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 المعلومات في التحصيل معالجةاستراتيجية اثر 

 اإلسالمي العربيالتاريخ لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة  

 

Impact of the Information-Processing strategy in 

Acquiring Arab-Islamic History on the Second year 

Intermediate Students 

 Saadi-Lect. Salah M. Kadhim AL(1) م.د. صالح مجيد كاظم السعدي

 المستخلص

الصـــــــــــــف الثاين تعرف   اثر معاجلة املعلومات يف التحصـــــــــــــيل لدى طالبات يهدف البحث احلايل اىل 
هدف البحث وضــــعت الفرضــــية اآلتية   ال يوجد  متوســــط يف مادة التاريخ العريب االســــالمي.(( ولتحقيق

( بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية اللواط يدرسن 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  
ســـــــــــــــن ابلطريقة االعتيادية يف وفق معاجلة املعلومات ومتوســـــــــــــــط درجات اجملموعة الضـــــــــــــــابطة اللواط يدر 

 التحصيل.(، واختار الباحث تصميما شبه جترييب ذا ضبط جزئي.
طالبة  33( من مدرسة فاطمة بنت اسد للبنات بواقع 66واختار الباحث عينة عشوائية تكونت من  

وكافا الباحث جمموعات البحث الثالث يف عدد طالبة للمجموعة الضـــــــــــــــابطة  33للمجموعة التجريبية و
 -مســتوى الذكاء-العمر الزمين حمســواب ابلشــهور  -ن املتغريات هي  املعلومات الســابقة يف مادة التاريخ م

 حتصيل اآلابء واألمهات(.
( فقرة موضــــوعية من نوع اختيار من متعدد، 40وأعد الباحث اختبار التحصــــيل البعدي املكون من  
قراته، من خالل التطبيق على عينة اســــــــتطالعية وم التاكد من الزمن الالزم لالختبار من خالل صــــــــعوبة ف
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طالبة 100( طالبة الســــــــــــــتخراا وقت االختبار وعينة اســــــــــــــتطالعية ننية مكونة من 90اوىل تكونت من  
 الستخراا اخلصائص السايكومرتية لالختبار.

وأسفرت نتائج البحث عن: وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات التحصيل للمجموعة 
بية اليت درســــــت على وفق معاجلة املعلومات وبني متوســــــط درجات اجملموعة الضــــــابطة اليت درســــــت التجري

 ابلطريقة التقليدية، ولصا  اجملموعة التجريبية األوىل..
Abstract 
The research aims to identify ((after processing of information in the collection of 

history at the fourth grade literary students.)) In order to achieve the goal of the 

research and developed the following hypothesis ((There is no difference 

statistically significant at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the experimental group who are studying according to the address information 

and mean scores of the control group who are studying in the usual way in the 

collection.), and chose researcher quasi-experimental design a partial set. 
And chose researcher random sample consisted of (63) by 31 merry of junior 

high school Karbala experimental group and 32 in the junior high Hussein control 

group and rewarded researcher Find groups three in a number of variables are 

(previous information in history - chronological age calculated in months -A rating 

Alzca- collection Fathers and mothers.) 

And prepared a researcher achievement test dimensional component of (50) 

paragraph, (30) objective paragraph of the type of multiple-choice, and (20) 

paragraph essay, was to make sure the time needed for testing through the difficulty 

of its clauses, through the application on a reconnaissance second sample 

consisting of 100 students 

The study resulted in: the existence of a statistically significant difference in 

average achievement scores between the experimental group and control group in 

favor of the experimental group who studied history according to information 

processing. 

 الفصل األول: التعريف بالبحث

 أوال: مشكلة البحث:
إن واقع التدريس يعتمد على األســــــاليب التقليدية يف املراحل و ن نعي  اليوم يف القرن احلادي والعشــــــري

الدراســــــية املختلفة الذي يتصــــــف بســــــلبية املتعلم وقلة االحتفاظ ابملعلومات واسفاض مســــــتوى التحصــــــيل 
 .(42: 2006والتفكري والرتكيز و احلفظ.  سعادة، 

مي للطلبة هو قلة اســــــــتعمال وقد حددت وزارة الرتبية العراقية أســــــــباب تدين مســــــــتوى التحصــــــــيل العل
إســــــرتاتيجيات وطرائق تدريس مناســــــبة وحديثة يف التعليم، ومن احللول املقرتحة لتحســــــني التدريس الثانوي 
هي: تطوير اســـــــــــــــرتاتيجيــات التــدريس وطرائقــه لتنميــة قــدرات الطلبــة وحتقيق التعلم الفعــال.  وزارة الرتبيـة، 

1995 :10-12.) 
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تناولت مشــكلة الرســوب واسفاض التحصــيل يف املدارس الثانوية يف العراق دراسـة ومن الدراســات اليت 
(، وبينت أن من أســـــــباب ذلك هو الطرائق التقليدية املتبعة يف التدريس وقلة 1998 القيســـــــي وغســـــــان، 

اســــتعمال االســــرتاتيجيات والطرائق احلديثة اليت تنمي التفكري وتزيد التحصــــيل الدراســــي لدى الطلبة،ورغم 
كل هذا ال يزال الطابع العام الســـــــائد يف املناهج الدراســـــــية املقررة متاثراً ابفرتاض واســـــــع مفاده، أن عملية 
مواكبة كم هائل من املعلومات واحلقائق ضــــــرورية ومؤثرة يف مســــــتوى حتصــــــيل الطلبة، وينعكس ذلك على 

ة ابملعلومات، واليت تثقل عمل أســـــاليب التعليم املتبعة من قبل املدرســـــني اليت تركز على حشـــــو عقول الطلب
 (10: 1999الذاكرة وال تنمي مستوايت التفكري العليا وال تزيد التحصيل.  جروان، 

ومبا إن مادة التاريخ احد املواد الدراســية اليت يواجه تدريســها كثري من املشــكالت من حيث حمتواها مبا 
ردة، أل ا تتسم ابلبعد الزماين واملكاين، يتضمنه من مفاهيم وحقائق يصعب فهمها إذا ما قدمت بصورة جم

وتدريســها قائم على الطريقة التقليدية اليت تعتمد على احلفظ واالســتظهار،  ا أدى إىل قلة مشــاركة الطلبة 
 (25: 2005وضعف حتصيلهم الدراسي. اجلمل،

املبنية على طبيعة لذا البد من مراجعة طرائق تدريس التاريخ واألخذ ابالســــرتاتيجيات والطرائق احلديثة 
الطلبة وحاجاهتم النفســــــــية والتعليمية كي يشــــــــاركوا مشــــــــاركة فاعلة يف العملية التعليمية، وُعزز ذلك إبجراء 

زايرة الباحث مدارس جمتمع البحث واطلع على نســــــــب النجاح يف مادة التاريخ للصــــــــف الثاين  ميداين يف
مدرس( من  25( واســتطلع آراء  %73ىل ا %49( فكانت ترتاوح من  2015املتوســط للعام الســابق  

 مدرسي ومدرسات مادة التاريخ و مقابلتهم شخصيا.
" ما اثر اســـــرتاتيجية  وعليه ميكن حتديد مشـــــكلة البحث احلايل من خالل اإلجابة عن الســـــؤال اآلط:

 معاجلة املعلومات يف حتصيل طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة التاريخ العريب االسالمي؟ "
 ثانيًا: أهمية البحث 

إنَّ الرتبيَة علٌم موضــــوعه اإلنســــان، واإلنســــان صــــانع العمران، ويف هذا العلم ينفعل احلاضــــر ابملاضــــي، 
ويتولد املســتقبل من احلاضــر يف ســلســلة  اضــات ال تتوقف والزمن عنصــٌر من عناصــر التكوين يف الرتبية، 

ية املعقدة حيكمون من حيث ال يشعرون إب مكان وقف والذين يغفلون الزمن أو يتغافلون عنه يف هذه العمل
 (.1987،7 رضا: .عملية املخاض املستمر يف الوجود اإلنساين

وتؤدي الرتبية دوراً أســـاســـيا يف تكوين الفرد بتزويده ابملعارف واالجتاهات واملهارات لتجعل منه إنســـاان 
 (1983،5.  بشارة:قادراً على التكيف االجتماعي، ومسهماً يف حتسني أمور جمتمعه

واعتمدت الرتبية احلديثة على مبادئ مهمة جتمع التعلم املســــــتمر ومواكبة املكتشــــــفات العلمية احلديثة 
والثقافة واإلعداد العام النظرّي واملهيّن،وأصــبحت تتناول  تلف بيئات اإلنســان املدرســية واألســرية وغريها، 

وعمودايً يف مراحل حياته كلها، لتســـــــاعده على أن ينمو بنفســـــــه منواً فتهتم ابإلنســـــــان أُفقياً يف بيئاته كلها 
متكامالً يف ضـــــــوء اســـــــتعداداته وقدراته وكفاءاته ومواهبه تدعيماً لكل منها، وتعتمد هذه الرتبية على مجيع 

واحد النشاطات الفلسفية واألدبية والعلمية واملهنية والرايضية، وال يقتصر العمل الرتبوّي على حتديد قالب 
(، كما هتدف إىل إكساب الطالب املهارات التعليمية بشكل 2006،8ينحصر يف إطاره اجلميع.  زيعور:

 (2008،17تدرجيي ومنظم  ا يسهل على الطالب إكساهبا عن طريق التعلم. جرادات وآخرون: 
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حتقيق التعلم، والتعليم جزء من الرتبية ومن وســـــــــــــــائلها املهمة يف حتقيق أهدافها، إذ يقوم بدور مهم يف  
واحلاجة إىل تنظيم عملية التعليم من الضرورات الواجبة اليت يفرضها تقدم البشرية فالنهضة يف العامل املتقدم 
مل أتت  إال من خالل العناية ابلتعليم واملناهج الدراسية، والتعليم بوصفة نشاطا اجتماعيا وإنسانيا جيب أن 

