
1 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد الثاني

 .بيييم عر  الرياس  اترحظية لة  الب  اتحللة اتتيطةة ححهظةة دة    وي  باها  ستتياهتم التحصيلية   
Evaluation Of Some Cognitive Factors Among Intermediate School Student In Jeddah City 

Within Their Academic Achievement Variance 
 يعلي بن مستور الزهران. د *

 سعد بن مسعد المحياوي. د**
 ملخص

هةف الاحث احلهيل إىل الكشف ع  سة   باها   عر  
اليةر  على واط :  الرياس  اترحظية واتتمثلة    ك  س 

واألطلي  اترح   ،والتحعة اإلدراكية,  سشتتهت االنتاهه
االطتيبل ع  الهل اإلدراكي، وطرة الذاكح  / االعتمهد
واليةر  على  ، يجييت التجهيز اتتآين واتتتهععوإطرتاب ،الرهسلة

ل  اتشكبت   وي  اختبف ستتي  التحصي  
لة  الب  )  سحبفع - ستيطط- سنخف ( الةراطي

مم   الهلاهً  )750(ومشلت عينة الاحث  ،اتحللة اتتيطةة
. ححهظةة دة  ) اإلعةاداة(اةرطين   اتحللة اتتيطةة 
عنة  ديد ظحوق دالة إلصهئيهً وأشهرت نتهئج الاحث إىل و 

عني ستفهويت  التحصي  على مجيع الرياس  ) 0.01(ستتي 
و  وي  نتهئج الاحث أوصى الاهلثهن ،اترحظية حم  الاحث

عرحور  إعةاد عحاسج بةرااية تةف لزاهد  قةر  اترلمني 
على بصميم عيئهت برلم حمفز  لتلك الرياس  اترحظية   

الةب  على حتييق اكرب قةر س  لجح  الةراطة تتهعة  
عهإلوهظة إىل وحور  إعةاد عحاسج ،اإلظهد  س  أنشةة الترلم 

بةراتية ال سنهجية سيدهة  بةرااية  على شك  أنشةة
اتحللة اتتيطةة عشك  عهم وتتةين التحصي  لةب  

 .عشك  خه  حه اتهم   ياهد  ستتياهتم التحصيلية
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Abstract 

The aim of the current research is to reveal 
the variation range of attentional control, 
speed perception, cognitive style, working 
memory capacity, strategy of information 
processing (simultaneity \ succession) and 
problem solving in view of difference in 
academic achievement level. The search 
sample consisted of (750) student in the 
intermediate stage in Jeddah . 
The results showed that there are statistical 
functions differences between achievements 
based on all dependent variable. 
The researchers recommend to design 
training programs which aim to increase 
teachers ability of designing a teaching 
environments which encourage the 
cognitive factors and design a training 
programs for achievement students. 
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