السنة األولى بواقع ( )4ذكور و ( )77إناث؛ و( )24في السنة الثانية
بواقع ( )3ذكور و ( )21إناث (انظر جدول .)1
جدول ( :)1املجتمع األصل وعينة الدراسة موزعين وفق الجنس ومستوى السنة الجامعية
نوع العينة

الجنس

املجتمع األصل

ذكور

مستوى السنة الجامعية
أولى

العينة

ثانية

املجموع الكلي

55

84

139

إناث

155

185

340

املجموع الكلي

210

269

479

ذكور

4

3

7

إناث

77

21

98

املجموع الكلي للعينة

81

24

105

ثم وزعت العينة هذه بطريقة عشوائية ( )Random Assignmentإلى خمس مجموعات وفق شكل منظومة املعلومات ،ومستوى تنظيم
املحتوى املمدروس )1 :منظومة املعلومات املصورة مع محتوى تعليمي منظم وعددها ( )2 ،)20منظومة املعلومات املصورة مع محتوى تعليمي غير منظم
وعددها ( )3 ،)20منظومة املعلومات املكتوبة مع محتوى تعليمي منظم وعددها ( )4 ،)22منظومة املعلومات املكتوبة مع محتوى تعليمي غير منظم
وعددها ( )22و )5 ،منظومة معلومات زائفة مع محتوى تعليمي عادي دون أن يجرى عليه أي تنظيم كمجموعة ضابطة وعددها (.)21
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التصميم التجريبيExperimental Design :

استخدم التصميم التجريبي املعروف بالقياس البعدي لكل من املجموعات التجريبية والضابطة (،)The Post-Only Control Group Design
والذي توزع فيه عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعات تجريبية تتعرض للمتغير املستقل ،ومجموعة ضابطة ال تتعرض له.
التصميم اإلحصائي:
استخدم التصميم اإلحصائي املعروف بتحليل التباين األحادي ( ،)1X5( )One-Way Analysis of Varianceوتحليل التباين الثنائي (Two-
 )2X2( )Way Analysis of Varianceباستخدام اختبار "ف" العام ( ،)General Fحتى إذا ما أظهرا داللة إحصائية عند مستوى ثقة ()p<0.05
فأحسن ،يستخدم تحليل التباين الالحق ( )Post-hoc Analysis of Varianceباستخدام اختبار "شيفيه" (.)Scheffee
Statistical Design

اإلج ـراءات:
املواد التعليمية:
أخذ نص تعليمي بعنوان " الدافعية في التعلم" من كتاب علم النفس التربوي لـ "دروزه" ( )2014بغرض القيام بهذه الدراسة ،وذلك بعد أن
أجري عليه بعض االختصارات ليتناسب والوقت املسموح إلجراء التجربة واملقدر بحصة جامعية مدتها ستون دقيقة .اختير موضوع الدافعية والتعلم
على اعتبار أن املوضوع غير مألوف نسبيا لدى املمتحنين وليس صعبا عليهم في الوقت نفسه .بلغ عدد كلمات النص املدروس بعد التعديل ( )893كلمة
اشتمل على حقائق ومفاهيم ومبادئ وإجراءات تتعلق بموضوع الدافعية ،وقامت الباحثة ببناء منظومة من املعلومات لهذا النص بشكل سردي مكتوب
متبعة املواصفات التي أكد عليها "أوسبل" في دراساته وكتاباته والتي أهمها أن تشتمل على األفكار العامة واملجردة املوجودة في النص دون املعلومات
الجزئية كاألمثلة والحقائق ،وأن تتسلسل في أفكارها هرميا من الفكرة األكثر عمومية إلى األقل فاألقل ...وهكذا إلى أن تصل لنهاية النص ،مع بيان
ا
العالقات التي تربط بين هذه األفكار بعضها مع بعض ،وأال يزيد حجمها عن ثلث حجم النص املدروس تقريبا .وفعال فقد بلغ حجم املنظومة ما يقارب
( )264كلمة .ثم وضعت الباحثة هذه األفكار الرئيسية التي جاءت في املنظومة املكتوبة في دوائر ومربعات تتسلسل بنفس الترتيب من العام إلى األقل
عمومية وبطريقة هرمية ،وتصل بينها خطوط توضح العالقات التي تربطها ببعضها البعض لتكون منظومة مصورة على شكل خارطة ،وأعطيت هذه
املنظومات للمجموعات التجريبية .أما املجموعة الضابطة فقد قامت الباحثة بوضع مقدمة زائفة تعادل في حجمها حجم املنظومة الحقيقية ()254
كلمة تتكلم على أهمية التعلم لإلنسان ،وذلك لضبط الوقت الذي قد تتمتع به املجموعة الضابطة في حالة عدم وجود منظومة وإنما النص فقط.
Instructional Materials

املقاييس:
كانت مقاييس هذه الدراسة عبارة عن اختبار من النوع شبه املقالي الذي يتطلب إجابة قصيرة ويكتبها في املكان املحدد أمام كل سؤال ( Short
 ،)answer questionsعكس في مجمله ما تعلمه املمتحن من النص املدروس على أربعة مستويات:
 .1اختبار التذكر ( )Remembranceواشتمل على أربعة أسئلة ذات فروع ،بمجموع كلي عشر عالمات ،وضع لكل معلومة عالمة .هذا االختبار سأل
عن أسماء علماء بحثوا في الدافعية ،أو تعداد ل نقاط .مثال ،اذكر في نقاط الدورة التي يمر بها الدافع؟ وما اسم العالم الذي اشتهر بدافع اإلنجاز؟
إلى آخره من األسئلة التي تقيس مستوى تذكر الطالب واسترجاعه ألسماء ونقاط.
 .2اختبارالفهم ( )Comprehensionواشتمل على خمسة أسئلة ذات فروع ،بمجموع كلي عشر عالمات لكل فكرة عامة عالمتان .هذا االختبار سأل
عن تعريفات ومعاني ملفهوم الدافعية بأنواعها .مثال ،ما معنى الدافعية؟ وما الفرق بين الدوافع األولية والدوافع الثانوية؟ وما املقصود بدافع
الشعور بالتوازن ،إلى آخره من األسئلة التي تقيس مدى فهم الطالب للمفهوم العام وإعطاء معنى له بلغته الخاصة.
 .3اختبار االستنتاج ( )Conclusionواشتمل على سؤالين بفروع ،بمجموع كلي أربع عالمات لكل استنتاج عالمتان .هذا االختبار سأل عن قدرة
الطالب على استنباط الفكرة العامة من النص .مثال ،استنتج أهمية وجود الدوافع عند اإلنسان؟ وملاذا خلقنا هللا بهذه الدوافع؟ واستنتج ماذا
على املعلم أن يعمل للتوفيق بين الدوافع الداخلية والدوافع الخارجية عند الطالب ...الخ من األسئلة التي تقيس قدرة الطالب على االستنباط
واالستنتاج وإدراك العالقة بين األفكار.
 .4اختبار التطبيق ( )Applicationواشتمل على أربعة أسئلة ذات فروع ،بمجوع كلي تسع عالمات ،لكل معلومة عالمة .هذا االختبار سأل الطالب
توظيف الفكرة العامة املتعلمة في موقف جديد ،أو مثال جديد لم يذكر في النص املدروس .مثال ،أعط مثال من عندك يدل على الدوافع الثانوية
عند اإلنسان؟ وصنف الدوافع التالية  :الجوع ،والقراء ،وشراء املقتنيات ،واألمومة ،وحب السفر بالطائرة إلى دوافع أولية أو ثانوية...الخ من
األسئلة التي تقيس قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه في مواقف وأمثلة جديدة لم ترد في النص الذي قرأه.
 .5االختبارالكلي ( )Total Testوتكون من ست عشرة فقرة ،بمجموع كلي ثالث وثالثين عالمة التي تشكل املجموع الكلي لعالمات االختبارات الفرعية
األربعة ،والتي تقيس التعلم العام.
Measurements
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أفنان دروزه