لية التعليمية اليت حتدث داخل وســـــــائل الرتبية الصـــــــحيحة يســـــــهم به كل من املدرس والطالب ضـــــــمن العم
 ( 2003،31واملنتظمة اليت تعتمد على املنهج والتدريس والتقومي. الفتالوي:

واملدرســـــــــة مؤســـــــــســـــــــة اجتماعية تربوية تتخذ من التعليم لتحقيق هدفني األول: اإلعداد العلمي والفين 
الصحيح مع اجملتمع والتوافق معه وهذا من خالل املناهج اليت تدرس للحياة والثاين: إعداد الطلبة للتفاعل 

 (10-9، 1994فيها. ألفقي:
والتاريخ من املناهج الدراســـية الذي ينبغي أن ينال قدرا كبريا من الدراســـات هبدف تطوير أســـاليب أو 

انية من جهة، طرائق تدريســـــــــه، فهو من املواد االجتماعية اليت هتتم بدراســـــــــة الشـــــــــعوب والعالقات اإلنســـــــــ
 (.66، 1980(  األمني: 5، 1974وعالقة اإلنسان ابلبيئة من جهة أخرى.  أللقاين: 

وابلنظر للنمو اهلائل للمعارف أصـــــــــــــــبحت احلاجة ملحة إلحداث تغري كبري يف املناهج وأســـــــــــــــاليب 
ر اجلديد التدريس ومن مظاهر هذا التغيري اســــتعمال طرائق واســــرتاتيجيات حديثة يف عملية التدريس والدو 

للمدرس واملشـــــــــــــــاركة الفعالة للطلبة يف العملية الرتبوية،من اجل بناء طالب جديد منســـــــــــــــجم مع مبادئ 
 (2، 2003التحوالت املعرفية السريعة اليت يشهدها العامل. اخلزرجى: 

إن معرفة املدرس الواســــــــــــعة بطرائق التدريس واســــــــــــرتاتيجيات التعلم متنوعة وقدرته على اســــــــــــتخدامها 
بال شـــك يف معرفة الظروف التدريســـية املناســـبة للتطبيق  يث تصـــبح عملية التعليم شـــيقة و تعة تســـاعده 

للطلبة، ومناســـبة لقدراهتم ووثيقة الصـــلة  ياهتم اليومية واحتياجاهتم وميوهلم ورغباهتم وتطلعاهتم املســـتقبلية. 
 (25، 2002 مرعي واحليلة: 

درس على املعرفــة احلــديثــة واســـــــــــــــرتاتيجيــات التــدريس إذ ان من متطلبــات مهنــة التــدريس أن يقف املــ
الناجحة، ومن مهام املدرس املســـــــــتقبلي هو أن يكون صـــــــــانعاً للتغيري يف طرائق التدريس وحتديث وابتكار 

 (.2009،35أساليب حديثة يف التدريس. اهلاهي والعزاوي:
لمني إىل التعلم والبناء على ما وأتط أمهية الطريقة اجليدة من خالل فاعليتها يف اســـــــــــــــتثارة دوافع املتع

لديهم من حصــيلة ســابقة، وإاتحة الفرصــة هلم ملمارســة الســلوك املطلوب تعلمه وإشــعارهم إبشــباع الدوافع 
 (.146-2009،145اليت دفعتهم للتعليم. العزاوي:

ماد وقد مجهرت اســـرتاتيجيات وطرائق تدريس حديثة نقلت العملية التعليمية من املادة الدراســـية واالعت
على املـدرس إىل عمليـة تعليميـة اهتمـت ابلطـالـب الـذي يعـد يف هـذه احلـالـة مركزا للفعـاليـات املنظمـة اليت 
هتدف إىل حتقيق أهداف العملية التعليمية، وان التعليم يف هذه احلالة يكون أكثر مقاومة للنســــــيان فضـــــال 

 (2006،425على إ ا تساعد الطالب على التعلم الذاط. امللحم:
ذا فان بعض الدول الكربى مثل بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية و الياابن دعت اىل التجديد وهل

والتطوير الرتبوي، وضــــــرورة أن يكون انبعا من العمل املدرســــــي الذي يســــــتند إىل جهود املدرســــــني يف هذا 
 (20: 2009امليدان بوضع أهداف تربوية حمددة تساعد على تنمية التفكري.  احليلة، 



  

 العري االس ميالتاريخ الصف الااك املتوس  يف مادة  املعَومات يف الت صيك لد  ُالبات معاجلةاسرتاتيجية اثر 

643 

إن جتهيز املعلومـــات ومعـــاجلتهـــا يعـــد أمنوذجـــا حســـــــــــــــنـــًا للربط بني املعطيـــات واألهـــداف  املـــدخالت 
والعمليات واملخرجات( مهتما ابألســـــلوب املتبع حلل املشـــــكلة مؤكداً أمهية العمليات الفكرية اليت يقوم هبا 

 املشـــــــــــــــكالتاملفحوص مع عــــــــدم إغفــــــــال أمهيــــــــة اخلربات االجتمــــــــاعيــــــــة اإلدراكيــــــــة املتعلقــــــــة  ــــــــل 
 (.474:2006 سعادة،

إن املعاجلة املعلوماتية تكتســـــب بوســـــاطة التنشـــــئة االجتماعية  املؤســـــســـــات الرتبوية، العائلة، الوســـــائل 
( للنظام التعليمي وتتعرض هذه املعاجلة املعلوماتية inputاإلعالمية....ا ( وهي بذلك متثل املدخالت  

( ويفرتض ابلطالب أن ميتلك معاجلة processesثل عمليات  للعقل والتغيري يف أثناء الدراســـــــــــــــة وبذلك مت
( out putsمعلوماتية عالية املســـــتوى  مســـــتوى علمي مرتفع(  ا جيعل تلك املعاجلة جزءاً من املخرجات  

وهــكــــــــذا فــــــــاملــعــــــــاجلــــــــة املــعــلــومــــــــاتــيـــــــة لــلــطــــــــالــــــــب تــعــــــــد عــنصــــــــــــــــرًا مــن عــنــــــــاصــــــــــــــــر الــنــظــــــــام الــتــعــلـيـمـي 
 (.248:1997امجم، املدخالت،العمليات،املخرجات(  ايسر وك

وتعـــد إســـــــــــــــرتاتيجيـــة معـــاجلـــة املعلومـــات من أهم القـــابليـــات املتعلمـــة لـــدى اإلنســـــــــــــــــان وتتمثـــل هـــذه 
االســـــــــــــــرتاتيجيات يف املهارات اليت يتعلم من خالهلا الفرد كيف يومجف عملياته يف التعلم والتذكر والتفكري 

ه اإلســــرتاتيجية ميكن تطبيقها وحل املشــــكالت،وعندما يكتســــب الفرد إســــرتاتيجية معرفية جديدة فان هذ
على أي معاجلة بغض النظر عن احملتوى الذي تعاجله اإلســــــــــــرتاتيجية،وينطبق هذا على إســــــــــــرتاتيجية ترميز 

 املعلومات وإسرتاتيجية عمل الذاكرة وإسرتاتيجية االسرتجاع وإسرتاتيجية حل املشكالت وغريها.
خل املعرفية للتعلم الذي يســـــــــــــــاعد الطالب على كذلك تكمن امهية معاجلة املعلومات كو ا احد املدا

عمليات اســـــتقبال املعلومات وتشـــــفريها وختزينها مث معاجلتها وتصـــــنيفها واشـــــتقاق العالقات مع املعلومات 
املمثلة يف البناء املعريف،وعليه فان قيام املتعلم مبثل هذه العمليات من شــــانه أن يعطي صــــفة الومجيفية لتلك 

 (.2:2006 محودة، ستخدمها يف حل املشكالت اليت تواجهه.املعلومات وابلتايل ي
 و كن تَعيص امهية الب   ابلنقاط االتية:

جتريب النظرايت واالســـــــــــــــرتاتيجيات احلديثة يف التدريس للتثبت من فعاليتها ومنها معاجلة  .1
 املعلومات يف تنمية التفكري وزايدة التحصيل.

 ولت معاجلة املعلومات يف مادة التاريخ.ال توجد دراسة عراقية  سب علم الباحث تنا .2
معرفة كيفية ترميز وجتهيز املعلومات واســــــــــتعادهتا وكو ا تفتح جمااًل واســــــــــعاً أمام الدارســــــــــني  .3

والباحثني من اجل املزيد من الدراســـــــــــــــات والبحوث يف جتهيز ومعاجلة املعلومات وعالقتها 
 مبتغريات أخرى.

 ثالثا: هدف البحث:
معاجلة املعلومات يف حتصــــــيل طالبات الصــــــف الثاين  تعرف  اثر اســــــرتاتيجيةيهدف البحث احلال اىل 

 .املتوسط يف مادة التاريخ العريب االسالمي(
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ولتحقيق هدف البحث وضعت الفرضية اآلتية: ال يوجد فرق ذو داللة احصاصية عند مستوى داللة  
للواط يدرســــن وفق معاجلة املعلومات ومتوســــط درجات ( بني متوســــط درجات اجملموعة التجريبية ا0.05 

 اجملموعة الضابطة اللواط يدرسن ابلطريقة االعتيادية يف درجات التحصيل.
 رابعا: حدود البحث:
 اقتصر البحث على:

 احلدود البشرية: عينة من طالبات الصف الثاين متوسط.
 حمافظة كربالء املقدسة.احلدود مكانية: املدارس املتوسطة الصباحية يف مركز 

 .2017-2016احلدود الزمانية: العام الدراسي 
احلدود العلمية  املوضـــوعية(: الفصـــول الثالثه االوىل من كتاب التاريخ العريب االســـالمي للصـــف الثاين 

 املتوسط.
 خامسا: تحديد املصطلحات:

 Information Processingمعاجلة املعَومات  .أ
 عرفها كل من:. 

