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 Abstract 

The aim of this research is to find out "the impact of information processing strategy 
on acquisition of geography and the intellectual motivation among the female students in the 
fifth preparatory class / the literary branch." To achieve this, researchers had chosen 
empirically two sets of students in several variables consisting of educational material: the  
first three lessons of the book of natural geography prepared for to fifth preparatory class / 
the literary branch. The tool of the research was to test the collection prepared by the 
researchers which consists of (50) items experiential reality (42) items of multiple-choice 
and (8) items of essay were verified. The measure of motivation cognitive component of 
(44) items  have also been verified. The experiment covered a chapter with full academic 
processes. The data and the results showed a statistically significant superiority of the 
experimental group to the control group in acquisition and motivation. 

 الممخص
لمعرفي لدى يرمي ىذا البحث إلى معرفة "أثر استراتيجية معالجة المعمومات في تحصيؿ مادة الجغرافية والدافع ا

 طالبات الصؼ الخامس األدبي".
ولتحقيؽ ذلؾ أختار الباحثاف تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي لمجموعتي البحث وكافأ طالبات مجموعتي البحث 
في عدة متغيرات وتمثمت المادة التعميمية الخاضعة لمتجريب بالفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب الجغرافية الطبيعية المقرر 

( فقرة اختبارية 50خامس األدبي، أما أداتا البحث فقد تمثمت باختبار التحصيؿ الذي أعده الباحثاف مكونًا مف )لمصؼ ال
( فقرات مف نوع االختبارات المقالية وتـ التحقؽ مف صدقو الظاىري 8( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد و)42بواقع )

فقرة اختبارية وأيضًا تـ التحقؽ مف صدقو الظاىري والصدؽ البناء، ( 44والمحتوى، ومقياس الدافع المعرفي المكوف مف )
واستمرت التجربة فصاًل دراسيًا كاماًل وبمعالجة البيانات إحصائيًا أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة 

 الضابطة في التحصيؿ والدافع المعرفي.
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 الفصل األول
 مشكمة البحث:

ارس طرائؽ وأساليب تقميدية في تدريس مادة الجغرافية والمواد األخرى والتي تتصؼ بالتركيز عمى تعتمد بعض المد
ف ىذه الطرائؽ قد تؤدي إلى تكميؼ المتعمميف بحفظ قدر كبير مف المادة وتذكرىا واسترجاعيا دوف  الحفظ والتمقيف، وا 

 عمومات ومعالجتيا.تعميميـ أو توجيييـ إلى الطرائؽ العممية في تخزيف واسترجاع الم
لذا يرى عدد مف الباحثيف أف ضعؼ قدرة المتعمميف عمى تذكر معموماتيـ السابقة قد يعود إلى عوامؿ عدة منيا 
فشميـ في ترميز المعمومات أو عدـ دقتيـ في تخزينيا خالؿ المعالجات المعرفية أضافة إلى انخفاض درجة االنتباه 

، واالىتماـ الذي يبدونو مف خالؿ ىذه   Cook & Mayer)(، في حيف يرى كؿ مف 137، ص2004المعالجات )العتـو
أف سبب ضعؼ المتعمميف في المواد الدراسية بشكؿ عاـ يعود إلى أساليب المعالجة لدييـ بكونيا تمتاز بالسطحية  (1983

ربط المعمومات الواردة بيف  وعدـ التعمؽ إذ يتطمب مف المتعمـ البحث عف المعمومات الميمة لكي يتذكرىا بداًل مف محاولة
 (Cook & Mayer, 1983, p:50)األسطر مع الظاىرة المدروسة .                               

( أف مف أىـ أسباب قصور التعميـ المدرسي يتمثؿ بتدني قدرة المتعمموف عمى 1994وباالتجاه نفسو يرى )خزاـ 
يـ عند القراءة واالستماع والمناقشة وأف ضعؼ قدرتيـ عمى اإلنجاز معالجة المعمومات مما يجعميـ ال يستثمروف عقول

نما يعود إلى انخفاض  اليعود بالضرورة إلى انخفاض درجة الذكاء لدييـ أو نقص في الجيد المبذوؿ وعدـ الميؿ لمدراسة وا 
ومعالجة المعمومات بشكؿ المستوى المياري لدييـ في تنظيـ المعمومات المدرسية ومعالجتيا وعدـ معرفتيـ بطرؽ تجييز 

 (.39، ص1994جيد )خزاـ، 
وقد الحظ الباحثاف مف خالؿ خبرتيما في مجاؿ التدريس معاناة الكثير مف المتعمميف مف نسياف المواد والمعمومات 
التي درسوىا سابقًا وحفظوىا وضمنوا حسف استرجاعيا عند تعرضيـ لموقؼ أو مشكمة معينة تتطمب حاًل، فيـ يعجزوف 

