
 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

برنامج للتدريب على استراتيجيات تجهيز المعلومات : (1996) .السعيد إبراهيم البنا عادل
درجة ، بمساعدة الحاسب اآللي وأثره على تنمية سلوك حل المشكلة لدى طالب كلية التربية"

التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم النفس التربوي، كلية دكتوراه الفلسفة في 
ع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة، وتبادلها )م. .التربية بدمنهور جامعة اإلسكندرية

 .(بين الجامعات
 ملخص الدراسة

 مقدمة :
 أوال: ملخص البحث

بعض المؤثرات داخل وخارج نطاق  نتيجةعلم النفس  فيظهر اتجاه تجهيز المعلومات  
أدت إلى بزوغ هذا االتجاه من داخل حركة علم النفس  التيحركه علم النفس، ومن المؤثرات 

ه يعند بياج المعرفيأثرت االتجاه  التي، فضاًل عن األفكار السلوكيواالتجاه  االستبطانياالتجاه 
أتت من خارج نطاق علم النفس  التيت عبر عنها االتجاه الجشتالتى، أو المؤثرا التيوكذلك تلك 

، تاالتصاالالبشرية، وهندسه  والهندسة االصطناعي، والذكاء اآلليظهور علم الحاسب  فيفتمثلت 
 عند تشومسكى. ةالتوالدي اللغةونظرية المعلومات، ونظريه 

التمثيالت العقلية  دراسة فيإرساء قواعد البحث  فيوكان لظهور هذا االتجاه الفضل  
أثناء أداء الفرد على  المستخدمةعليها السلوك ومن بينها االستراتيجيات  ينطوي التيوالعمليات 
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  الكلية رؤية
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 كك

تطور هذا االتجاه  المشكلة، ومعحل  فيالمهام المعقدة مثل استراتيجيات تجهيز المعلومات 
 المعرفيدخل التدريب من بينها م والتيسلوك حل المشكلة  دراسة فيمداخله المميزة  لهاصبحت 

موقف  فييلجأ اليها الفرد ويستخدمها  التيللتدريب على المعرفة الكيفية أو اإلجرائية لالستراتيجيات 
 .المشكلةحل 

على أهميه تعويد الطالب على ممارسة  السابقةالبحوث والدراسات  غالبيةورغم اتفاق  
محتوى  فيلتدريب الصريح عليها حل المشكلة من خالل ا فياستراتيجيات تجهيز المعلومات 

 فإننا لديهم،سلوك حل المشكالت  فيلتصبح بمثابه مهارة اساسية  المختلفة، المعرفيةالمشكالت 
حيث يقتصر األمر على  لذلك، والفعليةتعيده عن الترجمة العملية  التربويةنالحظ أن الممارسات 

حلها إلى قانون أو قاعده  فييرجع  يالت النمطيةالتركيز على تعويد الطالب على حل المشكالت 
 .أو التنقيبى االستكشافيمعرفيه ال تنشط فيها عمليات التفكير 

كليات التربية سواء أكان  فياألداء لدى الطالب المعلمين  فيلذلك ظهر قصور  ونتيجة 
 فيقصور تفكيرهم على سلوكيات محدده  في، تمثل مهنيأم  أكاديميصورة أداء  فيهذا األداء 

غالبيتها على وجود روتين أو خطه حل جاهزة ومعدة سلفًا ومن ثم حاول  فيل المشكالت تعتمد ح
 فيعالج هذا القصور بتقديم برنامج للتدريب على استراتيجيات تجهيز المعلومات  الحاليالبحث 
 .المشكلةحل 
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 كك

فقد رؤى أن  تعليميكوسيط  اآلليالحاسب  أهميةونظرًا لما أكدته الدراسات والبحوث من  
بمساعده الحاسب  التدريبيتقديمه تعتمد إحداهما على تقديم البرنامج  فييكون للبرنامج صورتين 

من خالل   كتاب عمل  المعتادةعلى الطرق  التدريبيتقديم البرنامج  فيواألخرى تعتمد  اآللي
  ة.تنفيذه على طريقة المناقشة الموجه فييعتمد  الذي التدريبيلمحتوى البرنامج 

سلوك حل المشكلة  فيمن أن كفاءة الفرد  السابقةوفى ضوء ما أكدته البحوث والدراسات  
لسعه تجهيز ومعالجه المعلومات  البنائيالمحدد  باعتبارهاتعتمد على مستوى السعه العقلية لدية 

ول يتنا تجريبيعلى تصميم  الحاليفقد أعتمد البحث  المشكلة،أو حل  المهمةأثناء األداء على 
 في التربيةتنمية سلوك حل المشكلة لدى طالب كليه  في التدريبيأثر البرنامج  دراسةمن خالله 

 ضوء مستويات السعه العقلية لديهم.

  -مشكلة البحث: 

 -التالية: على التساؤالت  اإلجابةمحاوله  في الحاليتحددت مشكلة البحث  

حل  فيكيف يمكن إعداد برنامج للتدريب على استراتيجيات معالجه وتجهيز المعلومات  .1
 المشكلة لطالب كليه التربية بصورته الحاسوبية والعادية.