(: "هي نتاا لســــــلســــــلة من العمليات املعرفية اليت تتوســــــط بني اســــــتقبال هذا املثري 2003 الزغول،  .1
 (.173، 2003وإنتاا االستجابة املناسبة له." الزغول: 

(: "عمليات يقوم هبا العقل مثل الكمبيوتر ابسـتقبال املعلومات وجيري عليها تعديال 2005 حسـني، .2
 .(2005:146  ا مث ختزينها واستدعائها يف وقت االحتياا إليها" حسني،على شكلها ومضمو 

(: "إ ا طريقة الفرد املميزة ومســـــــــــــــتوى اســـــــــــــــتقباله ومعاجلته للمادة التعليمية وكيفية 1996 الزايت، .3
تعميمه ومتييزه وحتويله وختزينه هلا، وكم الرتابطات اليت يستحدثها أو يشتقها أو ينتجها بني املعلومات 

 (395:1996ديدة واملعلومات القائمة يف البناء املعريف له". الزايت،اجل
(: "إ ــا عمليــات معرفيــة تتم يف اجملــال العقلي لتوســـــــــــــــيع اإلدراك وذلــك من طريق 2003 الغريري،  .4

التنظيم والتصــــــنيف والرتميز والتحليل وتقومي املعلومات ونقدها من اجل متثلها واســــــتيعاهبا واالحتفاظ 
عها متتد بني الســـــــــــطحية والعمق،والتوســـــــــــع ابملعلومات تبعاً لطبيعة اهلدف من التعلم". هبا واســـــــــــرتجا

 (2003:22 الغريري،
(: "هي نتاا لســــلســــلة من العمليات املعرفية اليت تتوســــط بني اســــتقبال هذا 2003 الزغول والزغول، .5

 (173: 2003املثري وإنتاا االستجابة املناسبة له." الزغول، 
ليات يقوم هبا العقل مثل الكمبيوتر أبسـتقبال املعلومات وجيري عليها تعديالً (: "عم2005 حسـني، .6

 (2005:146على شكلها ومضمو ا مث ختزينها واستدعائها يف وقت االحتياا اليها".  حسني،
هي عمليات معرفية تتضــــــــــمن تفضــــــــــيالت الفرد للتعامل مع املعلومات من حيث " (:2006 جابر، .7

امها مبا يضــــمن دجمها يف بُناه املعرفية أو االهتمام إىل اخلصــــائص الشــــكلية تنظيمها وحتليلها واســــتخد
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 يث تعكس قدراً من التمايز يف التحكم واالنتقاء، ومن حيث كو ا معاجلة معمقة أو ســــــــــطحية أو 
 (2006:13.  جابر،"منهجية أو احتفاظ ابحلقائق

 التعريف اال رائي ملعاجلة املعَومات:
العمليات العقلية املنظمة على شــــكل منظومة ديناميكية تشــــبه عمل الكمبيوتر من حيث ســــلســــلة من 

اســـــــــــــــتقبــال املعلومــات  مــدخالت( ومعــاجلتــه ومتثيلهــا خز ــا( يف البنيــة املعرفيــة وفق منط معني  عمليــات( 
 واسرتجاعها يف الوقت الالزم   رجات(.

 الت صيك: .ذ
 عرفه كل من:

املعرفة اليت م احلصـــــــول عليها أو املهارات اليت اكتســـــــبت يف إحدى املواد (:   أبنة 2004 الصـــــــا ، .1
 (.2004،26الدراسية، واليت م حتديدها بوساطة درجات االختبار من قبل املدرس((. الصا : 

(:   أبنه املعلومات واملهارات املكتســــــــبة من قبل املتعلمني كنتيجة لدراســــــــة 2008 ماره والعديلي،  .2
 (.2008،52دراسية معينة((. مارة والعديلي:  موضوع او وحدة

(:   أبنه املعرفة واملهارات املكتســـــــبة من قبل الطالب كنتيجة لدراســـــــة موضـــــــوع أو 2010 النجار،  .3
 (.2010،85وحدة تعليمية معينة((. النجار: 

(: أبنه:ما ينجزه الطالب كما ونوعا ضـــــــــــــمن فصـــــــــــــل دراســـــــــــــي معني. Webster, 1981ويبســـــــــــــرت   .4
 Webster, 1981: p16.) 

التعريف اإلجرائي للتحصــــــــــــــيل: املقياس الكمي ملا حيصــــــــــــــل عليه طالبات جمموعيت البحث احلايل من 
درجات يف االختبار التحصــيلي البعدي الذي أعدُه الباحث تَبعاً للمحتوى التعليمي للفصــل األول والثاين 

 ق يف  اية جتربة البحث.والثالث من كتاب التاريخ العريب اإلسالمي للصف الثاين املتوسط ويطب
 التاريخ:  .ي

 عرفه كل من:
 ,Hokett,1978( أبنه: السجل املكتوب للماضي أو لألحداث املاضية. (Hokett,1968هوكيت  .1

138.) 
( أبنه:  فن عزيز املذهب جم الفوائد شــــريف الغاية يوقفنا على أحوال املاضــــني 1981ابن خلدون   .2

 (.1981،7واألنبياء يف سريهم وامللوك يف دوهلم((. ابن خلدون:من األمم يف أخالقهم 
 

التعريف اإلجرائي ملـــادة التـــاريخ العريب اإلســـــــــــــــالمي:  احملتوى التعليمي لكتـــاب اتريخ الـــدولـــة العربيـــة 
اإلســـــــالمية للصـــــــف الثاين املتوســـــــط والذي درســـــــت منه الفصـــــــل األول والثاين والثالث لطالبات جمموعيت 

 م.((20176-2016رت تدريسه وزارة الرتبية العراقية للعام الدراسيالبحث، والذي أق
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 الصف الااك املتوس : .د 
الســـــــــنة الثانية من املرحلة املتوســـــــــطة يف العراق واليت تتكون من ثالثة صـــــــــفوف، األول والثاين والثالث 

يها على مواد إنسانية املتوسط وأتط هذه املرحلة الدراسية بعد املرحلة االبتدائية مباشرة، وتشمل الدراسة ف
 (1984،88وعلمية. مجهورية العراق:

 ودراسات سابقةالفصل الثاني: خلفية نظرية 

 Information processingاوال: مفهوم معالجة املعلومات:
مجهر مفهوم معاجلة املعلومات نتيجة الثورة املعرفية يف علم النفس اليت ســادت يف الســبعينات من القرن 

مكان النظرايت الســــلوكية، اذ وجد علماء الرتبية وعلم النفس العديد من جوانب القصــــور العشــــرين لتحل 
يف املنحى الســــلوكي، فضــــال عن مجهور عدة تســــاؤالت يف نظرية بياجيه، وقد ترتب على ذلك االجتاه حنو 
 علم النفس املعريف وعلوم احلاســــــــــوب، االمر الذي ادى اىل اســــــــــتحداث رؤية جديدة حول عملية التفكري

 (.2009:213متثلت فيما يعرف مبنحى معاجلة املعلومات  ابو جادو،
( أن معاجلة املعلومات هي عمليات معرفية تتضــــمن تفضــــيالت الفرد للتعامل مع 2006ويرى جابر  

املعلومات بتنظيمها وحتليلها واســــــــــتخدامها مبا يضــــــــــمن دجمها يف بُناه املعرفية أو االهتمام إىل اخلصــــــــــائص 
تعكس قدراًمن التمايز يف التحكم واالنتقاء،ومن حيث كو ا معاجلة معمقة أو سطحية أو الشكلية  يث 

 (.2006:13منهجية أو احتفاظ ابحلقائق جابر،
إن إســـــــــــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات هي احدى النظرايت املعرفية احلديثة اليت تعد ثورة علمية يف جمال 

ضافة إىل دراسة اللغة والتفكري، فإسرتاتيجية معاجلة املعلومات دراسة الذاكرة وعمليات التعلم اإلنساين ابإل
مل تكتف بوصف العمليات املعرفية اليت حتدث داخل اإلنسان وحسب، وإمنا حاولت توضيح وتفسري آلية 
حدوث هذه العمليات ودورها يف معاجلة املعلومات وإنتاا الســــلوك، فالســــلوك كما ترى هذه الســــرتاتيجية 

عـة اســـــــــــــــتجـاابت ترتبط على حنو آيل مبثريات حتـدثهـا كمـا هو احلـال عنـد املـدرســـــــــــــــة ليســــــــــــــــت جمرد جممو 
االرتباطية،وإمنا هي مبثابة نتاا لســـــلســـــلة من العمليات املعرفية اليت تتوســـــط بني اســـــتقبال هذا املثري وإنتاا 

ع بني اســتقبال االســتجابة املناســبة له،ومثل هذه العمليات تســتغرق زمناًمن الفرد لتنفيذها. إذ إن زمن الرج
: 2003املثري والنتاا االســـــــــــــــتجابة املناســـــــــــــــبة له يعتمد على طبيعة املعاجلات املعرفية ونوعيتها.  الزغول،

173.) 
اســـــــــــــــتخدم العلماء تفســـــــــــــــري ما حيدث داخل نظام معاجلة املعلومات لدى املتعلم على حنو منامجر ملا و 