صدق االختبار:
استخرج صدق املحكمين عن طريق عرض االختبار مع نص التجربة على مجموعة من الزمالء املتخصصين في العلوم التربوية الذين يدرسون في
كليات العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية ،وجامعة القدس املفتوحة في نابلس ،والذين سبق لهم وأن ا
درسوا موضوع الدافعية في التعلم،
وموضوع األسئلة التعليمية والتقويم املدرس ي في مساقاتهم ،بلغ عددهم ستة زمالء ،اثنان من جامعة النجاح وأربعة من جامعة القدس املفتوحة؛ وذلك
ليحكموا فيما إذا كان االختبار يقيس ما جاء في النص من معلومات ،وتعكس أسئلته مستويات التعلم األربعة التي هدف االختبار لقياسها بعد إعطائهم
تعريف لكل مستوى من املستويات ،التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق وفق ما جاء في تصنيف دروزه ( .)Darwazeh, 2017وبعد استالم
مالحظاتهم ،فقد وجدت الباحثة أنهم أجمعوا على أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه ،وأن كل اختبار فرعي هو فعال يقيس املستوى التعلمي (الهدف)
املراد قياسه ،باستثناء زميل واحد تساءل عن فقرتين في االختبار فيما إذا كانتا تعكسان مستوى التطبيق ،من مثل فقرة "أعط مثال من عندك غير الذي
ذكر في النص املدروس يعبر عن الدوافع األولية وآخر عن الدوافع الثانوية!" ،وبعد أن وضحت له الباحثة ماذا نعني بالتطبيق الذي هو عبارة عن
توظيف الفكرة املتعلمة في موقف جديد أو إعطاء مثال جديد يعبر عنه غير الذي ذكر في النص ،اقتنع ،وبناء عليه بقيت الفقرتان على ما هما في
االختبار.
Content Validity

معامل الثبات:
حسب معامل الثبات عن طريق االتساق بين االختبارات األربعة باستخدام معادلة ألفا كرومباخ ،فبلغ (ر=  )0.75وهو معامل مقبول لالختبارات
التي يضعها املعلم ،وليس لالختبارات املقننة التي تتطلب مستوى عال من الثبات كما جاء في كتاب "جرونالد" (.)Gronlund 1976
Reliability

التصحيح:
قامت الباحثة بتصحيح االختبار الكلي الذي يتضمن االختبارات الفرعية األربعة بموجب نموذج اإلجابة الصحيحة التي وضعته لكل منها ،حيث
بلغ الحد األعلى الختبار التذكر عشر عالمات ،واختبار الفهم عشر عالمات ،واختبار االستنتاج أربع عالمات ،واختبار التطبيق تسع عالمات ،بمجموع
كلي ثالث وثالثين عالمة.
Test Correction

تطبيق التجربة:
بعد تنسيق الباحثة مع زميلها األستاذ الذي يدرس شعبة رقم  2ملدخل علم النفس في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية وإعالمه
بالتجربة ،فقد تم االتفاق على اليوم الذي ستطبق فيه التجربة على الشعبتين .وفعال وفي اليوم املحدد تم تطبيق التجربة على الشعبة األولى لدى
الباحثة وكانت من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشر؛ وطبقت على الشعبة الثانية لدى الزميل وكانت من الساعة الواحدة وحتى الثانية في ذات اليوم.
وقامت الباحثة بنفسها على اإلشراف على سير التجربة ومراقبتها في الشعبتين ،حيث أعلمتهم بهدف التجربة والذي هو اختبار قياس مدى فهمهم لنص
يقرأونه عن الدافعية في التعلم ،ولكي تضمن مشاركتهم بالتجربة بجدية ،وعدتهم بإعطائهم عالمتين على معدلهم النهائي في املادة التي يدرسونها عندها
وعند زميلها ،ثم وزعت عليهم بطريقة عشوائية الكتيبات التي تحمل أرقاما من واحد إلى خمسة ،تعكس املجموعات التجريبية والضابطة ،حيث صادف
كتيب رقم واحد للمجموعة التي تلقت منظومة املعلومات بشكل مصور مع املحتوى تعليمي منظما ،وكتيب رقم اثنين ملجموعة منظومة املعلومات
املصورة مع املحتوى التعليمي غير املنظم ،وكتيب رقم ثالثة ملجموعة منظومة املعلومات بشكل مكتوب مع املحتوى التعليمي املنظم ،وكتيب رقم أربعة
للمجموعة التي تلقت منظومة املعلومات بشكل مكتوب مع املحتوى التعليمي غير املنظم .أما كتيب رقم خمسة ،فكان للمجموعة الضابطة التي تلقت
منظومة زائفة مع املحتوى التعليمي نفسه املستخدم في التجربة دون لم يجر عليه أي تنظيم وإنما بقي كما هو في املرجع الذي أخذ منه .وضع في أعلى كل
كتيب فقرات تسأل الطالب كتابة عن جنسه؛ ومستوى سنته الدراسية ،أولى أو ثانية؛ ومعدله في امتحان الثانوية العامة ،وذلك حتى يأخذ منه لدى
تحليل بيانات الدراسة ،أعلى  27%من املعدالت كقدرة عليا ،وأدنى  27%كقدرة دنيا.
أبلغت الباحثة املمتحنين في كلتا الشعبتين بضرورة قراءة ا
الكتيبات التي وزعت عليهم في مدة أقصاها عشرون دقيقة ،وبعدها يقوم كل ممتحن
بتسليم الكتيب الذي بحوزته إليها ويطلب منها اختبار التجربة ،وعندها ترشده أن يسجل رقم الكتيب الذي قرأه على ورقة االختبار فورا حتى ال ينساه.
وعندما يفرغ املمتحن من اإلجابة على االختبار يسلمه لها ،ويعود ملقعده هادئا يقرأ شيئا آخر غير علم النفس ،حتى ال يؤثر خروجه على سير التجربة
ويوحي للطلبة اآلخرين بأن يسلموا مبكرا ويخرجوا كما فعل .استغرق أداء التجربة ستون دقيقة صرف منها خمس عشرة دقيقة ما بين توزيع الكتيبات
على الطلبة واستالمها ،وتوزيع االختبار واستالمه ،وعشرون دقيقة صرفت لقراءة منظومة املعلومات مع املحتوى التعليمي املدروس ،وخمسة وعشرين
دقيقة األخيرة من زمن الحصة كرست لإلجابة على االختبار.
Procedures
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النتائج ومناقشتها:
حللت النتائج وفق أسئلة الدراسة باستخدام تحليل التباين األحادي تارة ،وتحليل التباين والثنائي تارة أخرى كل في موضعه املناسب وأظهرت ما
يلي:
السؤال األول :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات بقالب مصور أعلى بفرق له داللة إحصائية من أداء نظائرهم الطلبة الذين
يتلقونها بقالب مكتوب؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم
التطبيق ،أم على االختبارالكلي الذي يتضمن جميع هذه املستويات؟
جدول ( :)2اختبار"ت" لعينتين مستقلتين بين منظومة املعلومات املصورة ومنظومة املعلومات املكتوبة على كل من اختبار التذكر ،والفهم ،واالستنتاج،
والتطبيق ،واالختبار الكلي ،من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،واختبار"ت" ،ومستوى الداللة اإلحصائية.
مستوى االختبار