على استراتيجيات تجهيز المعلومات بصورتيه الحاسوبية والعادية  التدريبيما أثر البرنامج  .2
 .التربيةكليه سلوك حل المشكلة لدى طالب  بتنميةفيما يتصل 
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في على استراتيجيات معالجه وتجهيز المعلومات  التدريبيللبرنامج  الداخليةما الفعالية  .3
سلوك حل المشكلة لدى طالب كليه التربية لدى مجموعات  بتنميةحل المشكلة فيما يختص 

 .عملوالتدريب عن طريقه كتاب  اآلليالتدريب باستخدام الحاسب 

 فيعلى استراتيجيات معالجه وتجهيز المعلومات  التدريبيبرنامج ما الفعالية الخارجية لل  .4
سلوك حل المشكلة لدى طالب كليه التربية لدى مجموعات  بتنميةحل المشكلة فيما يختص 

 .عملوالتدريب عن طريق كتاب  اآلليالتدريب باستخدام الحاسب 

حل  فيالمعلومات  على استراتيجيات معالجه وتجهيز التدريبيما حدود كفاءة البرنامج   .5
سلوك حل المشكلة لدى طالب كليه التربية لدى مجموعات  بتنميةالمشكلة فيما يختص 

  والتدريب عن طريق كتاب عمل اآلليالتدريب باستخدام الحاسب 

سلوك حل المشكلة لدى المجموعات  فيهل يظهر تأثير دال احصائيا لمتغير السعه العقلية  .6
 .للبحث والضابطةالتجريبية 

 - :أهمية البحث
يرجى أن يقدم هذا البحث صورة فعالة لبرنامج التدريب على استراتيجيات تجهيز المعلومات  -1

  إعداد طالب كليه التربية فيبه  االستعانةيمكن  المشكلة،لتنميه سلوك حل 

عمليات  فييرجى أن يقدم هذا البحث وسيله اختبار جيده لقياس سلوك حل المشكلة تساعد  -2
  تنمية هذا السلوك لدى طالب كليه التربية فيتقويم لفعالية برامج معينه القياس وال

 -فروض البحث: 
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على استراتيجيات تجهيز المعلومات بصورتيه  التدريبيوجود أثر دال إحصائيا للبرنامج  .1
  سلوك حل المشكلة لدى طالب كليه التربية بتنميةفيما يتصل  والعاديةالحاسوبية 

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات بمساعده الحاسب  يبيالتدر يتصف البرنامج  .2
 المجموعةسلوك حل المشكلة لدى عينه طالب  بتنميةفيما يختص  الداخليةبالفعالية 

  .التجريبية األولى

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات بمساعده الحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .3
 المجموعةسلوك حل المشكلة لدى عينه طالب  بتنميةفيما يختص  الخارجيةبالفعالية 
  .األولى ةالتجريبي

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات بمساعده الحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .4
 ةالتجريبي المجموعةسلوك حل المشكلة لدى عينه طالب  بتنميةفيما يختص  بالكفاءة
 .األولى

 اآلليتيجيات تجهيز المعلومات غير المعان بالحاسب على استرا التدريبييتصف البرنامج  .5
 المجموعةسلوك حل المشكلة لدى عينيه طالب  بتنميةبالفعالية الداخلية فيما يختص 

 .التجريبية الثانية
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 رؤية القسم
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 كك

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات غير المعان بالحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .6
 المجموعةسلوك حل المشكلة لدى عينه طالب  يةبتنمفيما يختص  الخارجيةبالفعالية 

  التجريبية الثانية

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات غير المعان بالحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .7
التجريبية  المجموعةسلوك حل المشكلة لدى عينه طالب  بتنميةفيما يختص  بالكفاءة
 .الثانية

عه العقلية على سلوك حل المشكلة لدى المجموعات وجود أثر دال احصائيا لمتغير الس .8
 .للبحث والضابطةالتجريبية 

 - :عينة البحث

التربية  بكلية والرابعة الثالثة الفرقةطالب وطالبه من طالب  (105تكونت عينه البحث من ) 
على ثالث مجموعات أحدهما  بالتساويموزعين  94/1995 الجامعيجامعه االسكندرية من العام 

، أما اآلليومجموعه أخرى تمثل مجموعة التدريب بمساعده الحاسب  الضابطة المجموعةتمثل 
 .اآلليفتمثل مجموعة التدريب غير المعان بالحاسب  الثالثة المجموعة

 - :أدوات البحث

على تساؤالت البحث والتحقيق من فروضه  لإلجابة الالزمةللحصول على البيانات  
 - :التاليةاألدوات  استخدمت

  .لقياس السعه العقلية المتقاطعةاختبار األشكال  -1

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة
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  .لقياس الذكاء المتتابعةاختبار المصفوفات  -2

  العلمي.اختبار التفكير  -3

 الباحث( )إعداداختبار سلوك حل المشكلة  -4

 الباحث( )إعداد التدريبيكتاب عمل للبرنامج  -5

 الباحث( )إعداد التدريبيمرنه للبرنامج  أسطوانة -6

 .آليجهاز حاسب  -7

 -إجراءات البحث: 
 عن تساؤالت البحث ومحاوله التحقق من صحة فروضه أتبعت اإلجراءات التالية لإلجابة 

 - :يليللبحث اشتمل على ما  النظريالجانب  -1

  عن اتجاه تجهيز المعلومات مفاهيمه ونماذجه نظريمبحث  

  وعلماء  االصطناعياستراتيجيات تجهيز المعلومات وفقا لرؤى علماء الذكاء
 .النفس

  المشكلة.سلوك حل  في بنائيالسعه العقلية كمحدد 

  وطرق صعوباته  - مراحله -مفاهيمه  -عن سلوك حل المشكلة  نظريبحث
 تنميته.