املســتقبلة على شــكل موجات صــوتية اىل  حيدث يف أجهزة االتصــال واحلاســوب من عمليات حتويل الطاقة
شــــكل آخر من الطاقة إذ اعتمدت على مبدأ النظام املكون من ثالثة أجزاء رئيســــة كما موضــــح ابلشــــكل 

 :التايل
 ( مكوانت نظام معاجلة املعلومات1شكل 

  رجات   عمليات   مدخالت
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 (385،ص2007 ابو رايش،

ويرى علماء علم النفس الرتبوي إن مناذا التعلم العقلية هلا دور فاعل يف عملية تعلم الطلبة اذ إ ا كل 
مرتابط إلدراكهم أو عــدم إدراكهم لعمليــات التعلم وأهــدافــه ومهــامــه وأبعــاده املختلفــة، وقــد اهتم البــاحثون 

(، وهذا 2005:250هدف. حبشي،بتحديد توجه اهلدف إىل أن يقرروا إمكانية أن يعمل معاً أكثر من 
يعين ان اســـــــــــــــرتاتيجيات معاجلة املعلومات قد تعتمد على التاثريات التفاعلية لتوجهات اهلدف أكثر من 
اعتمادها على خط واحد لتوجه اهلدف كما إن أتثريها املركب قد خيتلف عن أتثرياهتا الفردية، وميكن أن 

مون إىل املنهج التجرييب مبعناه الواســــــع يف علم النفس، يصــــــنف أصــــــحاب اجتاه معاجلة املعلومات أب م ينت
وكتجريبيني حياولون دائماً ابتكار وســـــــــــائل دراســـــــــــة التمثيليات الصـــــــــــورة أو الرموز الداخلية( يف كل مرحلة 
وحتديد طبيعـة التســـــــــــــــجيـل يف كل مرحلـة واختيـار املتغريات التجريبيـة اليت تؤثر على دميومة مرحلـة معينة. 

 ( 1990:194 ابوحطب،
يتضــــــــــــــح  ا ســــــــــــــبق إن اهلدف من املعاجلة هو حماولة فهم العمليات النوعية املتضــــــــــــــمنة يف أداء املهام 
املعرفية،ومعرفة طريقة او اســـــــلوب خزن املعلومة، وحماولة الوصـــــــول إىل فهم أعمق لكيفية اســـــــرتجاع األفراد 

وإمكانية اســـــــتخدامها يف مواقف للمعلومات املخزنة يف الذاكرة وما يتم على هذه املعلومات من معاجلات 
 جديدة. 

 ثانيا: االفرتاضات التي يقوم عليها اتجاه معالجة املعلومات:
إن جتهيز املعلومات يعد امنوذجاً حســــــــناً للربط بني املعطيات واألهداف  مدخالت و رجات( مهتماً 

املفحوص مع عدم إغفال أمهية ابألســــلوب املتبع حلل املشــــكلة مؤكداً أمهية العمليات الفكرية اليت يقوم هبا 
 (.474:2006اخلربات االجتماعية اإلدراكية املتعلقة  ل املشكالت. سعادة

( إن التعلم املعريف طريقة الفرد املميز ومستوى استقباله ومعاجلته 396 -394:1996ويرى  الزايت، 
يت يستخدمها أو يشتقها أو ينتجها للمادة وكيفية تعميمه ومتيزه وحتويله وختزينه هلا وكم وكيف املرتابطات ال

بني املعلومـــات اجلـــديـــدة واملعلومـــات القـــائمـــة يف البنـــاء املعريف لـــه اذ إن التعلم املعريف كتجهيز ومعـــاجلـــة 
 املعلومات يقوم على االفرتاضات االتية:
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ومة إن التجهيز واملعاجلة القائمة على املعىن وعند مســـــــتوى أعمق يؤداين إىل تعلم واحتفاظ أكثر ودمي .1 
 وفاعلية من التجهيز واملعاجلة عند املستوى السطحي.

يقوم التجهيز أو املعاجلة األعمق للمعلومات على إجياد أو اســـــــــتنتاا أو اشـــــــــتقاق أو إنتاا أمناط من  .2
العالقات بني حمتوى البناء املعريف الســــــابق للفرد واملعلومات اجلديدة املراد تعلمها مثل عالقة التكامل 

 وافق.والرتابط والت
يعد امنوذا جتهيز املعلومات أفضــــل النماذا املعرفية اليت تقدم تفســــريات جديدة ومقنعة للتعلم املعريف  .3

وحمدداته وهذه التفســـــــــريات املعرفية لتجهيز ومعاجلة املعلومات تقوم على الدور الذي تلعبه العمليات 
وعلى احملتوى املعريف الــذي تعــاجلــه هــذه املعرفيــة الــداخليــة وامليكــانزميــات اليت حتكم عملهــا من انحيــة 

 العمليات من انحية أخرى.
العمليات املعرفية ميكن فهمها بصـــورة أكثر وضـــوحاً مبقارنتها ابلعمليات واملراحل اليت يتم عن طريقها  .4

 (.36:1998جتهيز املعلومات يف احلاسب اآليل.  الزايت،
العلمية الدقيقة، بوسائل متكن من حتديد واختيار امكانية إخضاع العمليات املعرفية املختلفة للدراسة  .5

املكوانت املختلفة لعملية االســــــــــــتثارة يف أي مرحلة منها وعند أي مســــــــــــتوى يف اجلهاز العصــــــــــــيب  ا 
يســــــــاعد يف توضــــــــيح كيفية تكوين وتناول املعلومات ابلنســــــــبة هلذه املثريات حىت مجهور االســــــــتجابة. 

 (.96:1992 الشرقاوي،
املعريف إىل ســــلســــلة من املراحل أو اخلطوات اليت ميكن النظر إليها واىل كل منها  ميكن حتليل الســــلوك .6

على إ ا وجود فرض مســـتقل حتدث يف طياته جمموعة من العمليات اإلجرائية الفريدة يف نوعها واليت 
تؤثر على املـــدخالت املعلومـــاتيـــة املشـــــــــــــــتقـــة من املثريات وكـــل خطوة أو مرحلـــة تتكون فيهـــا بعض 

ات اليت تنتقل للخطوة أو املرحلة التالية وهكذا حىت تصــدر االســتجابة النهائية اليت ما هي إىل املعلوم
حمصـــــــــلة لتلك املراحل والعمليات حيث يعد افرتاض وجود عدد من املراحل والعمليات واملســـــــــتوايت 
اليت تكون الســـــــــــــــلوك اإلنســــــــــــــــاين نتيجــة لتفــاعلهــا من أهم االفرتاضــــــــــــــــات اليت قــدمهــا اجتــاه تكوين 

 (.87:1996للمعلومات. حبيب،
 ثالثا: خصائص اتجاه معالجة املعلومات:

ابلرغم من بعض الصــــــــــــــعوابت اليت واجهت علماء النفس املعريف يف الكشــــــــــــــف عن العمليات املعرفية 
 وقياسها إال أ م توصلوا إىل اخلصائص اليت تشكل األسس اليت تقوم عليها نظرية معاجلة املعلومات وهي:

العمليات املعرفية نشـــطة وفعالة واجيابية وليســـت خاملة أو ســـلبية:فقد كان أصـــحاب الفكر الســـلوكي  -1
ينظرون لإلنســــان بوصــــفه كائناً خامالً أو ســــلبياً يســــتجيب فقط عند مجهور املثري أو املنبه ويف املقابل 

 ملعلومات.يؤكد أصحاب االجتاه املعريف إن اإلنسان بطبعه تواق ومتلهف الكتساب املعرفة وا
العمليات املعرفية فاعلة بصـــــــــــورة مدهشـــــــــــة: إن كمية املعلومات املتوفرة يف الذاكرة وتلك اليت نومجفها  -2

عنــــد التفــــاعــــل اليومي من البيئــــة تــــدل على إن العمليــــات املعرفيــــة على درجــــة عــــاليــــة من الفعــــاليـــة 
القوانني والتواريخ والــــدقــــة،ويظهر ذلــــك من قــــاموس املفردات اللغويــــة واألفكــــار واجلمــــل واحلقــــائق و 

 واألماء اليت يتعامل معها الفرد ويستخدمها بكفاءة وفاعلية ودقة يف صياغة واختاذ القرارات.
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العمليات املعرفية تعا  املعلومات املوجبة بصــــــــــورة أفضــــــــــل من املعلومات الســــــــــالبة أو املنفية:إن فهم  -3
( negativeاملصاغة صياغة منفية   ( أيسر من فهم اجلملaffirmativeاجلمل املصاغة صياغة مثبتة  

ومن جهة أخرى فان العمليات املعرفية تعاق يف اجلو الذي يسوده الضغط والتعسف والعشوائية؟، أو 
انعدام املعىن..، وتعمل بيســر وســهولة يف اجلو الذي تنعدم فيه عوامل الضــغط وتزدهر يف جو يســتثري 

ملعرفية مهياة ملعاجلة ما هو موجب بناء واضـــــــــح الســــــــــرور أو االســــــــــتمتاع لدى الفرد،إذن فالعمليات ا
 املعىن.. أكثر  ا هو سالب أو فيه ضغط،أو عدمي املعىن.