اختبار التذكر

اختبار الفهم

اختبار االستنتاج

اختبار التطبيق

االختبار الكلي

املتوسط و
(الخطأ املعياري)
والعينة
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن

منظومة املعلومات
املصورة

منظومة املعلومات
املكتوبة

درجات الحرية

قيمة اختبار "ت"

قيمة الداللة
اإلحصائية

4.18
)(.41
40

5.37
)(.39
44

1,82

-2.05

*.04

5.87
)(.27
40

6.29
)(.26
44

1,82

-1.10

.27

1.62
)(.12
40

1.76
)(.13
44

1,82

-.72

.47

6.10
)(.22
40

6.11
)(.21
44

1,82

-.007

.99

17.78
)(.75
40

19.53
)(.70
44

1,82

-1.68

.09

ً
* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

يبين جدول  2أن بأن متوسط أداء الطلبة الذين تلقوا منظومة املعلومات بقالب مكتوب كان أعلى من متوسط نظائرهم الذين تلقوها بقالب
مصور على جميع اختبارات التجربة مع فرق له داللة إحصائية على اختبار التذكر ( ،)p<0.04وقارب الداللة اإلحصائية على االختبار الكلي ()p<0.09
الذي تضمن جميع اختبارات التجربة من تذكر وفهم واستنتاج وتطبيق .هذه النتيجة قد تفسر أن الطلبة في نظامنا التعليمي معتادون في دراستهم على
النص املكتوب أكثر من النص املصور باشكال وخرائط ،حيث أن املناهج الدراسية قليل ما يرد فيها خرائط توضح املادة املدروسة بطريقة مصورة ،وإن
جاء في بعضها ،فنراها ال توضع وفق الطريقة الهرمية التي جاءت عند أوسبل .وكذلك املعلمون فنادرا ما يستخدمون في تدريسهم منظومة املعلومات
بقالب مصور إما لعدم معرفتهم بها ،أو العتيادهم على أسلوب الشرح اللفظي أكثر من استخدام الوسائل البصرية .عالوة على أن قراءة الطالب ملنظومة
معلومات مترابطة بشكل مكتوب دون توقف قد تجعلهم يفهمون ما جاء فيها من معلومات بشكل أفضل مما لو قرأوها من خالل خارطة مصورة تعكس
معلومات بطريقة متناثرة في دوائر ومربعات ومستطيالت .هذه النتيجة تؤكد على فعالية املنظومة املكتوبة في مساعدة الطالب على القيام بعملية ترميز
للمعلومات بشكل يساعده على فهمها وتخزينها واسترجاعها .أما أن الفرق اإلحصائي كان على مستوى التذكر ولم يصل إلى مستوى الداللة على
املستويات العليا كالفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،فلربما يرجع إلى أن مثل هذه العمليات العليا تحتاج إلى أكثر مما تفعله منظومة املعلومات في الدماغ
البشري ،حيث أنها تحتاج إلى إدراك عالقات ،واستنباط أفكار ،وتوظيف معلومات في مواقف جديدة ،مما قد يتطلب من املعلم أن ا
يدرس بأكثر من
طريقة وليس فقط بإعطاء منظومة من املعلومات أو غيرها من املنشطات اإلدراكية املعينة .من هنا جاء تفوق املنظومة املكتوبة على املستويات الدنيا
من التعلم كالتذكر أكثر من أي مستوى آخر .هذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة أمثال (ناجي 2009؛ عبد العاطي 2010؛ ;Mann 2014
 ) UzZaman et al. 2015الذين توصلوا إلى فعالية منظومة املعلومات على املستويات الدنيا كالتذكر والفهم وليس على العليا كالتطبيق واالستنتاج؛
وتختلف من ناحية أخرى مع بعض الدراسات أمثال (بكر وزيتون 2016؛ خوالده وقادري ؛  )Luo and Bakki 2019; Tavsanli et al. 2018الذين
توصلوا إلى أن منظومة املعلومات كانت فعالة على مستويات التعلم كافة وخاصة العليا كإدراك العالقات ،والتنظيم ،والتفكير الناقد ،والتفكير العلمي،
وحل املشكالت؛ ولكنها تتعارض مع دراسة كيدي ( )Keddy 1994الذي توصل إلى أن املجموعة التجريبية التي تلقت منظومة معلومات بقالب مصور
فاق أداؤها أداء املجموعة التي تعرضت لها بقالب مكتوب .وتتعارض أيضا من ناحية أخرى مع دراسة شين ورفاقه ( )Chen et al. 2007الذين لم
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يستطيعوا أن يجدوا فرقا يبين منظومة املعلومات املصورة واملنظومة املكتوبة سواء على األمد القصير للتعلم ،أو على األمد البعيد .وملا كانت الدراسات
التي قارنت بين منظومة بشكل مصور بشكل مكتوب في نفس الوقت قليلة العدد ومحدودة ،فتوص ي الباحثة مزيدا من الدراسات للمقارنة بينهما.
السؤال الثاني :هل أداء الطلبة الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة مع محتوى تعليمي منظم أعلى بداللة إحصائية
من أداء نظائرهم الطلبة الذين يتلقونها مع محتوى غير منظم ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى تنظيم املحتوى التعليمي؟ وإن كان
األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات
ممثلة باالختبارالكلي؟
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) ومستوى تنظيم املحتوى التعليمي ( منظم مقابل غيرمنظم) والتفاعل
بينهما على اختبار التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبار الكلي من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح)،
وقيمة اختبار"ف" ،ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
املتغيراملستقل األول
نمط منظومة املعلومات