  اآلليالتعليم والتعلم بمساعده الحاسب. 
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 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

  مجال تجهيز معلومات حل المشكلة  في السابقةمراجعه للدراسات والبحوث
العقلية ودور التعليم بمساعده  بالسعةوالتدريب عليها وتحليل صعوباتها وعالقتها 

 .تنميتها في اآلليالحاسب 

 - :يلىواشتمل على ما  للبحث: الميدانيالجانب  -2

صورة كتاب  فيعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات  التدريبيإعداد البرنامج  .أ
  اآللي.وفى صورة معانه بالحاسب  عمل.

 .إعداد اختبار سلوك حل المشكلة .ب

  العلمي.والتفكير  المتتابعةضبط اختبارات السعه العقلية والمصفوفات  .ج

 الفرقةاختيار عينه البحث من بين طالب وطالبات كلية التربية جامعه االسكندرية ) .د
 (العلميبالقسم  والرابعة الثالثة

 .ضابطهالى ثالث مجموعات إحداهما مجموعة  العينة تقسيم .ه

 .ألدوات البحث القبليالتطبيق  .و

على أحد المجموعات  اآلليغير المعان بالحاسب  التدريبيتنفيذ البرنامج  فيالبدء  .ز
 المجموعةعلى  اآلليبمساعده الحاسب  التدريبيالتجريبية وتنفيذ البرنامج 

  .األخرى

 .ك حل المشكلةالختبار سلو  البعديالتطبيق  .ح
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 .وتفسيرهااإلحصائية لنتائج البحث  المعالجة .ط

  المقترحة.مقترحات البحث والبحوث  صياغة .ي

 -نتائج البحث: 
 - :يليإلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما  الحاليتوصل البحث  

تنمية سلوك حل  فيعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات  التدريبيوجود أثر دال للبرنامج  .1
  .صورة معانة أو غير معانه بالحاسب األلى فيالمشكلة لدى طالب كليه التربية سواء أكان 

 - :يليسلوك حل المشكلة ما  في التنميةوكانت أهم مظاهر  
 .المشكلةاختبار حل  في البعديتنمية األداء  -أ

 على اختبار حل المشكلة والبعدي القبليتنمية درجه الكسب للفرق بين األداء  -ب

 :على اشتملت والتيتنمية عمليات حل المشكلة غير الظاهرة  -جـ

 التخطيط للحل  

 مراجعه الحل بغرض التحقق من استخدام جميع الحقائق  

 مراجعه الحل من حيث معقوليه نتائج خطواته 

  والترتيب المطبقةالعمليات  صحةخطواته بهدف التحقق من  باستعادةمراجعه الحل 
  للحل المنطقي

  للمشكلةالبحث عن حلول بديلة 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

حل  في والمساعدة العامةعلى استخدام االستراتيجيات  التجربتينتعويد طالب المجموعتين  -د
 المشكلة.

من  ي(. والتصورتيه الحاسوبية والعادية في) التدريبيلمحتوى البرنامج  الفقريتمثل العمود  والتي 
 - :أبرزها

  المنظمةوحذف الخطأ  المحاولةاستراتيجية 

  الخلفياستراتيجية العمل. 

  األمامياستراتيجية العمل. 

  الجدولياستراتيجية التمثيل. 

  المكانياستراتيجية التمثيل  

  االستدالليةوحذف الخطأ  المحاولةاستراتيجية 

  استراتيجية القياس التمثيلي  

  الرمزياستراتيجية التمثيل  

  ــــرضاستراتيجية البحث بالع 

   الشكلياستراتيجية التمثيل  

اآللي على استراتيجيات تجهيز المعلومات بمساعده الحاسب  التدريبييتصف البرنامج   .2
 المشكلة.سلوك حل  بتنميةبالفعالية الداخلية فيما يختص 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 - :يليحيث أظهرت النتائج ما 
 (1.2من  )أكبر 1.3176= للكسب لبالك  المعدلة النسبة 

  داله عند  39.63=  والبعدي القبليقميه "ت " للفروق بين متوسطات األداء
 0.001مستوى 

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات بمساعده الحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .3
 المشكلة.سلوك حل  بتنميةفيما يختص  الخارجيةبالفعالية 

 - :يلىحيث أظهرت النتائج ما 
  والضابطة التجريبيةللمجموعتين  البعديقيمه " ت" للفروق بين متوسطات األداء 