العمليــات املعرفيــة مرتابطــة فيمــا بينهــا وال يعمــل أي منهــا منعزال: ال تعمــل أي من العمليــات املعرفيــة  -4
فهـا على الرتابط والتكامل وحدها أو مبعزل عن ابقي العمليـات األخرى وإمنا تعتمـد يف أدائهـا لومجائ

 واالتساق، فمثاًل:
 اختاذ القرار يعتمد على اإلدراك والذاكرة واملعلومات العامة واللغة والتفكري. -
 (398:1995العمليات املعرفية العليا:تعتمد على تكامل العمليات املعرفية األساسية.  الزايت، -

 رابعًا: آلية عمل أنموذج معالجة املعلومات:
لعلماء على متثيل نظام معاجلة املعلومات على غرار امنوذا احلاســـــــــوب، حيث تركز هذه النظرية عمل ا

طريقة االســـــــــرتجاع( خيتلف علماء النفس يف نوعية العناصـــــــــر -طريقة التخزين -اهتمامها على  املدخالت
( Shiffren and Atkinsonاليت يدخلو ا يف هذا األمنوذا، ويعد االمنوذا الذي قدمه  شيفرن واتكنسون

 األقرب إىل توضيح هذه النظرية، كما موضح يف الشكل اآلط:
 ( املخطط الذي قدمه  شيفرن واتكنسون(2شكل رقم  
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 تعامل ضعيف
 ال تعامل 

 تعامل عميق
 (399:1995 الزايت،

الذاكرة قصيرة 

 المدى)الذاكرة العاملة(

كيف تتعامل مع 

 المعلومات؟؟

 تنسى المعلومات بعد

 ثانية15حوالي 

تحفظ المعلومات في الذاكرة 

المدى القصير لوقت ذات 

 أطول

 الذاكرة طويلة المدى

 حتول املعلومات اىل الذاكرة قصرية املدى 
 إذا احتجنا إليها فيما بعد.

 المعلومات الواردة )المدخالت الحسية(

 المسجل الحسي
 )أجهزة الذاكرة الحسية(

هل ينتبه الشخص 

 ؟إلى المعلومات
تنسى المعلومات بعد 

 الثانيةمن  جزء
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 دراسات سابقة:

 (:2011دراسة)الت ي ي، -1
  فاعلية اســــــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات يف حتصــــــــــيل الكيمياء ومهارات ما وراء املعرفة للصــــــــــف األول 

التحقق من فاعلية اسرتاتيجية املتوسط يف مادة الكيمياء(( اجريت الدراسة يف العراق وهدفت الدراسة اىل 
معاجلة املعلومات يف حتصــــيل الكيمياء ومهارات ما وراء املعرفة للصــــف األول املتوســــط يف مادة الكيمياء، 

( طالباَ من مدرســــــة  العالمة حســــــني علي حمفوظ( يف حمافظة بغداد، بواقع 68تكونت عينة البحث من  
( 40ضــابطة، اســتخدم الباحث اختبار حتصــيلي مكون من  ( طالباَ لكل من اجملموعتني التجريبية وال34 

( فقرة وأبســـــتعمال األختبار التائي لعينتني مســـــتقلتني 46فقرة ومقياس مهارات ما وراء املعرفة مكون من  
 ( اسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها:spssوأستعمال  

ري التحصــــــيل ومهارات ما وراء وجود فرق دال أحصــــــائيا بني اجملموعتني التجريبية والضــــــابطة يف متغ -
 ي(-، ص ب2011املعرفة لصا  اجملموعة التجريبية.  التميمي،

 (:2011دراسة )اخلزر ي، -2
هدفت الدراسة اىل   بناء برانمج تعليمي على وفق اسرتاتيجيات معاجلة املعلومات وأثره يف التحصيل 

( 60احلياة(( تكونت عينة البحث من  والتفضــــــيل املعريف وتنمية التفكري الناقد لدى طالبات قســــــم علوم 
( طالبة يف اجملموعة التجريبية 30طالبة من قســـــــــــــــم علوم احلياة كلية الرتبية/ابن اهليثم جامعة بغداد، بواقع  

( طالبة يف اجملموعة الضابطة، وكافا الباحث بني اجملموعتني بعدة متغريات منها الذكاء والعمر الزمين 30و 
د والتفضــــــــيل املعريف، وقام الباحث بتطبيق التجربة وقام ابعداد ادوات البحث الالزمة واختبار التفكري الناق

وهي االختبار التحصـــــيلي البعدي واختبار التفضـــــيل املعريف واختبار التفكري الناقد وم التحقق من صـــــدق 
تعمال وثبات أدوات البحث وخصـــــائصـــــها الســـــايكومرتية ويف  اية التجربة م تطبيق ادوات البحث وابســـــ

االختبار التائي أســـفرت الدراســـة عن عدة نتائج منها: تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضـــابطة يف 
اختبار التحصـــــــيل والتفضـــــــيل املعريف والتفكري الناقد، ويف ضـــــــوء النتائج قدم الباحث عدة توصـــــــيات منها 

ات احلديثة ومنها إســـــرتاتيجية معاجلة ضـــــرورة تضـــــمني برامج إعداد املدرســـــني يف كليات الرتبية ابالســـــرتاجتي
املعلومات، وقدم عدة مقرتحات منها إجراء دراســــــــة  اثلة ابســــــــتعمال إســــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات على 

 ه(-،ا2011مواد أخرى ومراحل دراسية ومتغريات اتبعة أخرى. اخلزرجي،
 (:2011دراسة )امل ،  -3

عرفة   فاعلية تصـــــــــــميم تعليمي على وفق نظرية اجريت الدراســـــــــــة يف العراق و هدفت الدراســـــــــــة اىل م
معاجلة املعلومات يف التحصــــــــــــــيل واالســــــــــــــتذكار لدى طالبات الصــــــــــــــف اخلامس العلمي وتنمية تفكريهن 

( طالبة من إعدادية  الكامجمية للبنات( يف حمافظة بغداد، 59االســــــــــــتداليل((، تكونت عينة البحث من  
( طالبة للمجموعة الضابطة، اعدت الباحثة أختباراَ حتصيلياً 29( طالبة للمجموعة التجريبية و 30بواقع  

( فقرة، 30( فقرة وأختبار التفكري االســــــتداليل من  60( فقرة ومقياس االســــــتذكار من  50متكون من  
واســـتغرقت التجربة الفصـــل الدراســـي االول، وابســـتخدام االختبار التائي أســـفرت الدراســـة عن عدة نتائج 
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اللة احصـــــــــــــــائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضـــــــــــــــابطة يف متغري التحصــــــــــــــيل منها وجود فرق ذو د 
 ب( -،ص أ2011واالستذكار والتفكري االستداليل ولصا  اجملموعة التجريبية(.  املال، 

 (:2012دراسة )صاحل،  -4
هدفت الدراســــة الكشــــف عن "أثر اســــرتاتيجيات معاجلة املعلومات واالســــتقصــــاء العقالين يف حتصـــيل 

( طالباَ من طالب 120مادة االحياء وتنمية التفكري العلمي والدافع املعريف"، وتكونت عينة البحث من  
مدرسيت ننوية  املعارف( وننوية  الشريف الرضي( يف مدينة بعقوبة من حمافظة دايىل، قسموا على ثالث 

 يف كل جمموعة، وللتحقق من ( طالب  40جماميع متســــــــــاوية  جمموعتان جتريبيتان والثالثة ضــــــــــابطة( بواقع  
( فقرة، وأختبار التفكري العلمي املتكون 50فرضـــــيات البحث اجرى الباحث اختباراً حتصـــــيلياً مكون من  

( فقرة، وابســـــــــــــــتعمـــال حتليـــل التبـــاين اآلحـــادي 44( فقرة، ومقيـــاس الـــدافع املعريف وتكون من  25من  
 وأختبار شيفيه، اسفرت الدراسة عن:

( يف التحصــــيل الدراســــي لصــــا  اجملموعتني 0.05داللة أحصــــائية عند مســــتوى   وجود فروق ذات -
التجريبيتني االوىل والثـانيـة اليت يـدرس طالهبـا ابســـــــــــــــرتاتيجيـة معـاجلـة املعلومـات، ويف تنميـة التفكري العلمي 

مية الدافع لصـــــــا  اجملموعة التجريبية الثانية اليت يدرس طالهبا ابســـــــرتاتيجية االســـــــتقصـــــــاء العقالين، ويف تن
، 2012املعريف لصا  اجملموعة التجريبية االوىل اليت يدرس طالهبا ابسرتاتيجية معاجلة املعلومات.  صا ، 

 ا(-ص أ
 (:2014دراسة )الصاَلي، -5

هدفت الدراســــــــــة اىل تعرف   أثر أســــــــــرتاتيجييت معاجلة املعلومات واحملطات العلمية يف حتصــــــــــيل مادة 
تعلمها لدى طالبات الصــــــــــــف اخلامس األديب(( وأختارت الباحثة إعدادية املعتصــــــــــــم اجلغرافية وانتقال أثر 

للبنــات التــابعــة اىل املــديريــة العــامــة لرتبيــة حمــافظــة بغــداد/الكرمل الثــالثــة، لغرض تطبيق التجربــة، أذ بلغ عــدد 
التجريبية ( طالبة يف اجملموعة 29( طالبة وزعن عشـــــــــــــــوائياً على ثالث جمموعات بواقع  87أفراد العينة  

( طالبة يف اجملموعة التجريبية الثانية وُتدرس إبسرتاتيجية 30األوىل وُتدرس إبسرتاتيجية معاجلة املعلومات و 
( طالبة يف اجملموعة الضـــــــابطة وُتدرس ابلطريقة التقليدية وكافات الباحثة جمموعات 28احملطات العلمية و 

مســـــــــتوى -العمر الزمين-الســـــــــابق يف مادة اجلغرافيةالبحث الثالث يف عدد من املتغريات هي  التحصـــــــــيل 
( فقرة 33( فقرة،  50املهارات اجلغرافية السابقة(، وأعدت أختبار التحصيل البعدي املكون من  -الذكاء

( فقرة 17( فقرات من نوع أسئلة التكميل، و 10( فقرة من نوع األختيار من متعدد، و 23موضوعية،  
ثباهتا وقدرهتا على التمييز ومســــــــــتوى صــــــــــعوبة فقراهتا، كما أعدت أختبار مقالية م التاكد من صــــــــــدقها و 