مستوى
االختبار

املتغيراملستقل الثاني

مصورة

مكتوبة

مستوى تنظيم املحتوى

م (ع) ن

م (ع) ن

4.52
)(.58
20
3.85
)(.58
20
4.18
)(.41
40

6.06
)(.55
22
4.68
)(.55
22
5.37
)(.39
44
6.22
)(.37
22
6.36
)(.37
22
6.29
)(.26
44
1.70
)(.18
22
1.81
)(.18
22
1.76
)(.12
44
5.72
)(.29
22
6.47
)(.29
22
6.10
)(.21
44

منظم
التذكر

غير منظم
املتوسط العام
منظم

الفهم

غير منظم
املتوسط العام
منظم

االستنتاج

غير منظم
املتوسط العام
منظم

التطبيق

غير منظم
املتوسط العام
منظم

االختبار
الكلي

غير منظم
املتوسط العام

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

)6.20 (.39
20
5.55
)(.39
20
5.87
)(.27
40
1.95
)(.18
20
1.30
)(.18
20
1.62
)(.13
40
6.52
)(0.31
20
5.67
)(.31
20
6.10
)(.22
40

19.20
)(1.04
20
16.37
)(1.04
20
17.78
)(.74
40

تحليل التباين الثنائي ()2X2

املتوسط العام
و (والخطأ
املعياري)
والعينة
5.29
)(.40
42
4.26
)(.40
42

6.21
)(.27
42
5.95
)(.27
42

1.82
)(.13
42
1.55
)(.13
42

6.12
)(.21
42
6.07
)(.21
42

19.72
)(.99
22
19.34
)(.99
22
19.53
)(.70
44

19.46
)(.72
42
17.85
)(.72
42

املتغير املستقل األول

املتغير املستقل الثاني

التفاعل بين املتغيرين

دح (ف) α

دح (ف) α

دح (ف) α

دح ()80 ، 1
ف = 4.31
*.04= α

دح ()80 ، 1
ف = 1.20
.27= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.54
.46= α

دح ()80 ، 1
ف =.000
.99= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.91
.09 = α

دح ()80 ، 1
ف = 3.24
.07= α

دح ()80 ، 1
ف =.45
.50= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.12
.14 = α

دح ()80 ، 1
ف =.027
.87= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.46
.12= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.38
.53= α

دح ()80 ، 1
ف = 1.05
.30= α

دح ()80 ، 1
ف = 4.30
*.04 = α

دح ()80 ، 1
ف = 6.92
**0.01 = α

دح ()80 ، 1
ف = 1.41
.23= α

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبين جدول  3أن نتائج تحليل التباين الثنائي املتعلقة باملتغير املستقل األول ،نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) التي أظهرت تفوق
متوسطات الطلبة الذين عالجوا املنظومة بشكل مكتوب على نظائرهم الطلبة الذين عالجوها بشكل مصور .هذه النتيجية سبق وأن نوقشت في السؤال
األول ،وبالتالي ال داعي للتكرار.
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أفنان دروزه

أثرمنظومة املعلومات املصورة مقابل املكتوبة على أربعة مستويات في التعلم

أما فيما يتعلق باملتغير املستقل الثاني املتعلق بمستوى تنظيم املحتوى التعليمي ،فقد يظهر تحليل التباين الثنائي باستخدام اختبار "ف" أن
متوسط أداء الطلبة الذين تلقوا منظومة املعلومات مع محتوى منظم لم يختلف بفرق له داللة إحصائية عن نظائرهم الذين تلقوها مع محتوى غير
منظم ،وكأن املنظومة بغض النظر عن نمطها تفيد الطلبة في تعلمهم سواء استخدمت مع محتوى منظم أو غير منظم .هذه النتيجة تتفق مع دراسة
إبراهيم ( )2012الذي توصل فيها إلى أن املحتوى التعليمي املنظم سواء نظم وفق "أوسبل" من العام إلى الخاص ،أو نظم وفق "جانيه" من الخاص إلى
العام مفيد للطلبة في تعلمهم أكثر من املحتوى غير املنظم؛ إال أنها تتعارض من ناحية أخرى مع توصل له أوسبل نفسه ( ،)Ausubel, 1978وكيدي
( )Keddy, 1994في أن منظومة املعلومات ال تكون فعالة إال مع محتوى ضعيف التنظيم أو غير مترابط .وبما أن الدراسات التي تناولت املنظومة باعتبار
تنظيم املحتوى التعليمي قليلة العدد ومحدودة ،فتوص ي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات حول هذا املتغير املتعلق بتنظيم املحتوى لدى استخدام
منظومة املعلومات.
أما بالنسبة للتفاعل بين نمط املنظومة ومستوى تنظيم املحتوى ،فقد أظهر تحليل التباين الثنائي داللة إحصائية على كل من اختبار
االستنتاج ( ،)p<0.04واختبار التطبيق ( )p<0.01مفادهما أن منظومة املعلومات املصورة فعالة مع املحتوى املنظم ،في حين أن منظومة املعلومات
املكتوبة فعالة مع املحتوى غير املنظم .هذه النتيجة يمكن تفسيرها في أن املنظومة املصورة قد تكون بحاجة إلى جهد وتنظيم ليفهمها الطالب ويربط
بين معلوماتها التي جاءت متناثرة في دوائر ومربعات وخطوط لتصوير ما جاء في النص من معلومات ،وبالتالي ال تكون فعالة هذه املنظومة املصورة إال إذا
تبعها محتوى منظم .بعكس املنظومة املكتوبة بشكل سردي مترابط منظم ،فهي أسهل على الطالب أن يفهمها ويفهم النص التي سيأتي بعدها حتى لو
كان غير منظم ،وكأنها تقوم بتنظيمه وتساعده على فهمه وخاصة عند إجابته الحقا على اختبارات صعبة تقيس مستويات عليا من التعلم كاالستنتاج
والتطبيق .هذه النتيجة تتفق مع دراسة الشلبي ( )2010التي توصل فيها إلى أن منظومة املعلومات املكتوبة نمت التعلم على املستويات العليا كالتفكير
اإلبداعي ،وتتعارض من ناحية أخرى مع كل من دراسة كادي ( )Keddy, 1994الذي وجد بأن منظومة املعلومات املصورة وليست املكتوبة هي التي تساعد
الطلبة على فهم نص ضعيف التنظيم؛ ودراسة لو وباكي ( )Luo and Bakki, 2019الذي توصل إلى أن منظومة املعلومات املصورة ساعدت الطلبة على
تعلم املستويات العليا من التعلم كتنظيم األفكار وإدراك العالقات بين النصوص املدروسة .ونظرا لتناقض النتائج ،فتوص ي الباحثة إجراء مزيد من
الدراسات حول نمط منظومة املعلومات باعتبار تنظيم املحتوى التعليمي ،سيما وأن الدراسات في هذا املجال قليلة العدد ومحدودة.
السؤال الثالث :هل الطلبة من ذوي القدرات العليا الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية
على أداء نظائرهم الطلبة من ذوي القدرات الدنيا ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى القدرة األكاديمية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى
أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبار
الكلي؟
جدول ( :)4نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) ومستوى القدرة األكاديمية ( عليا مقابل دنيا) والتفاعل بينهما على اختبار
التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبارالكلي من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،وقيمة اختبار"ف"،
ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
املتغيراملستقل األول
نمط منظومة املعلومات