 0.001داله عند مستوى  23.4= 

  والضابطةقيمه "ت" للفروق بين متوسطات درجه الكسب للمجموعتين التجريبية 
 0.001داله عند مستوى  30.14= 

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات بمساعده الحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .4
 سلوك حل المشكلة. بتنميةفيما يختص  بالكفاءة

 - :يلىكما  الكفاءةحيث أظهرت النتائج أن حدود  
 (100/50)( ،94.3/70،) (82.9 /70،) (65.8 /80،) (31.5/90) 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 اآللير المعان بالحاسب على استراتيجيات تجهيز المعلومات غي التدريبييتصف البرنامج   .5
 المشكلة.سلوك حل  بتنميةبالفعالية الداخلية فيما يختص 

 - :يليحيث أظهرت النتائج ما  
 ( 1.2من  )أكبر 1.347للكسب لبالك =  المعدلة النسبة 

  داله عند مستوى  42.55=  والبعدي القبليقيمه "ت" للفروق بين متوسطات األداء
0.001 

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات غير المعان بالحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .6
 سلوك حل المشكلة. بتنميةفيما يختص  الخارجيةبالفعالية 

 - :يلىحيث أظهرت النتائج ما  
  والضابطةللمجموعتين التجريبيتين  البعديقيمه "ت" للفروق بين متوسطات األداء 

 0.001داله عند مستوى  23.36= 

  والضابطةقيمه "ت" للفروق بين متوسطات درجه الكسب للمجموعتين التجريبية 
 0.001داله عند مستوى  31.96= 

 اآلليعلى استراتيجيات تجهيز المعلومات غير المعان بالحاسب  التدريبييتصف البرنامج  .7
 سلوك حل المشكلة. بتنميةفيما يختص  بالكفاءة

 - :يليحيث أظهرت النتائج حدود الكفاءة كما 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 (100/50 ،)(94.3/60 ،)(82.9/70،) (68.6/80،) (40/90) 

  سلوك حل المشكلة لدى المجموعات  فيوجود أثر دال لمتغير السعه العقلية
 )غير الترتيبيحيث كشفت النتائج عن وجود تفاعل من النوع  ،التجريبية للبحث

غير  المعالجةبصورة تشير إلى تفوق  المعالجةبين السعه العقلية ونوع  المتقاطع(
 اآلليبالحاسب  المعانة المعالجةعن  طفيفةولو بصورة  اآلليبالحاسب  المعانة

 المختلفةسلوك حل المشكلة لدى ذوى السعات العقلية  بتنميةوذلك فيما يتصل 
 ( 7، س6، س5)س

 - :توصيات البحث

بحيث يظهر  الجامعيةالمقررات  فيالمقدمة  األكاديميةصياغه المعرفة  بإعادةاالهتمام  .1
الكيفية )أو اإلجرائية(، بحيث  والمعرفةالقائم بين المعرفة الحقائقية  العضويفيها االرتباط 

بتقديم نوعى المعرفة بما يساعد على خلق جيل  المختلفةتتكامل فيها عملية تدريس المواد 
ستقبله بنوع من السلوك مستنير من شباب المعلمين قادر على مواجهه مشكالت حاضره وم

على أساليب التفكير السليم  المعرفي التدريبحل المشكلة عن طريق  في الذكي
حل المشكلة وممارسة عمليات حل المشكلة بطول  فيواستراتيجيات تجهيز المعلومات 

  وعرض المناهج الدراسية طوال فترة إعدادهم
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 التعليميةالمستويات والمراحل على كافه التربوي يجب أن يتغير وعى المعلين بدورهم  .2
س المتعلمين و رؤ في  معرفي( ، من دور القائم بتكوين ركام الجامعة)رياض األطفال وحتى 

 والمعرفةبراز عمليات واستراتيجيات تجهيز المعلومات إ -بجانب ذلك  -إلى دور يستهدف 
ها ومعالجتها تقف خلف المعرفة الحقائقية وتيسر عمليات تجهيز  التيالكيفية االجرائية 

مواقف  فيوتنظيمها وتناولها وذلك بغرض تعويد الطالب على ممارسة تللك االستراتيجيات 
أو  العامة المعرفيةمتخصص أو محتوى المشكالت  دراسيعامه وخاصه ترتبط بمحتوى 

، وذلك عن طريق امداده بمائده  زاخرة من استراتيجيات الواقعيةحتى مشكالت الحياه 
المعلومات. يستطيع من خاللها مواجه متطلبات كل موقف وكل مشكلة  تجهيز ومعالجه

 .الداخليةوشروطها  اطبيعتهحسب 

، وذلك الجامعة فيتنفيذ العملية التدريسية  فيأساليب أخرى غير أساليب المحاضرة  انتهاج .3
كافه المقررات  في، فيمكن عمل برامج تدريبية وتدريسيه  اآلليمع انتشار أجهزة الحاسب 

عند المتعلم بحيث يقتصر دور  الذاتيفرصه أكبر للتعلم  ألتاحه، والعامة التخصصية
على التوجيه المنشود عن طريق تخفيف الضغط والعبء الملقى على عاتقه  الجامعةأستاذ 
ال تزيد أال من تكريس سلبية المتعلم وايجابية المعلم  التيإلقاء المحاضرات الطويلة ،  في