( فقرة من نوع األختيار من متعدد، 16( فقرة،  20املهارات اجلغرافية لقياس انتقال أثر التعلم تكون من  
( فقرات من نوع حتديد املواقع، م التاكد من صــــــــــدقه  وثباته  وقدرته  على التمييز ومســــــــــتوى صــــــــــعوبة 4و 

فقراته ، أســـــــــتمرت التجربة فصـــــــــالً دراســـــــــياً كاماًل، ويف  ايتها، طبقت الباحثة أختبار التحصـــــــــيل البعدي 
وأختبـار املهـارات اجلغرافيـة لقيـاس انتقـال أثر التعلم على جمموعـات البحـث الثالثـة، وإبســـــــــــــــتخـدام حتليل 

ائية بني متوســـــط درجات التباين اآلحادي وأختبار شـــــيفية، أمجهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـــــ



  

 العري االس ميالتاريخ الصف الااك املتوس  يف مادة  املعَومات يف الت صيك لد  ُالبات معاجلةاسرتاتيجية اثر 

653 

حتصيل اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست إبسرتاتيجية معاجلة املعلومات، وبني متوسط درجات حتصيل 
اجملموعة الثانية اليت درســـــت إبســـــرتاتيجية احملطات العلمية، ولصـــــا  اجملموعة التجريبية األوىل، وجود فروق 

اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست إبسرتاتيجية معاجلة ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات حتصيل 
املعلومات، وبني متوســـــــط درجات حتصـــــــيل اجملموعة الضـــــــابطة اليت درســـــــت ابلطريقة التقليدية، ولصـــــــا  
اجملموعة التجريبية األوىل، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل 

اتيجية معاجلة املعلومات، وبني متوســط درجات اجملموعة الثانية اليت درســت إبســرتاتيجية اليت درســت إبســرت 
 احملطات العلمية، يف إختبار انتقال أثر التعلم، ولصا  اجملموعة التجريبية الثانية.

 الفصل الثالث: منهج البحث وإجراءاته

يتضــــــمن هذا الفصــــــل عرض لإلجراءات املســــــتعملة يف هذا البحث املتمثلة بتحديد املنهج املناســــــب، 
وطريقة اختيار العينة وتكافؤ اجملموعتني، وعرضـــــــــــــــا ملتطلبات البحث وأدواته وكيفية تطبيقها والوســـــــــــــــائل 

نّه منهٌج مالئٌم ثه، ألَ واتبع الباحث املنهج التجرييّب لتحقيق هدف  اإلحصائية املستعملة لتحليل النتائج، 
إلجراءات البحث والتوصــــل إىل النتائج، واملقصــــود من مصــــطلح "جترييب" تغري شــــيء ومالحظة أثر التغيري 

 (.59، 2002يف شيء آخر. أبو حويج: 
لذلك اعتمد الباحث على التصميم التجرييب ذي الضبط اجلزئي مالئم لظروف البحث فجاء التصميم 

 كاآلط:
 ميم التجرييّب للبحثالتص -2-جدول

 األداة املتغري التابع املتغري املستقل اجملموعة

 إسرتاتيجية معاجلة املعلومات التجريبية
اختبــار بعــدي  التحصيل

 ________________________ الضابطة يف التحصيل
املســــــتقل اســــــرتاتيجية معاجلة ويقصــــــد ابجملموعة التجريبية  هي اجملموعة اليت يتعرض طالباهتا إىل املتغري 

املعلومات أما اجملموعة الضابطة فهي اجملموعة اليت ال يتعرض طالباهتا إىل املتغري املستقل، وتدرس ابلطريقة 
 التقليدية(، ويقصـــد ابلتحصـــيل املتغري التابع الذي يقاس بواســـطة اختبار حتصـــيلي بعدي ألغراض البحث 

 احلايل.
  مجتمع البحث:

جمتمع البحث األصـــــــــــــــلي من املدارس املتوســـــــــــــــطة والثانوية التابعة للمديرية العامة لرتبية حمافظة يتالف 
( مدرســـــــة، وقد اســـــــتعمل الباحث طريقة الســـــــحب العشـــــــوائي يف 15كربالء املقدســـــــة اليت يبلغ عددها  

متوســطة فاطمة اختيار إحدى املدارس لتكون العينة األســاســية لتطبيق التجربة احلالية، فوقع االختيار على 
بنت اســـــد للبنات( لتطبيق التجربة، وكان طالبات الصـــــف الثاين املتوســـــط يف املدرســـــة موزعات على اربع 
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د(، وابســتعمال أســلوب الســحب العشــوائي، اختار الباحث ابلســحب من الشــعب -ا -ب -شــعب  أ 
طالبات يف اجملموعتني  أ( لتكون اجملموعة الضــــــــابطة وشــــــــعبة  ب( لتكون اجملموعة التجريبية، وكان عدد ال

 طالبة، وكاالط: 66
( طالبة ومتثل اجملموعة التجريبية اليت تدرس وفق إســـــــــــــــرتاتيجية 33 شـــــــــــــــعبة ب( وعدد طالباهتا  -1

  معاجلة املعلومات(
 ( طالبة ومتثل اجملموعة الضابطة واليت تدرس ابلطريقة االعتيادية.33 شعبة أ( وعدد طالباهتا  -2

 دارس املتوسطة الصباحية للبنات يف مركز حمافظة كربالء املقدسةوفيما ايط اماء امل
 ( املدارس الصباحية للبنات يف مركز حمافظة كربالء1جدول رقم  

 موقع املدرسة اسم املدرسة ت
 العباسية الشرقية متوسطة املنار 1
 املخيم متوسطة عمورية 2
 حي احلر متوسطة احلرائر 3
 العباسحي  متوسطة مية 4
 البناء اجلاهز متوسطة  ج البالغة االساسية 5
 االسكان متوسطة اماء االساسية 6
 حي االسره متوسطة االسره 7
 حي النقيب متوسطة العفة 8
 حي العامل متوسطة النيازك 9
 حي االنتصار متوسطة العباسية 10
 شهداء امللحق متوسطة الرحيانه 11
 حي املعلمني اسدمتوسطة فاطمة بنت  12
 حي احلسني متوسطة امليسلون 13
 اجلمعية متوسطة انزك املالئكة 14
 حي البلدية متوسطة الزهراء 15

 تكافؤ مجموعتي البحث:
حرص الباحث قبل الشــــــروع ابلتجربة على إجراء التكافؤ بني جمموعيت البحث يف بعض املتغريات اليت 

 ونتائجها ومن هذه املتغريات:قد تؤثر على سري التجربة 
 (3أعمار الطالبات حمسواب ابألشهر: كما يف اجلدول   .1

 ( نتائج االختبار التائي للعمر الزمين لطالبات جمموعيت البحث حمسوابً ابلشهور3جدول  
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عـــــــــــــــــدد  اجملموعة
 أفراد
 العينة 

 املتوسط 
 احلسايب 
 ابألشهر

 االحنراف التباين
 املعياري 

 درجة
 احلرية 

 مستوى  القيمة التائية
 الداللة
 اجلدولية احملسوبة 0.05

  8,30 68,95 162,73 33 التجريبية
64 

 
0,16 

 
2 

 غري دالة
 7,87 60,56 162,42 33 الضابطة

 التحصيل الدراسي ل ابء: .2
 ( احملســــــــــــوبة2 كا( تكرارات التحصــــــــــــيل الدراســــــــــــي آلابء طالبات جمموعيت البحث وقيمة 4جدول  

 واجلدولية
حجم  اجملموعة

 العينة

ائية
بتد
+ ا
ب 

يكت
رأ و

يق
 

 متوسطة+إعدادية
 

بكالوريوس 
فمــا فوق+ 

 دبلوم

درجة 
احلرية 

 ) 

مستوى  2قيمة كا
 الداللة 
0.05 

 اجلدولية احملسوبة

 2 11 9 13 33 التجريبية
 

غــــــــــــــــــــري  5,991 0,276
 9 10 14 33 الضابطة دالة

 التحصيل الدراسي لألمهات  .3
( احملســــــــوبة 2( تكرارات التحصــــــــيل الدراســــــــي ألمهات طالب جمموعيت البحث وقيمة  كا5جدول  

 واجلدولية

                                                        
 
 

حجم  اجملموعة
تب العينة

ويك
قرا 
ي

 
 

ائية
بتد
ا

سطة 
متو

 

دية
عدا
إ

 
 

س 
وريو

ــــــــال
وبك

وم 
دبل

وق
ما ف

ف
 

 
درجـــــة 
ــــة  احلري

 ) 

مستوى  2قيمة كا
الـــداللــة 
 اجلدولية احملسوبة 0.05

 0,402 4 11 5 6 6 5 33 التجريبية
 

9,488 
 

غــــــــــــــــــــري 
 12 6 4 5 6 33 الضابطة دالة
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 اختبار الذكاء: .4 
( املتوســـــــــــــــط احلســــــــــــــــايب والتبــاين واالحنراف املعيــاري والقيمــة التــائيــة احملســـــــــــــــوبــة واجلــدوليــة 6جــدول  

 اختبار الذكاءللمجموعتني التجريبية والضابطة يف 
حجم  اجملموعة 

 العينة 
املتوســــط 
 احلسايب 

 التباين
 
 

االحنــــــــراف 
 املعياري 

 