نوع
االختبار

املتغيراملستقل الثاني

مصورة

مكتوبة

مستوى القدرة األكاديمية

م (ع) ن

م (ع) ن

3.91
)(.72
12
4.70
)(.72
12
4.31
)(.51
24
6.12
)(.48
12
5.62
)(.48
12
5.87
)(.34
24
2.04
)(.26
12

5.36
)(.75
11
5.18
)(.75
11
5.27
)(.53
22
6.95
)(.50
11
5.86
)(.50
11
6.40
)(.35
22
2.00
)(.27
11

عليا
التذكر

دنيا
املتوسط العام
عليا

الفهم

دنيا
املتوسط العام

االستنتاج

عليا

تحليل التباين الثنائي ()2X2

املتوسط العام
و (االنحراف
املعياري)
والعينة
4.60
)(.52
23
4.94
)(.52
23

6.54
)(.35
23
5.74
)(.35
23

2.02
)(.19
23

املتغير املستقل األول

املتغير املستقل الثاني

التفاعل بين املتغيرين

دح (ف) α

دح (ف) α

دح (ف) α

دح ()80 ، 1
ف = 1.67

دح ()80 ، 1
ف = 0.16

دح ()80 ، 1
ف = 0.43

.20= α

.68= α

.51= α

دح ()80 ، 1
ف = 1.16
.28= α

دح ()80 ، 1

دح ()80 ، 1
ف = 2.57

دح ()80 ، 1
ف = 0.35

.11= α

.55= α

دح ()80 ، 1

دح ()80 ، 1
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دنيا
املتوسط العام
عليا
التطبيق

دنيا
املتوسط العام
عليا

االختبار
الكلي

دنيا
املتوسط العام

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

1.20
)(.26
12
1.62
)(.18
24
6.79
)(0.45
12
5.20
)(.45
12
6.00
)(.31
24
18.87
)(1.32
12
16.75
)(1.32
12
17.81
)(.93
24

1.72
)(.27
11
1.86
)(.19
22
5.68
)(.47
11
6.09
)(.47
11
5.88
)(.33
22
20.00
)(1.38
11
18.86
)(1.38
11
19.43
)(.98
22