أو تغير أسلوب تنفيذ  اآللييه إعداد برامج تعليميه معانه بالحاسب ، ومن ثم تظهر أهم
من اإللقاء إلى المناقشة الموجهة المتسمة  بعمليات األخذ والعطاء وابداء  الجامعيةالدروس 
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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
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  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

بحيث تثرى  ضمن سياق المناهج الدراسية المطروحةحلول المشكالت  فيبالتفكير  الرأي
 الطالب لدى والكيفيةالمعرفة االجرائية 

( رياضيات-لتخصصات العلمية )علوم مجال ا في الخدمةقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء  .4
معالجه وتجهيز  فيومساعدة( تساعد  ةبهدف تبصيرهم باستراتيجيات متنوعه )عام

المعان  وغير المعان )معلومات حل المشكلة، وتدريبهم عليها من خالل برامج التدريب 
أو الفيزياء أو الكمياء  الرياضيةيبهم على كيفيه تدريس حل المشكالت ( وتدر اآلليبالحاسب 

من خالل دمج المعرفة اإلجرائية الستراتيجيات تجهيز المعلومات بصورة واضحه وبارزة 
دراكها وتعوده على استخدامها وذلك من خالل  وصريحه تساعد المتعلم على فهمها وا 

متخصص  معلوماتيالمواد أو محتوى تلك  فيمتخصص  معلوماتيمشكالت ذات محتوى 
إرساء محاور مشتركه  في العموميةعام يسمح بقدر من  معلوماتيتلك المواد أو محتوى  في
 . المختلفة التخصصات معلميبين 

توسيع قاعده التدريب لطالب كليه التربية بحيث تشمل طالب جميع التخصصات العملية   .5
ثبتت  التيوذلك بالتدريب على االستراتيجيات  الرابعة الفرقةاألولى وحتى  الفرقةمن 

تنمية سلوك حل المشكلة من خالل برنامج التدريب على استراتيجيات تجهيز  فيفاعليتها 
 (اآلليحل المشكلة )المعان أو غير المعان بالحاسب  فيالمعلومات 

 - :التاليةيتناول التدريب على االستراتيجيات  والذي
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  :-ةالعام)أ( االستراتيجيات 

 .الخلفياستراتيجية العمل  -1 

  األمامياستراتيجية العمل  -2 

 )المختلط(استراتيجية العمل المزدوج  -3 

 (واالستداللية ةاستراتيجية المحاولة وحذف الخطأ )المنظم  -4 

 استراتيجية األهداف الفرعية -5 

 الفروق اختزالاستراتيجية  -6 

 العالقياستراتيجية البحث  -7 

  استراتيجية القياس التمثيلي -8 

 استراتيجية التناقض -9 

 -المساعدة: االستراتيجيات  -ب

 . استراتيجية التمثيل الجدولى  -1 

  الشكلياستراتيجية التمثيل   -2 

  البيانياستراتيجية التمثيل   -3 

 المكانياستراتيجية التمثيل  -4 

  الرمزياستراتيجية التمثيل  -5 
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 البحث بالعمقاستراتيجية  -6 

 .بالعــــرضاستراتيجية البحث   -7 

البد للمعلمين أن يكونوا على وعى بتنمية العمليات التالية لدى متعلميهم أثناء موقف حل  .6
 - :يليأثبتته نتائج البحث فيما  الذيوذلك على النحو  المشكلة،

  تنمية عملية التخطيط لحل المشكلة .أ

 جميع المعطيات استخدامتنمية عملية مراجعه الحل بغرض التحقق من  .ب

  تنمية عملية مراجعه الحل من حيث معقوليه نتائج خطواته .ج

العمليات  صحةخطواته بهدف التحقق من  باستعادةتنمية عملية مراجعه الحل  .د
 .للحل المنطقيوالترتيب  المطبقة

 للمشكلةتنمية عملية البحث عن حلول بديلة  .ه

رة أن يراعى مخططو المناهج وبرامج إعداد المعلم التنظيم الجيد لبنية المحتوى والبعد ضرو  .7
 فيصورة وحدات منظمه تساعد الطالب  فيعن الحشو والتكرار وعرض المعلومات 

التغلب على كم المعلومات الزائد عن السعه العقلية أو التحميل الزائد على الذاكرة العاملة 
جهيز ومعالجه المعلومات مما يزيد من كفاءه الذاكرة العاملة والذى  يعوق عمليات ت

وتشغيلها لدى الطالب حتى يتمكنوا من استخدام  وحدات  ومعلومات كثيرة ومعالجتها من 
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وحدات ذات  فيخالل التدريب على استراتيجيات تنظيميه لتجميع وتجزيل المعلومات 
 . معنى بصورة تسهل معالجتها واسترجاعها

عداد  في االصطناعيمجال الذكاء  في الخبيرةمن النظم  االستفادةى العمل عل .8 تكوين وا 
العربية بحيث ال تغفل  باللغة اآلليبمساعده الحاسب  الذكيمجال التعليم  فينظم خبيرة 

 باللغة المكتوبةجهود تعريب الحاسوب استغالل الحصيلة الهائلة من البرامج الجاهزة 
تيسر  تعليميكل مجال وحقل  فيقاعده معرفة متخصصة  وذلك بهدف تكوين االنجليزية.