درجـــــــــة 
 احلرية 

مســــــــــــتوى  القيمة التائية
الــــــــداللــــــــة 

 اجلدولية  احملسوبة  0.05

 18,34 4,28 34,82 33 التجريبية 
64 36,0 2 

 غري دالة

 10,76 3,28  35,15 33 الضابطة 

 درجات مادة التاريخ يف العام السابق:  .5
 (االختبار التائي لدرجات طالبات جمموعيت البحث يف مادة التاريخ للعام الدراسي 7جدول  
 عدد أفراد اجملموعة

 العينة 
املتوســط 
 احلسايب

االحنراف  التباين
 املعياري

درجــة 
 احلرية

مســـــــــــتوى  القيمة التائية
 الداللة
0.05 

 اجلدولية احملسوبة

 غري دالة 2 0.13 64 9,60 92,18 72,61 33 التجريبية

 10,67 113,78 72,30 33 الضابطة

 متطلبات البحث:
حتديد املادة العلمية: حددت الفصول االول والثاين والثالث من كتاب التاريخ للصف الثاين املتوسط  -

 .2017-2016املقرر تدريسه للعام الدراسي 
( هدف سـلوكي عرضـت على جمموعة من احملكمني يف 122صـياغة االهداف السـلوكية: م صـياغة   -

ختصــــــــص طرائق التدريس و التاريخ و القياس و التقومي لبيان صــــــــدقها وكانت نســــــــبة اتفاق احملكمني 
 %( 80بقبوهلا اكثر من  

إعداد اخلطط التدريسية: م اعداد خطط تدريسية للمجموعتني التجريبية و الضابطة، عرضت مناذا  -
منهـا على جمموعـة من احملكمني بشــــــــــــــــان تقوميهـا، وبضـــــــــــــــوء أرائهم اجريـت عليهـا بعض التعـديالت 

 املطلوبة. 
لبناء اختبار  بناء االختبار التحصـــيلي البعدي: قام الباحث يطوات منهجية منظمة وخارطة اختبارية -

 ( فقرة اختبارية40حتصيلي بعدي من نوع اختيار من متعدد تكون من  
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التجربة االستطالعية االوىل لالختبار: للتحقق من سالمة فقرات االختبار ووضوحها وحساب الزمن  -
( طالبة يف الصــــــــــــف الثاين، يف مدرســــــــــــة  انزك 93الذي يســــــــــــتغرقة االختبار، وطبق االختبار على  

م(، وحددت املدة الزمنية املناســبة 20171/ 10/12للبنات( وبتاريخ يوم  األحد املصــادفاملالئكة 
 ( دقيقة.30لالجابة عن فقرات االختبار ب  

طبق الباحث االختبار على عينة اســــــــــــتطالعية ننية تكونت التجربة االســــــــــــتطالعية الثانية لالختبار:  -
، م 12/12/2017ء االختبار يف يوم الثالنء ( طالبة يف متوسطة الزهراء للبنات، وم إجرا100 من

من اجل حتديد معامل الصـــــــعوبة والتمييز واحلكم على البدائل اخلاطئة والثبات اليت تضـــــــمنتها فقرات 
 االختبار.

 وكانت النتائج
 ( 0.68( و  0.46 بنيأ.حسب معامل صعوبة الفقرات وكان يرتاوح بني 

 (0.73( و  0.33ترتاوح بني ب. معرفة قوة متييز الفقرات، وكانت 
 (0.30-( 0,05 -ا.فاعلية البدائل اخلاطئة، اذ وجد ا ا ترتاوح بني  

 إجراءات تطبيق التجربة 
بعد أن أم الباحث ضـــــــبط كافة املتغريات وفق نتائج التحليل اإلحصـــــــائي ابشـــــــر الباحث بتطبيق  -1

ولغاية يوم اخلميس  10/10/2017الثالنء التجربة على طالبات  اجملموعتني  التجريبية والضـــــــــــــابطة( يوم 
14/12/2017. 

م تنظيم جدول الدروس األســــــــبوعي للمادة املقرر تدريســــــــها  الفصــــــــل االول والثاين والثالث من  -2
كتاب التاريخ العريب اإلســـالمي للصـــف الثاين املتوســـط( وذلك ابلتعاون مع إدارة املدرســـة ومدرســـة املادة، 

 ث بنفسه.درس الباحث جمموعيت البح
اعد الباحث خطط تدريسية للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، ودرست اجملموعة التجريبية  -3

يطة تدريســــــية تضــــــمنت املتغري املســــــتقل إســــــرتاتيجية معاجلة املعلومات(، ودرس اجملموعة الضــــــابطة يطة 
 تدريسية صممت وفق الطريقة التقليدية.

 الوسائل اإلحصائية:
 ..spssانمج ابستخدام بر 

 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها

 أواًل: عرض نتائج البحث:
من اجل التاكد من صــحة الفرضــية الصــفرية اليت تنص على انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصــائية عند 

إسـرتاتيجية ( بني متوسـط درجات طالبات اجملموعة التجريبية اليت درسـت ابسـتعمال 0.05مسـتوى دالله  
 معاجلة املعلومات( ومتوســـــط درجات اجملموعة الضـــــابطة اليت درســـــت ابلطريقة التقليدية يف حتصـــــيل مادة 
التاريخ، م إخضـــاع نتائج االختبار للتحليل اإلحصـــائي وم اســـتخراا الوســـط احلســـايب واالحنراف املعياري 
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( لعينتني مســـــتقلتني م T- Testتائي  والتباين لدرجات طالبات جمموعيت البحث وابســـــتعمال االختبار ال 
( ودرجة 0.05إجياد القيمة التائية احملســــــوبة، فوجد أن هناك فرقاً ذا داللة إحصــــــائية عند مســــــتوى دالله  

( ولصـــــا  اجملموعة التجريبية اليت درســـــت ابملتغري املســـــتقل إســـــرتاتيجية  معاجلة املعلومات(، إذ 64حرية  
( وكما مبني يف 2.00( وهي اكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة  33.9  بلغت القيمة التائية احملســـــــــوبة

 (.8جدول  
 ( نتائج االختبار التائي جملوعيت البحث يف االختبار التحصيلي البعدي8جدول  

عـــــــــــــــدد  اجملموعة
 العينة

املــتــوســــــــــــــــط 
 احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــــراف 
درجـــــــــــــــــــــة  التباين املعياري

 احلرية
مســـــــــــــــتوى  القيمة التائية

 اجلدولية احملسوبة الداللة
 13.64 3.69 33.15 33 التجريبية

64 3.39 2.00 
دالـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 إحصائية
 27.15 29.42 29.42 33 الضابطة 0.05

بذلك تُرفض الفرضـــــية الصـــــفرية اليت تنص على أنّه: ليس هناك فرق ذو داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى 
متوســـــط درجات حتصـــــيل طالبات اجملموعة التجريبية اللذين يدرســـــن مادة التاريخ وفق  ( بني0.05داللة  

يقة التقليدية معاجلة املعلومات، ومتوســـــــــط درجات طالبات اجملموعة الضـــــــــابطة اللذين درســـــــــن املادة ابلطر 
 نفسها.

 ثانيا: تفسري النتائج:
يرى البــاحــث ان التــدريس وفق معــاجلــة املعلومــات لــه االثر الواضـــــــــــــــح يف نقــل الطــالبــات من النمط  .1

االعتيـادي الـذي كـان فيـه دورهن جـامـداً وغري فعـال مســـــــــــــــتلمـات للمعلومـة غري ابحثـات ومفكرات 
العمليات العقلية وجعلهن حمور العملية التعليمية وهذا يعمل ومنظمات هلا، اىل منط جديد مبين على 

على التنظيم الذاط للمعرفة يف الذاكرة ومن مث وترســـــــيخها يف البنية املعرفية وابلتايل ميكن اســـــــرتجاعها 
 وهذا له اثر على حتصيلهن العلمي.

شـــــــــــــــطة االجيابية من اجراءات تطبيق معاجلة املعلومات هو تومجيف جهاز العرض وايضـــــــــــــــا اجياد االن .2
ومشـــاركة الطالبات فيها هذا يعزز التعلم، ابالضـــافة اىل التعزيز املباشـــر وتوفري التغذية الراجعة ومراعاة 
الفروق الفردية واطالع الطالبات على االجاابت الصـــــــــــــــحيحة يســـــــــــــــهم يف جعل التعليم اكثر اجيابية 

 صيل العلمي.وكفاءة وحتقيق االدارك املعريف وابلتايل يؤثر على نتيجة التح
معاجلة املعلومات تعمل على تنظيم عمل الذاكرة احلســية القصــري املدى وعدم جعلها يف ثقل اســتالم  .3

املثريات العشوائية، اذ ا ا تسري يطوات منسجمة مع الية عمل الذاكرة احلسية والذاكرة العاملة فهي 
مااشـــار اليه اوزبل يف متثيل  عملية منطقية وهذا يؤدي اىل حتســـني مســـتوى التحصـــيل الدراســـي، وهذا

املعرفة يف البنية املعرفية ضــــــرورة ان يكون على اســــــاس املعىن او بشــــــكل  ططات لكي ييســــــر عملية 
 (.2011االستذكار، وهذا ما توصلت اليه الدراسة احلالية ومطابق مع ما توصلت اليه دراسة  املال. 
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 ثالثا: االستنتاجات:
 -اليها البحث يستنتج الباحث ما ايط:يف ضوء النتائج اليت توصل 

 اثر اجيايب الستخدام اسرتاتيجية معاجلة املعلومات يف التحصيل لدى طالبات الصف الثاين متوسط .1
ــــة املطلوب حتقيقهــــا  .2 ــــاريخ حيقق األهــــداف الســـــــــــــــلوكي ــــدريس الت إنَّ تطبيق معــــاجلــــة املعلومــــات يف ت