1.46
)(.19
23

6.23
)(.32
23
5.65
)(.32
23

19.43
)(.95
23
17.80
)(.95
23

أفنان دروزه
ف = 0.78

ف = 4.19

ف = 1.07

.38= α

*.04 = α

.30= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.06

دح ()80 ، 1
ف = 1.62

دح ()80 ، 1
ف = 4.66

.80= α

.21= α

*.03 = α

دح ()80 ، 1
ف = 1.42

دح ()80 ، 1
ف = 1.44

دح ()80 ، 1
ف = 0.13

.23= α

.23= α

.71= α

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبين جدول  4نتائج تحليل التباين الثنائي املتعلقة باملتغير املستقل األول وهو نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) التي أظهرت أن متوسطات
الطلبة الذين عالجوا املنظومة بشكل مكتوب كان أعلى من نظائرهم الطلبة الذين عالجوها بشكل مصور وإن لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية
هنا .هذه النتيجية سبق وأن نوقشت في السؤال األول ،وبالتالي ال داعي للتكرار.
أما بالنسبة لنتائج املتغير املستقل الثاني واملتعلقة بمستوى القدرة األكاديمية (عليا ودنيا) ،فقد أظهر اختبار "ف" أن متوسط أداء الطلبة من
ذوي القدرات العليا كان أعلى بفرق له داللة إحصائية من متوسط أداء نظائرهم من ذوي القدرات الدنيا على اختبار االستنتاج ( ،)p<0.04ولم يظهر
مثل هذا الفرق على بقية اختبارات الدراسة من تذكر ،وفهم ،وتطبيق مع أن متوسطات من ذوي القدرات العليا كانت أعلى على كافة مستويات التعلم.
هذه النتيجة تقع في إطار املنطق حيث اأن الطلبة من ذوي القدرات العليا غالبا ما يكونون أقدر على توظيف قدراتهم العقلية من نظائرهم الطلبة ذوي
القدرات الدنيا وخاصة على املستويات العليا من التعلم كاالستنتاج .هذه النتيجية تتفق مع بعض الدراسات التي استخدمت منشطات إدراكية أخرى
غير منظومة املعلومات كدراسة (سالمه )2017 ،ودراسة (الفايد )2007 ،الذين توصلوا إلى أن أداء الطلبة من ذوي القدرات العليا كان أعلى من أداء
نظائرهم من ذوي القدرات الدنيا؛ إال أن هذه النتيجة تتعارض مع ما افترضه "أوسبل" نفسه في أوائل دراساته( )Ausubel, 1978ورفيقه ماير ( Mayer,
 )1978, 1979في أن منظومة املعلومات تكون فعالة مع الطلبة من ذوي القدرات الدنيا وليس العليا.
أما بالنسبة للتفاعل بين نمط املنظومة والقدرة األكاديمية ،فقد أظهر تحليل التباين الثنائي داللة إحصائية على اختبار التطبيق فقط
( )p<0.03مفاده أن أداء الطلبة من ذوي القدرات املنخفضة كان أعلى عندما تلقوا منظومة املعلومات بقالب مكتوب ،في حين أن أداء الطلبة من ذوي
القدرات العليا كان أعلى عندما تلقوا منظومة املعلومات بقالب مصور .وقد تفسر هذه النتيجة في أن معالجة وفهم معلومات في خارطة مختصرة في
دوائر ومربعات ومستطيالت قد تكون أصعب على ذوي القدرات املنخفضة من فهمها واإلجابة عن األسئلة املتعلقة بها وخاصة التي تتعلق باملستويات
العليا كالتطبيق ،ألنها في هذه الحالة قد تشتت انتباه الطلبة وهم يحاولون تجميع ما في الخارطة من معلومات والربط بينها .من هنا فإن ذوي القدرات
الدنيا كان أسهل عليهم معالجة املنظومة املكتوبة ومترابطة في نص سردي وفهمها وتطبيقها من معالجة املنظومة املصورة التي تتناثر فيها املعلومات
بدوائر ومربعات ومستطيالت .بعكس الطلبة من ذوي القدرات العليا الذين يملكون القدرات العقلية التي تساعدهم على فهم املنظومة املصورة والربط
بين معلوماتها على الرغم من تناثر معلوماتها في مربعات ومستطيالت ودوائر متفرقة ،من هنا جاءت عالماتهم أعلى عليها من نظائرهم ذوي القدرات
املنخفضة .هذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة محمدي ورفاقه ( )Mohammadi et al., 2012الذين توصلوا إلى أن منظومة املعلومات املكتوبة
كانت فعالة مع الطلبة األجانب لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية (القدرات الضعيفة في اللغة) والذين يحتاجون لجهد وقدرات في تعلمها أكثر من الطلبة
الناطقين بها؛ في حين تختلف مع دراسات أخرى أمثال ( )Eissa 2012; Mann, 2014الذين توصلوا إلى أن استخدام املنظومة املصورة كانت فعالة مع
الطلبة من ذوي القدرات الدنيا (القدرات الضعيفة) الذين لديهم صعوبة في فهم املقروء؛ وتتعارض ،من ناحية أخرى ،مع دراسة العمر ( )2009الذي لم
يجد فرقا بين املنظومة املصورة واملكتوبة بتفاعلها مع مستوى القدرة العليا أو الدنيا ،حيث اأن كال النمطين كانا فعالين مع مستوى القدرة.
السؤال الرابع :هل طلبة السنة األولى الجامعية الذين يتلقون منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة يتفوقون بداللة إحصائية على
أداء نظائرهم طلبة السنة الثانية ،وهل هناك تفاعل بين نمط املنظومة ومستوى السنة الجامعية؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من
التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبارالكلي؟
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جدول( :)5نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) ومستوى السنة الجامعية ( أولى مقابل ثانية) والتفاعل بينهما على اختبار
التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبارالكلي من حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،وقيمة اختبار"ف"،
ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
املتغير املستقل األول
نمط منظومة املعلومات

نوع االختبار

املتغير املستقل الثاني

مصورة

مكتوبة

مستوى السنة الجامعية

م (ع) ن

م (ع) ن

4.06
)(.49
29
4.50
)(.79
11
4.28
)(.46
40

5.16
)(.43
37
6.50
)(1.0
7
5.83
)(.54
44
6.04
)(.28
37
7.64
)(.64
7
6.84
)(.35
44
1.75
)(.14
37
1.78
)(.33
7
1.77
)(.18
44
6.32
)(.23
37
4.92
)(.52
7
5.62
)(.28
44
19.28
)(.78
37
20.85
)(1.80
7
20.07
)(.98
44

أولى
التذكر

ثانية
املتوسط العام
أولى

الفهم

ثانية
املتوسط العام
أولى

االستنتاج

ثانية
املتوسط العام
أولى

التطبيق

ثانية
املتوسط العام
أولى

االختبار
الكلي

ثانية
املتوسط العام

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

)5.89 (.31
29
5.81
)(.51
11
5.85
)(.30
40
1.60
)(.16
29
1.68
)(.26
11
1.64
)(.15
40
6.01
)(0.25
29
6.31
)(.42
11
6.16
)(.24
40
17.58
)(.88
29
18.31
)(1.43
11
17.95
)(.84
40

تحليل التباين الثنائي ( )2X2
املتوسط العام و
(االنحراف
املعياري)
والعينة
4.61
)(.32
66
5.50
)(.64
18