أن التعليم  الحاليعملية التعليم والتعليم وتختصر عنصر الزمن حيث أثبتت نتائج البحث 
  % من الوقت المخصص للتعليم بالطرق التقليدية40يوفر  اآلليالمعان بالحاسب 

التخصصات بكليات التربية بهدف انشاء  كافةيجب أدخال علم الحاسوب وبرمجته على  .9
 التعليمةيجمعوا ما بين خبرة إعداد البرامج  التعليميةإعداد البرامج  فيجيل من المحترفين 

 .الحاسبوخبرة إعداد البرامج على 

مجال  في العلميبكلية التربية لمواكبه التطور  تعليمي آليافتتاح شعبة حاسب  .10
 اآلليإعداد وبرمجه الحاسب  فيبحيث يتخصص  آلليابمساعده الحاسب  الذكيالتعليم 

 فيوالتدريبية، والتعليم عن بعد للقضاء على كثافه اإلعداد الكبيرة  التعليميةللمقررات 
الوعى بتعريب  وانتشارثمنها  ورخص اآلليظل انتشار أجهزة الحاسب  فيالجامعات 

مجال  فيامات الحاسوب وتوسيع استخد كنةيالممالحاسوب والمعلومات ودوائر المعارف 
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لية يوالتحص والنفسية، وبناء وتقديم االختبارات العقلية الذاتيدارة ومساعدة التعليم والتعلم إ
 . وتصحيحها ، وغيرها من المجاالت

 -بحوث مقترحه: 

 - :التاليةالجوانب  فيمتابعه الجهود البحثية  الحالييقترح البحث  

  على مستوى  التخصصيةالمواد  فيتنمية سلوك حل المشكلة  فيإجراء دراسة مماثله
  بكلية التربية المختلفةطالب التخصصات 

  (ثانوي - إعدادي - ابتدائيمراحل تعليميه أخرى ) فيإجراء دراسة مماثلة 

   والسعه العقلية وبرامج التدريب على  المهمةمتطلبات  اختالفدراسة أثر تفاعل
 اكتساب المفاهيم فياستراتيجيات تجهيز المعلومات 

   دراسة إمكانية انتقال أثر التدريب على استراتيجيات تجهيز المعلومات من خالل محتوى
 مختلفةمحتويات متخصصة  فيحل المشكالت  فيتنمية األداء  في العامةالمشكالت 

  على عينات التخصص

 والمعالجات التدريبية على  المتسلسلة( - )األنية المعالجةتفاعل بين أسلوب  ةدراس
، وذلك فيما يتصل اآلليبالحاسب  المعانةوغير  المعانةاستراتيجيات تجهيز المعلومات 

 .المشكلةبتنمية سلوك حل 
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  لة حل المشك فيأثر استخدام البرامج التدريبية على استراتيجيات تجهيز المعلومات  دراسة
 .المشكالتوخوارزميات حل  اآلليتنمية عمليات برمجه الحاسب  في

  قادره على التكيف ديناميًا مع قدرات المتعلم ومستوى أدائه وفقًا  ذكي تعليميإعداد برنامج
مجال تعليم وتعلم السلوك  فيوذلك  االصطناعيوعلماء الذكاء  المعرفيلرؤى علماء النفس 

العربية  اللغةمجال الرياضيات أو الفيزياء أو الكمياء أو  فيحل المشكلة  فيالخبير 
كبير يجمع بين  بحثيكل هذه المجاالت على أن يقوم به فريق  فيأو  إلخ...........
 .اآلليهندسه المعرفة وبرمجة الحاسب  فيهذه المجاالت وخبراء  كافة الخبراء في
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 Computer-Assisted Information Processing 

Strategies Training Programme &Its Impact on 

Problem-Solving Behaviour Development of the Students 

of the Faculty of Education 
 

A Thesis For The Degree of Ph.D in Education 
Educational Psychology 

By 

Adel El saied Ebrahem Elbanna 
Assistant Lecturer - Educational Psychology Department 

 

Abstract 
The Research Problem: - 
 

    The Research problem is determined in an attempt to answer the following 
points: 

1- How to prepare a training program on Information Processing Strategies in 
Solving the Problems of Students of the Faculty of Education in its 
computerized and work-book phases? 

2- The impact of the training program on Information Processing Strategies 
on its computerized and legal phases in Problem-Solving Behaviour 
Development of the Students of the Faculty of Education? 

3- The internal-effectiveness of the program on Information Processing 
Strategies in Solving the Problems in the Development of the Problem-
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Solving Behaviour Development of the Students of the Faculty of Education 
and of training groups, using computers and training by a work book? 

4- The externally- effectiveness of the program on Information Processing 
Strategies in Solving the Problems in the Development of the Problem-
Solving Behaviour Development of the Students of the Faculty of Education 
and of training groups, using computers and training by a work book? 