استرجاع المعمومات ذات العالقة بالموقؼ أو المشكمة، فالنسياف عندما يحدث عمى ىذا النحو فأنو يضعؼ مف قيمة عف 
اليدؼ األساسي الذي تسعى التربية لتحقيقو وىو تمكيف المتعمميف مف تمثيؿ المعمومات ودمجيا في بنائيـ المعرفي كما واف 

مجحفة في عممية التعميـ والتعمـ فيـ يقوموف بعممية حشو ألدمغة  الكثير مف المدرسيف يستخدموف أساليب قد تكوف
المتعمموف بالمعمومات دوف تبصرىـ بالكيفية التي تتـ بوساطتيا عممية اكتسابيا كما إنيـ يمزموف طمبتيـ بأنماط محددة مف 

 (35، ص2000األداء الذي يشجع عمى الحفظ اآللي أكثر مف تشجيعيـ عمى التفكير.        )عدس، 
وبذلؾ يعتقد الباحثاف بأف المدرسيف يسوغوف سموكيـ ىذا بحجة عدـ وجود الوقت الكافي لمخروج عف ىدؼ توصيؿ 
المعرفة الدقيقة لممتعمميف )المحتوى التعميمي( واالنتقاؿ بيـ إلى ىدؼ تعميـ استراتيجية معالجة المعمومات إذ يعد الكثير 

لى الكثير مف الوقت والجيد الذي ال يتوافر لدييـ في حيف يرى البعض اآلخر منيـ إف تحقيؽ ىذا اليدؼ صعبًا ويحتاج إ
منيـ أف صعوبة تحقيؽ ىذا اليدؼ قد يرجع إلى ضخامة المناىج الدراسية وامتالئيا بالتفاصيؿ والمعمومات مما يجبر 

يو أرتأ الباحثاف تجريب المدرس عمى استخداـ طريقة استظيار المعمومات لتوصيؿ ىذا الكـ اليائؿ مف المعرفة، وعم
استراتيجية معالجة المعمومات مف خالؿ تدريس مادة الجغرافية المقررة لطالبات الصؼ الخامس األدبي العتقادىما بأف ىذا 
األجراء قد يساعدىف عمى تعمـ مادة الجغرافية بعمؽ وتغيير أسموبيف في التعامؿ مع المعممات المقدمة إلييف وكيفية 

في بنيتيف المعرفية والكيفية التي يتـ بيا استدعاء المعمومات عند الحاجة لحؿ مشكمة معينة وعميو فإف ترميزىا وخزنيا 
 مشكمة البحث الحالي يمكف أف تحدد باإلجابة عف السؤاؿ اآلتي: 

ىؿ الستراتيجية معالجة المعمومات أثر في تحصيؿ مادة الجغرافية والدافع المعرفي لدى طالبات الصؼ الخامس 
 دبي األ
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 أهمية البحث والحاجة أليه
إف النظرة الحديثة لمتربية تتمثؿ في أنيا عممية تيدؼ إلى توفير البيئة المالئمة التي تساعد عمى تشكيؿ الشخصية 
اإلنسانية ألفراد المجتمع وتمكنيـ مف اكتساب الصفات االجتماعية مف خالؿ النمو المتوازف جسميًا وعقميًا ونفسيًا عمى وفؽ 

طار االيديولوجي لممجتمع فنجد أف لمتربية دورًا رئيسًا في تكويف اإلنساف عف طريؽ ترقية جميع أوجو الكماؿ الذي يمكف اإل
ترقيتيا فيي عممية مخططة ومنظمة تيدؼ إلى مساعدة الفرد عمى النمو السوي المتكامؿ قادرًا عمى التكيؼ مع نفسو ومع 

 (.19، 2007ما يحيط بو )الحيمة، 
ف ا لتطور في التربية يتطمب متطمبات جديدة تستيدؼ تمكيف الطالب مف استيعاب الثقافة ومستمزماتيا حتى تتمكف وا 

أف تتواصؿ مع ما يجري مف حوليا عف طريؽ اىتماميا الكبير باالستراتيجيات وطرائؽ التدريس واتخاذىا ركنًا مف أركاف 
العممية التربوية لما ليا مف أثر في تفكير الطالب. )الخفاجي،  بناء العممية التعميمية بوصفيا وسيمة فعالة في إنجاح

2011 ،45.) 
فالتربية الحديثة أعطت أىمية كبيرة لمطرائؽ واالستراتيجيات التدريسية ونظرت إلييا عمى أنيا حجر الزاوية في 