5.96
)(.21
66
6.73
)(.41
18

1.68
)(.10
66
1.73
)(.21
18

6.17
)(.17
66
5.62
)(.33
18

18.43
)(.59
66
19.58
)(1.15
18

املتغير املستقل األول

املتغير املستقل الثاني

التفاعل بين املتغيرين

دح (ف) α

دح (ف) α

دح (ف) α

دح ()80 ، 1
ف = 4.61

دح ()80 ، 1
ف = 1.50

دح ()80 ، 1
ف = 0.39

*.03= α

.22= α

.53= α

دح ()80 ، 1
ف = 4.47

دح ()80 ، 1
ف = 2.67

دح ()80 ، 1
ف = 3.25

*.03= α

.10= α

.07= α

دح ()80 ، 1
ف = 0.29

دح ()80 ، 1
ف = .051

دح ()80 ، 1
ف =.011

.58= α

.82 = α

.91= α

دح ()80 ، 1
ف = 2.03

دح ()80 ، 1
ف = 2.07

دح ()80 ، 1
ف = 4.99

.15= α

.15= α

*.02 = α

دح ()80 ، 1
ف = 2.67

دح ()80 ، 1
ف =.79

دح ()80 ، 1
ف = .10

.10 = α

.37= α

.74= α

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبين جدول  5أن تحليل التباين الثنائي املتعلق باملتغير املستقل األول نمط املنظومة (مصورة مقابل مكتوبة) أن هناك فرقا له داللة إحصائية
لصالح املنظومة املكتوبة على كل من اختبار التذكر ( )p<0.03واختبار الفهم ( )p<0.03ولم يظهر على بقية اختبارات التجربة .هذه النتيجة املتعلقة
بتفوق املنظومة املكتوبة سبق وأن نوقشت في الصفحات السابقة وبالتالي ال داعي للتكرار.
أما من حيث النتائج املتعلقة باملتغير املستقل الثاني ،مستوى السنة الجامعية (أولى مقابل ثانية) ،فلم يظهر تحليل التباين الثنائي فرقا بين أداء
طلبة السنة األولى والثانية على كل اختبارات الدراسة .ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن طلبة السنة األولى استفادوا من منظومة املعلومات كما استفاد
منها طلبة السنة الثانية ،ومع هذا فإن املتوسطات تبين أن أداء طلبة السنة الثانية كان أعلى من متوسطات أداء طلبة السنة األولى .وقد تفسر هذه
النتيجة في أن طلبة السنة الثانية أكثر نضجا وخبرة في الدراسة الجامعية من طلبة السنة األولى في فصلهم األول ،من هنا جاءت متوسطاتهم أعلى .وبما
أن النتائج لم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية من ناحية ،وبما أنه الدراسات التي تناولت منظومة املعلومات باعتبار متغير مستوى السنة الجامعية
تكاد تكون معدومة على حد علم الباحثة ،فمزيدا من الدراسات مستحب في هذا املجال.
أما بالنسبة للتفاعل بين املتغير املستقل األول (نمط املنظومة) واملتغير املستقل الثاني (مستوى السنة الجامعية) ،فقد أظهر تحليل التباين
الثنائي داللة إحصائية على اختبار التطبيق ( )p<0.02مفاده أن متوسط أداء طلبة السنة األولى كان أعلى مع املنظومة املكتوبة ،في حين أن أداء طلبة
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السنة الثانية كان أعلى مع املنظومة املصورة .وقد تفسر هذه النتيجة في أن طلبة السنة الثانية قد يكونون ،كما ذكرنا ،أكثر نضجا وخبرة بالتعليم
الجامعي من طلبة السنة األولى ،ومن ثم أقدر على التعامل مع الخرائط املصورة في تعلمهم من طلبة السنة األولى الذين ما زالوا معتادين على النصوص
املكتوبة كما كانوا في حياتهم املدرسية ،حيث أنهم حديثي االلتحاق بالجامعة ،الفصل األول .عالوة على أن طلبة السنة الثانية قد يكونون تعرضوا خالل
دراستهم في السنتين الجامعيتين التدريس عن طريق البور بوينت وغيرها من الوسائل السمعية البصرية التي يستخدمها املحاضرون أكثر مما تعرض لها
طلبة السنة األولى .من هنا جاءت النتيجة لتبين فعالية املنظومة املصورة مع طلبة السنة الثانية أكثر من املكتوبة ،وفعالية املنظومة املكتوبة مع طلبة
السنة األولى أكثر من املصورة .إال أن هذه النتيجة تحتاج إلى مزيد من الدراسات املستقبلية لكي تثبتها أو تنفيها ،سيما وأنه ال توجد دراسات على حد علم
الباحثة تتناولت منظومة املعلومات باعتبار متغير مستوى السنة الجامعية.
السؤال الخامس :هل أداء املجموعات التجريبية الذين تلقوا منظومة املعلومات بمختلف أنماطها يختلف بفرق له داللة إحصائية عن أداء
املجموعة الضابطة التي تلقت منظومة زائفة؟ وإن كان األمر كذلك ،فعلى أي مستوى من التعلم يكون التفوق ،أهو على مستوى التذكر ،أم
الفهم ،أم االستنتاج ،أم التطبيق ،أم جميع هذه املستويات ممثلة باالختبارالكلي؟
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين األحادي للمجموعات التجريبية واملجموعة الضابطة على اختبار التذكر ،والفهم ،واالستنتاج ،والتطبيق ،واالختبار الكلي من
حيث املتوسط (م) ،والخطأ املعياري (ع) ،والعينة (ن) ،ودرجات الحرية (دح) ،وقيمة اختبار"ف" ،ومستوى الداللة اإلحصائية (.)α
نوع االختبار

التذكر

الفهم

استنتاج

تطبيق

االختبار الكلي

املتوسط
(واالنحراف
املعياري) وعدد
أفرد العينة
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن
م
(ع)
ن

منظومة
املعلومات املصورة
مع محتوى منظم

منظومة
املعلومات املصورة
مع محتوى غير
منظم

منظومة
املعلومات املكتوبة
مع محتوى منظم

منظومة
املعلومات املكتوبة
مع محتوى غير
منظم الحرية

املجموعة
الضابطة

4.52
().65
20

3.85
)(.52
20

6.06
)(.50
22

4.86
().59
22

3.04
)(.41
21

قيمة اختبار " ف"
(ودرجات الحرية)،
ومستوى الداللة
اإلحصائية p
ف(،4.32=)4,104
**p<.003