5- The limits of the efficiency of the training program for Information 
Processing Strategies in Solving the Problems in the Development of the 
Problem-Solving Behaviour Development of the Students of the Faculty of 
Education and of training groups, using computers and training by a work 
book? 

6- Will a statistically- significant impact appear for the mental capacity 
variable in the Problem-Solving Behaviour of the experimental and control 
groups of the research? 

 
The Research Importance: - 

1- It is hoped that this research would give a good idea of the training program 
for Information Processing Strategies to Develop The Problem-Solving 
Behaviour that could be exploited in preparing the Students of The Faculty 
of Education. 

2- It is also hoped that this research would give a good testing tool to measure 
the Problem -Solving Behaviour to help the measuring and improving 
procedures for the efficiency of specific programs in developing this 
Behaviour of the Students of the Faculty of Education. 

 

The Research Hypotheses: - 
 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

1- A statistically significant impact appears for the computerized and work-
book phases of the program in the development of The Problem-Solving 
Behaviour of the Students of the Faculty of Education. 

2- The training program of Information Processing Strategies using the 
computer is characterized by internally-effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the first experimental group sample. 

3- The training program on Information Processing Strategies using the 
computer is characterized by externally- effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the first experimental group sample. 

4- The training program on Information Processing Strategies using the 
computer is characterized by efficiency in the Problem-Solving Behaviour 
development of the first experimental group sample. 

5- The training program of Information Processing Strategies using the 
computer is characterized by internally-effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the second experimental group sample. 

6- The training program on Information Processing Strategies using the 
computer is characterized by externally- effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the second experimental group sample. 

7- The training program on Information Processing Strategies using the 
computer is characterized by efficiency in the Problem-Solving Behaviour 
development of the second experimental group sample. 

8- A statistically significant impact appears the mental capacity variable on 
the Problem-Solving Behaviour of the experimental and control groups of 
the research. 

 Research Tools: - 
 The following research tools are used to obtain definite information 
necessary for answering the question raised in the research and to verify its 
hypotheses, the tools are the follows. 
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1- Figural Intersection Test (FIT).   by   Pascual-Leone. 

2- Progressive Matrices Test.  by Jon Raven.   

3- Scientific Thinking Test.   by Ahmad Salhe. 

4- Problems-Solving Test.   by The Researcher. 

5- A training program on Information Processing Strategies in its 
computerized phases. (Floppy Disk) by The Researcher. 

6- A training program on Information Processing Strategies in its work-
book phases. (work-book)  by The Researcher. 

7- A computer. 

 
Research Sampling: - 

The Research Sample consists of (105) students (both females and 

males) of 3rd and 4th. Faculty of Education- Alexandria University in academic 
year (1994/ 95). The Sample is distributed into three equal groups (35 students 
for all group), one of which is the control group, the second group is the training 
with using computer and the third group is the training without using computer. 

 
Styles of Statistical Analysis :- 
 
1- One- way analysis of variance (ANOVA). 6- The Chi-Square Test ( 2) 
2- Multivariate analysis of variance (MANOVA).  7- Multiple Linear Regression. 
3- Scheffe’ Range.      8- Blake’s Modified Gain Ratio. 
4- The Omega-squared Test ( 2)   9- Mac Numara Test. 
5- T - test.   
 

The Research procedure: - 
 The following procedures were taken to answer the questions raised by 
the research and to attempt to verify its hypotheses: 
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1) The theoretical part of the research contains: - 
a. A theoretical survey of the information processing approach, its 

concepts and models  
b. Information Processing Strategies in accordance with psychologists and 

scientists of artificial intelligence. 
c. A theoretical survey about Problem-Solving Behaviour- its stages, its 

theoretical notions, its difficulties and methods of developing it. 
d. Teaching and learning with the aid of the computer. 
e. A critical summary of previous studies and researches in the field of 

Information Processing Strategies, Problem-Solving and its relation of 
mental capacity and the role of instruction with the aid of the computer 
in developing Problem-Solving Behaviour. 

 
2) The practical part of the research contains: - 

a. Preparation of the training program in Information Processing Strategies 
in both a computerized phase (Floppy Disk) and in a work-book phases. 

b. Construction of a test of problem-solving. 
c. Controlling for Test Figural Intersection, Progressive Matrices, Scientific 

Thinking. 
d. Choosing the sample of the research from the students (both females and 

males) in the Faculty of Education- Alexandria University (3rd and 4th 

grade - science section) 
e. Division of the sample into three groups, one of which is the control 

group. 

f. Pre-application of the research tools on the sample of the research. 
g. Application of the training program unaided by the computer on one of 

the groups and the application of the training program aided by the 
computer on the second groups. 

h. Post-application of the problem-solving test on the sample of the 
research. 
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i. Listing the results treating them statistically and interpreting them. 
j. Formulation of the research suggestions and suggested future 

researches. 
 