 ادية.عندالطالبات يف الدرس بصورة افضل من الطريقة االعتي
إنَّ اســتعمال معاجلة املعلومات يف الصــف الدراســي يســهم يف زايدة دافعية الطالبات وتركيز انتباهههن  .3

 حنو املادة كو ما من االسرتاتيجيات احلديثة الفعالة يف التدريس.
 رابعا: التوصيات:

 . توجيه مدرسي ومدرسات التاريخ اىل استعمال معاجلة املعلومات يف التدريس.1
دة وعي الطالبات عن طريق تعريضهن ملواقف تعليمية وسياقات تتطلب استعمال اسرتاتيجيات . زاي2

 حديثة تومجف وتستغل ما لديهم من قدرات عقلية.
 . اطالع املشرفني الرتبويني واالختصاصيني على خطوات تدريس االسرتاتيجيتني واسس تدريسهما.3
الســــرتاتيجيات احلديثة و اســــتعماالهتا ومنها معاجلة . ضــــرورة اصــــدار دليل من وزارة الرتبية يتضــــمن ا4

 املعلومات.
. ضرورة إشراك مدرسي التاريخ ومدرساهتا بدورات تطويرية يف كيفية تطبيق الطرائق واالسرتاتيجيات 5

 احلديثة واستعماهلما.
 خامسا: املقرتحات:

 -يف ضوء النتائج اليت توصل اليها البحث يقرتح الباحث ما ايط:
 دراسة  اثلة للبحث احلايل على مراحل ومواد دراسية أخرى.إجراء  .1
إجراء دراســـــــــــــــة  اثلة للبحث احلايل على متغريات أخرى مثل اكتســـــــــــــــاب املفاهيم، التفكري احملوري،  .2

 الدافع املعريف.
 إجراء دراسة  اثلة للدراسة احلالية على الطالب  .3

 المصادر

 املصادر العربية:
 ( املنهج العلمي، د.ط، دار الرائد العريب، بريوت.1983 بشارة، جربائيل،  .1
، دار الكتاب اجلامعي، العني، 3(: طرائق التدريس واســـــــــــــــرتاتيجياته،ط2003احليلة، حممد حممود،  .2

 االمارات املتحدة.
(: اثر استخدام التحضري القبلي والبعدي يف التحصيل واالحتفاظ يف 2003اخلزرجي، خزعل نزال   .3

التاريخ احلظارة العربية االســــــــالمية لدى طالبات معهد اعداد املعلمات، رســــــــالة ماجســــــــتري غري مادة 
 منشورة، كلية الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد.
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، مطبعة عامل الكتب 1(: تدريس التاريخ يف القرن احلادي والعشــــــــــــــرين، ط2005اجلمل، علي امحد  .4 
 للنشر و التوزيع، القاهرة.

، دار صــــــــــــــفاء للنشــــــــــــــر والتوزيع، عمان، 1(: التدريس الفعال، ط2008  جرادات، عزت وآخرون، .5
 االردن.

، دار إحيـــاء 1(. اتريخ ابن خلـــدون، ط2006ه،  808أبن خلـــدون، عبـــد الرمحن بن حممـــد ت  .6
 الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

 ، دار املسرية، االردن.7(: علم النفس الرتبوي، ط2009ابو جادو، صا  حممد علي،   .7
 ، مكتبة االجنلو املصرية.4(: القدرات العقلية، ط1990طب، فؤاد،  ابو ح .8
 (: البحث الرتبوّي املعاصر، دار اليازوري للنشر، عمان، االردن.2002أبو حويج، مروان   .9
، دار املســــــــــــرية للنشــــــــــــر والتوزيع والطباعة. 1(: التعلم املعريف، ط2007ابو رايش، حســــــــــــني حممد،   .10

 عمان، االردن.
، دار املســــــــــــرية للنشــــــــــــر والتوزيع والطباعة. 1(: التعلم املعريف، ط2007ني حممد،  ابو رايش، حســــــــــــ .11

 عمان، االردن.
(، فاعلية ســـــــــرتاتيجية معاجلة املعلومات يف حتصـــــــــيل الكيمياء 2011التميمي، أمحد لعييب حســـــــــني،  .12

يثم، رسالة ومهارات ما وراء املعرفة لطالب الصف األول املتوسط، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن اهل
 ماجستري غري منشورة.

( التفكري االســس النظرية واالســرتاتيجيات. الطبعة االوىل، مكتبة 1996 حبيب، جمدي عبد الكرمي  .13
 النهضة املصرية، مصر. 

(، االكتشـــــــاف املبكر لقدرات الذكاءات املتعددة مبرحلة الطفولة 2005حســـــــني، حممد عبد اهلادي  .14
 الفكر، عمان.، دار 1املبكرة، ط 

(، تنميــة القــدرة على حــل املشـــــــــــــــكالت لــدى طالب الصـــــــــــــــف االول الثــانوي 2006محودة، هبــاء  .15
. املعرفية القائمة على جتهيز ومعاجلة املعلومات، رســالة M. U. R. D. E. Rابســتخدام اســرتاتيجية 

 ماجستري غري منشورة، القاهرة. 
يمي على وفق أســـــــــــــرتاتيجيات معاجلة (: بناء برانمج تعل2011اخلزرجي، عزيز حســـــــــــــن جاســـــــــــــم،   .16

املعلومات وأثره يف التحصيل والتفضيل املعريف لدى طالبات قسم علوم احلياة وتنمية تفكريهن الناقد، 
 جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن اهليثم، أطروحة دكتوراه غري منشورة.

 ار الشروق للنشر، عمان.(، د1(: التعلم املعريف والتعليم، ط  2003الزغلول، عماد عبد الرحيم  .17
املعرفة  –(:األســـــــس البيولوجية والنفســـــــية للنشـــــــاط العقلي املعريف 1995الزايت، فتحي مصـــــــطفى   .18

 ، دار النشر للجامعات، القاهرة.1والذاكرة واالبتكار، ط
 (: عامل الرتبية_ماهية وأتريخ وتطلعات_دار اهلادي للنشر، بريوت.2006زيعور، حممد   .19
(: تدريس مهارات التفكري  مع مئات االمثلة التطبيقية(، دار الشروق، 2006سعادة، جودت أمحد  .20

 االردن.
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(: مفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوية، 2008مارة والعديلي، نواف امحد وعبد السالم موسى   .21
 ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان االردن.1ط
 ، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة. 4قات(، ط، التعلم  نظرايت وتطبي1991الشرقاوي، أنور حممد،  .22
(، أثر أســـــرتاتيجيات معاجلة املعلومات واالســـــتقصـــــاء العقالين يف 2012صـــــا ، حســـــام يوســـــف،   .23

حتصـــــــــــــــيل مادة علم االحياء وتنمية التفكري العلمي والدافع املعريف، جامعة بغداد، كلية الرتبية للعلوم 
 الصرفة، أطروحة دكتوراه غري منشورة. 

، الوراق للنشـــــــر 1(: عوامل التحصـــــــيل الدراســـــــي يف املرحلة اجلامعية، ط2004لصـــــــا ، مصـــــــلح، ا .24
 والتوزيع.

، دار دجلة انشـــــــــــــــرون وموزعون، 1(: املناهج وطرائق التدريس،ط2009العزاوي، رحيم يونس كرو   .25
 عمان، االردن.

رة، مطبعة (: تعليم التفكري مفهومه وتوجيهاته املعاصـــــــــــــــ2007الغريري، ســـــــــــــــعدي جاســـــــــــــــم عطية   .26
 مصطفى، بغداد.

، دار 1االداء، ط -التدريب -املفهوم-(: كفاايت التدريس 2003الفتالوي، ســـــــــــــــهيلة حمســـــــــــــــن،   .27
 الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

، مطبعة جامعة قار يونس، بنغازي، 1(: اإلدارة املدرســــــية املعاصــــــرة، ط1994الفقي، عبد املؤمن،   .28
 ليبيا.

، عامل الكتب، 1(:تدريس املواد االجتماعية، ط1974ورضــــوان، امحد حســــني وبرنس امحد  اللقاين  .29
 القاهرة

(:املنــاهج الرتبويـة احلـديثــة مفــاهيمهــا وعنــاصـــــــــــــــرها 2009مرعي واحليلــة، توفيق أمحـد وحممــد حممود،  .30
 ، دار املسرية، عمان، األردن.7وأسسها وعملياهتا، ط

، فاعلية تصــــــميم تعليمي على وفق نظرية معاجلة املعلومات (2011املال، ســــــهاد عبد االمري عبود،   .31
يف التحصــيل واإلســتذكار لدى طالبات الصــف اخلامس العلمي وتنمية تفكريهن االســتداليل، جامعة 

 بغداد، كلية الرتبية، ابن اهليثم، اطروحة دكتوراه غري منشورة.
ر املســــــــرية للنشــــــــر والتوزيع، ، دا1(: ســــــــيكولوجية التعلم والتعليم، ط2006ملحم، ســــــــامي حممد،   .32

 عمان، األردن.
، 1، طspss(:القياس والتقومي مدخل تطبيقي مع تطبيقات برجمية 2010النجار، نبيل مجعة صا ،   .33

 دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 ، دار1(:االقتصــــــــــــــــاد املعريف وتكوين املعلم، ط2009اهلاهي والعزاوي، عبـد الرمحن وفائزة حممـد،   .34

 الكتاب اجلامعي، العني، االمارات.
 (: ورقة عمل التعليم الثانوي، مطبعة وزارة الرتبية، العراق، بغداد.1995وزارة الرتبية والتعليم   .35
(. املعاجلة املعلوماتية لدى طلبة جامعة قابوس، العدد 1997ايســـــــــــــــر وكامجم، عامر وعلي مهدي  .36

 (، جملة اآلداب والعلوم، ليبيا.1 
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