6.20
)(.42
20

5.55
)(.33
20

6.22
)(.34
22

6.36
)(.40
22

5.38
)(.38
21

ف(،1.35=)4,104

1.95
)(.17
20

1.30
)(.15
20

1.70
)(.22
22

1.81
)(.18
22

1.30
)(.15
21

ف(،2.73=)4,104
*p<.03

6.52
)(.27
20

5.67
)(.33
20

5.72
)(.38
22

6.47
)(.17
22

6.54
)(.12
21

ف(،2.58=)4,104

19.20
)(1.07
20

16.37
)(.98
20

19.72
)(.99
22

19.34
)(1.02
22

16.28
)(.78
21

* دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.05

p<.25

*p<.04
ف(،3.02=)4,104
*p<.02

**دالة إحصائيا عند مستوى ()α=0.01

يبن جدول  6أن تحليل التباين األحادي أظهر فرقا بين أداء املجموعات التجريبية وأداء املجموعة الضابطة بداللة إحصائية على اختبارات
الدراسة واالختبار الكلي الذي يتضمنهم جميعا (م= 19.20مقابل م= ،16.28ف( )p<. 02 ،3.02=)4:104باستثناء اختبار الفهم وذلك لصالح
املجموعات التجريبية .هذه النتيجة يمكن تفسيرها في أن تلقي الطالب ملنظومة املعلومات سواء أكانت مكتوبة أم مصورة يكون أفضل من عدم تلقيه لها
وذلك ألهميتها في ترميز املعلومات وخزنها في ذاكرته ،مما يساعده الحقا على التعلم على مستويات مختلفة كالتذكر ،واالستنتاج ،والتطبيق .هذه النتيجة
تتفق مع معظم الدراسات أمثال (الشلبي 2010؛ عبد العاطي 2010؛ العمر 2009؛ Chen et al. 2007; Eissa 2012; Mann 2014; Mohamadi et
 )al. 2010; Sam and Rajan 2013 UzZaman et al. 2015والتي وجدت فرقا بين املجموعات التجريبية التي استخدمت منظومة املعلومات
واملجموعة الضابطة التي لم تستخدمها لصالح املجموعات التجريبية ،ولكنها تختلفـ من ناحية أخرىـ مع قليل من الدراسات أمثال كريشبان
( )Kirschbaun, 2004وبارنز وكالوس ( )Barnes and Clawson, 1975التي لم تستطع أن تجد فرقا بين أداء املجموعات التجريبية التي استخدمت
منظومة املعلومات والضابطة التي لم تستخدمها.
تطبيق تربوي:
بناء على نتائج هذه الدراسة يمكن الخروج بالتوصيتين التاليتين كتطبيق تربوي:
ً
أوال :يفضل استخدام منظومة املعلومات سواء أكانت مصورة أم مكتوبة على عدم استخدامها لدى تنمية التعلم على املستويات كافة وخاصة التذكر.
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ً
ثانيا :يفضل استخدام منظومة املعلومات وفق نمطها في الحاالت التالية )1 :املنظومة املكتوبة مع املحتوى غير املنظم ،واملصورة مع املحتوى املنظم
وخاصة لدى تنمية التعلم على مستوى االستنتاج والتطبيق )2 ،واملكتوبة مع الطلبة من ذوي القدرات املتدنية ،واملصورة مع الطلبة من ذوي القدرات
العليا وخاصة لدى تنمية التعلم على مستوى التطبيق )3 ،واملكتوبة مع طلبة من مستوى السنة األولى الجامعية ،واملصورة مع طلبة من مستوى السنة
الثانية وخاصة لدى تنمية التعلم على مستوى التطبيق أيضا.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،حسن ( .)2012أثر استخدام (أنموذجي جانيه وأوزبل) التعليميين في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في مادة علم األحياء
واألرض .مجلة جامعة دمشق.196-159 :)3(28 :
 .2بكر ،هديل و زيتون ،عايش ( .)2016أثر استخدام استراتيجية خرائط العقل املحوسبة في حل املشكالت الفيزيائية لدى طالبات الصف العاشر
األساس ي في ضوء أنماط تعلمهن .دراسات :مجلة العلوم التربوية (.1859-1841 :)3(43 :)DEDU
 .3الخوالده ،سالم و القادري ،سليمان ( .)2008فاعلية التدريس باستخدام النموذج املنظومي املعرفي الشامل في التحصيل الفوري واملؤجل في مادة
األحياء والتفكير العلمي لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي .املجلة التربوية.223-185 :)87( :
 .4دروزه ،أفنان نظير ( .)2020منشطات استراتيجيات اإلدراك (مهارات التفكير والتعلم) .دار الفاروق للنشر والتوزيع ،نابلس ،فلسطين.
 .5دروزه ،أفنان نظير ( .)2014علم النفس التربوي .دار الفاروق للنشر والتوزيع ،نابلس ،فلسطين.
 .6دروزه ،أفنان نظير ( .)2004أساسيات في علم النفس التربوي :استراتيجيات اإلدراك ومنشطاتها كأساس لتصميم التعليم .دار الشروق للنشر
والتوزيع ،األردن ،عمان.
 .7سالمة ،فوزي ( .) 2017أثر استخدام األسئلة التعليمية كمنشطة عقلية على تحصيل تالميذ الصف الثالث االساس ي في منهاج اللغة العربية .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 .8الشلبي ،إلهام ( .)2010أثر استخدام استراتيجية الخريطة املفاهيمية في تحصيل طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية في مادة األحياء ودافع
اإلنجاز لديهم وقدرتهم على التفكير اإلبداعي .مجلة العلوم التربوية والنفسية.150-118 :)11( :
 .9عبد العاطي ،أشرف ( .)2010فاعلية املنظمات املتقدمة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية .مجلة كلية التربية بالسويس:
(.36-1 :)2

 .10العمر ،عبد العزيز ( .)2009أثر استخدام خرائط املفاهيم في تحصيل طالب كلية املعلمين بالرياض لبعض محتوى مقرر الفيزياء .مجلة العلوم
التربوية والنفسية.183-168 :)2(10 :
 .11فايد ،محمد ( .)2008التعلم بطريقتي التعاون والتنافس على تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات في الصفين الخامس االساس ي واألول ثانوي
واتجاهاتهم نحو كل من الطريقتين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين .
 .12ناجي ،حسن ( .)2009أثر استخدام املنظم املتقدم في تعلم مفاهيم أسس املنهج واالحتفاظ بها لدى طالبات كلية التربية في جامعة اإلمارات العربية
املتحدة .مجلة جامعة امللك سعود.98-71 :)1(21 :
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
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Abstract: A random simple sample of one-hundred and five male and female students at freshman and
sophomore level was withdrawn from An-Najah National University in Palestine. Then, the sample was
randomly distributed into five groups: 1) two groups received graphic advance organizers (GAO): one
received it with the organized passage, and the other received it with the non-organized passage, 2) two
groups received written advance organizers (WAO): one received it with the organized passage, and the
other received it with the non-organized passage; and 3) the last group was a control group which received
the same passage but with a false organizer.
One-Way and Tow-Way ANOVA by using general “F” test at (p<.05) level of significant revealed the
following results: 1) the mean of WAO groups were higher - in general - than the mean of GAO ones. 2) the
mean of the experimental groups were higher than the mean of the control group, 3) there were no
significant differences between the mean of groups who received the organized passage and those who
received the non-organized passage, nor between freshmen and sophomore, or between high and low
ability students except on the conclusion sub-test (p<.04) which indicated that the mean of high ability
students was higher than the mean of low ability students, 4) there were four significant interactions: the
first one was appeared on the conclusion sub-test, and the second one was appeared on the application
sub-test. These two interactions indicated that the WAO was effective with the non-organized passage,
whereas, the GAO was effective with the organized one. The third interaction was appeared only on the
application sub-test which indicated that the WAO was effective with low ability students, whereas, the
GAO was effective with high ability ones; and the fourth interaction was also appeared on the application
sub-test which indicated that the WAO was effective with freshmen students, whereas the GAO was
effective with sophomore ones.
These results came along with discussions, recommendations and applications.

Keywords Graphic advance organizer; Written advance organizer; Passage organization; University
Students; Academic ability; University year’s level.
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