المفاىيـ واالتجاىات والميوؿ التي العممية التعميمية لما ليا مف أىمية كبيرة في تحقيؽ أىدافيا وترجمة أىداؼ المنيج إلى 
تتطمع المدرسة إلى تحقيقيا وفي تحقيؽ نوع التعمـ ودرجة السيولة والصعوبة التي يتـ فييا وليا تأثير واضح في مواقؼ 
الطمبة واتجاىاتيـ نحو المادة الدراسية ونحو مدرسييـ، لذا أصبحت استراتيجيات وطرائؽ التدريس جزء مف المنيج المدرسي 

 (.9، 2005س مجرد نشاط يجري بجواره. )رزوقي وآخروف، ولي
ولممنيج عالقة وثيقة بطرائؽ التدريس ألف طريقة التدريس تعد مف الوسائؿ الميمة في ترجمة المنيج إلى ما يبغي 

 (.233، 1997إليو المدرس مف تحقيقو مف عادات وميوؿ واتجاىات )الموسوي، 
لمتبعة فييا عنصرًا ميمًا مف العناصر األساسية المكونة لممنيج فيي ترتبط ولما كانت طرائؽ التدريس واألساليب ا

ارتباطًا قويًا باألىداؼ والمحتوى والوسائؿ التعميمية والتقويـ وتؤدي دورًا في تحقيؽ األىداؼ إذ يتحدد مف خالليا دور كؿ 
ليست واحدة في كؿ عصر وفي كؿ مجتمع بؿ ىي مف المدرس والمتعمـ في العممية التعميمية، والطريقة التدريسية وأساليبيا 

وليدة حاجات وظروؼ ومطالب اجتماعية فيي تتغير بتغير األىداؼ واالىتمامات التربوية لمواجية متطمبات المجتمع 
 (25-24، ص1994وحاجاتو. )الموسوي، 

تو عمى استعماليا تساعده بال وليذا فإف معرفة المدرس الواسعة بطرائؽ التدريس واستراتيجيات التعميـ المتنوعة وقدر 
شؾ في معرفة الظروؼ التدريسية المناسبة لمتطبيؽ حتى تصبح عممية التعميـ شيقة وممتعة لمطمبة ومناسبة لقدراتيـ ووثيقة 

 (57، ص2002)توفيؽ والحيمة،  الصمة بحياتيـ اليومية وحاجاتيـ وميوليـ ورغباتيـ وتطمعاتيـ المستقبمية.
المرحمة المرجوة فعمى المدرس تطوير مياراتو في كافة المجاالت التربوية ومعرفة أرقى ومف أجؿ الوصوؿ إلى 

السبؿ لموصوؿ إلى عقوؿ الطمبة حيث ازدادت الحاجة إلى توظيؼ العديد مف االستراتيجيات التربوية الحديثة لمسعي نحو 
 (.7، ص2009تطوير ميارات الطمبة عمى التفكير والبحث )الصرايرة وآخروف، 

ومف العمـو التي يجب االىتماـ بطرائؽ تدريسيا مادة الجغرافية إذ لـ يعد مجرد نقؿ المعرفة فييا إلى الطمبة بؿ ىو 
( وبتكامؿ شخصيتو مف مختمؼ جوانبيا وتعميميـ كيؼ يفكروف ال كيؼ يحفظوف نموه )عقميًا ووجدانيًا وميارياً عممية تعنى ب

دراكيا أو توظيفيا في حياتيـ اليومية. )زيتوف، المقررات والكتب والمناىج الدراسية عف  ، 1996ظير قمب دوف فيميا وا 
 (133ص

تعد الجغرافية مف المواد التي تسيـ في بناء األبعاد العقمية واالجتماعية والنفس حركية لمطمبة إال أف طرائؽ وأساليب 
بالحقائؽ والمعمومات التي تعتمد عمى الحفظ  تدريسيا ما زالت أسيرة المفيـو الضيؽ الذي يعتمد عمى حشو ذاكرة المتعمـ

 (3، ص2001واالستظيار. )العمر، 
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فالجغرافية عمـ يقـو عمى مالحظة ظواىر سطح األرض وتحميؿ العوامؿ التي توضح اختالؼ أنواعيا أو درجة 
 (40، ص1970كثافتيا مف مكاف آلخر .                                   )المياح، 

فية في عصرنا المتطور عممًا ميمًا وذلؾ ألنيا تسيـ في إبراز النواحي االقتصادية وطرائؽ استثمارىا أصبحت الجغرا
 (5، 2004ومعطيات البيئة وجيود اإلنساف في تصنيفيا وتدرس الظواىر الطبيعية وتفاعؿ اإلنساف معيا. )الغزالي، 