The Research Results: - 
 

 Statistical analysis of collected data have produced the following 
conclusions: - 
1. A statistically significant impact appears for the computerized and work-

book phases of the training program in the development of The Problem-
Solving Behaviour of the Students of the Faculty of Education. Hence it has 
shown the following: - 

a. developing post-performance in testing problem solving. 
b. developing in the modified gain score of difference between pre and 

post-performance in testing problem solving. 
c. developing problem solving operations that are covert and contain: 

 Planning for solving. 

 Revising the solution to confirm that all facts are used. 

 Revising the solution to make sure of the logic of its steps. 

 Revising the solution by revising its step in order to confirm the 
accuracy of the applied operations and the logic arrangement of 
the solution. 

 The screech for alternative solutions for the problem. 
d. Make the students of the two training groups familiar with the general 

and helping strategies of problem-solving that are the back-bone of 
the contents of the training program (computerized or as a work-
book.) The most important strategies are the following:  

 Systematic Trial and error Strategy. 

 Working backward Strategy. 

 Working forward Strategy. 
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 Tabular representation Strategy. 

 Spatial representation Strategy. 

 Inferential Trial and error Strategy. 

 Analogy Strategy. 

 Symbols Strategy. 

 Breadth - First Search Strategy. 

 Form representation Strategy. 
 
2. The training program of Information Processing Strategies aided by the 

computer is characterized with internally-effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the first experimental group. Hence it has 
shown the following: - 

 Black’s modified gain ratio = 1.3176 (greater than 1.2) 

 The value of (T) of the difference in the mean of pre and post-

performance (T = 39.63) significant at the level of ( = 0.001)  
3. The training program on Information Processing Strategies aided by the 

computer is characterized with externally- effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the first experimental group. Hence it has 
shown the following: - 

 The value of (T) of the difference in the mean of post-performance 
of the training group and the control group T =23.4) significant at 

the level of (  = 0.001) 

 The value of (T) of the difference in the mean of gain score of the 
training group and the control group (T = 30.14) significant at the 

level of (  = 0.001) 
 

4. The training program on Information Processing Strategies aided by the 
computer is characterized with efficiency in the Problem-Solving Behaviour 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

development of the first experimental group. Hence it has shown the limits 
of efficiency as following: - 

 (100 / 50), (94.3 / 60), (82.9 / 70), (65.8 / 80), (31.5 / 90) 
5. The training program of Information Processing Strategies unaided by the 

computer is characterized with internally-effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the second experimental group. Hence it 
has shown the following: - 

 Black’s modified gain ratio = 1.347 (greater than 1.2) 

 The value of (T) of the difference in the mean of pre and post-

performance (T = 42.55) significant at the level of ( = 0.001)  
 
6. The training program on Information Processing Strategies unaided by the 

computer is characterized with externally- effectiveness in the Problem-
Solving Behaviour development of the second experimental group. Hence it 
has shown the following: - 

 The value of (T) of the difference in the mean of post-performance 
of the training group and the control group (T =23.36) significant 

at the level of (  = 0.001) 

 The value of (T) of the difference in the mean of gain score of the 
training group and the control group (T = 31.96) significant at the 

level of (  = 0.001) 
 
7. The training program on Information Processing Strategies unaided by the 

computer is characterized with efficiency in the Problem-Solving Behaviour 
development of the second experimental group. Hence it has shown the 
limits of efficiency as following: - 

 (100 / 50), (94.3 / 60), (82.9 / 70), (68.6 / 80), (40 / 90) 
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8. A statistically significant impact appears the mental capacity variabel on the 
Problem-Solving Behaviour of the experimental and control groups of the 
research. 

9. The results have shown ordinary interaction (non-intersectional) between the 
mental capacity and the type of treatment in a way that refers to the progress 
of the group unassisted with the computer a slightly higher level compared 

the group that had computer aid at all levels of mental capacity (C 5, C 6, C 7). 

 
Research Recommendations: - 
 

1. Paying attention to reforming the academic knowledge presented in the 
university syllabuses so that it shows the organic unity between declarative 
knowledge and procedural knowledge, to implement both of them to be 
integrated in the teaching operation of different subjects. This integration of 
both types of knowledge create a better a generation of teacher who aware 
of their problems and capable of facing them by means of methods of 
cognitive training in scientific thinking and strategies of information 
processing in problem-solving and practicing problem-solving all through 
the set syllabuses all along the period of training them. 

 
2. Enlarging the base of students set for training in the Faculty of Education, 

So that it includes the students of all specialization from the first year till the 
fourth year. This is to be done by training them to acquire the strategies that 
proved effective and vital in the development of problem-solving behaviour 
(assisted and un-assisted by the computer) through the training programme 
in information processing strategies which deals with the training in the 
following strategies: - 

 Systematic Trial and error Strategy.        

 Working backward Strategy. 
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 Working forward Strategy.         

 Tabular representation Strategy. 

 Spatial representation Strategy.        

 Inferential Trial and error Strategy. 

 Analogy Strategy.          

 Symbols Strategy. 

 Breadth - First Search Strategy.        

 Form representation Strategy. 
 
3. Teacher must be aware of and capable of developing in their terns the 

following cognitive operations during problem-solving situations. These are 
listed in order that was proved in the researchers  
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