التعممية، ألزمت  -بظالليا عمى العممية التعميمية إف األحداث المتسارعة في ميداف تكنولوجيا المعمومات التي ألقت
عمى كؿ مدرس بتبني نظرية في تدريسو لطمبتو إذ أصبح ميندسًا لمدروس الصفية مف خالؿ تبنيو نظرية تستند إلى أسس 

 (181، ص2007بحثية. )نوفؿ، 
الحديثة حيث أحدثت ثورة  وتأتي في ىذا السياؽ نظرية معالجة المعمومات التي تعد مف أحدث النظريات المعرفية

في مجاؿ الذاكرة وعمميات تعمـ المتعمـ فضاًل عف دراسة المغة والتفكير وىي تختمؼ عف النظريات المعرفية القديمة مف 
حيث عدـ االقتصار عمى وصؼ العمميات المعرفية بؿ حاولت تفسير آلية حدوث العمميات ودورىا في معالجة المعمومات 

نتاج السموؾ، وظير ىذا االتجاه في أواخر الخمسينات مف القرف الماضي مستفيدًا مف التطورات التي حصمت في مجاؿ  وا 
عمـ االتصاالت والحاسوب حيث استخدـ العمماء تفسير ما يحدث داخؿ نظاـ معالجة المعمومات لدى المتعمـ عمى نحو 

مستقبمة عمى شكؿ موجات صوتية إلى شكؿ مناظر لما يحدث في أجيزة االتصاؿ والحاسوب مف عمميات تحويؿ الطاقة ال
آخر مف الطاقة إذ اعتمدت عمى مبدأ النظاـ المكوف مف ثالث أجزاء رئيسية ىي:  مدخالت عمميات مخرجات )أبو حطب 

 (21، ص1980وصادؽ، 
 وتتحدى ىذه النظرية الفكرة السموكية التي ترى بأف جميع أشكاؿ التعمـ تتضمف تشكيؿ ارتباطات بيف المثيرات
واالستجابات ونظرية معالجة المعمومات أقؿ اىتمامًا بالشروط أو الظروؼ الخارجية حيث تركز بداًل مف ذلؾ عمى العمميات 
العقمية الداخمية التي تتوسط بيف المثيرات واالستجابات وتنظر إلى المتعمـ كونو باحثًا نشطًا عف المعمومات ومعالجتيا في 

 (.217، ص2009الوقت نفسو.)أبو جادو، 
لذا أصبحت استراتيجيات معالجة المعمومات وتطويرىا ضرورة تربوية ويجب أف تتفؽ استراتيجيات تعمـ المتعمـ مع 

 (5، ص2011استراتيجيات التدريس التي يقدـ مف خالليا مدرسو المواد التعميمية خبرات ومعارؼ المنياج الدراسي )الخزرجي، 
 ي:وتمر ىذه االستراتيجيات بثالث مراحؿ ى

 مرحمة الترميز )المسجؿ الحسي( وفييا تجري المعالجة المتسمسمة. -1
 مرحمة االحتفاظ )الخزف(. -2
مرحمة االستعادة )التذكر واالسترجاع( وتشمؿ مرحمة البحث عف المعمومات ومراجعتيا وتنظيميا. )الياشمي،  -3

 (.207، ص2008
 وفيما يمي عرض لمجموعة مف ىذه االستراتيجيات : 

 التنظيم:  إستراتيجية -1
تيدؼ إلى تعميـ المتعمميف كيفية تنظيـ أفكارىـ ومعموماتيـ عمى أساس العناصر المشتركة التي تجمع بينيا لتخزف في 
الذاكرة عمى شكؿ أنماط عامة ووحدات مجردة مف خالؿ إدراؾ العالقات المشتركة بيف المعمومات وبذلؾ تستيدؼ مساعدة 

 الموضوعات الدراسية الجديدة. المتعمميف في زيادة معنى واستيعاب
 إستراتيجية التصنيف: -2

تستيدؼ تعميـ المتعمميف تصنيؼ المعمومات والحقائؽ واألشياء واألدوات في مواقؼ معينة وتساعد ىذه اإلستراتيجية 
 (.264، ص2009في توثيؽ المعمومات وتنظيميا وسيولة استرجاعيا )أبو رياش، 

 إستراتيجية المذاكرة: -3
 تعميـ المتعمميف المذاكرة المناسبة لكؿ مادة تعميمية وتتمثؿ طريقة المذاكرة الفعالة بخمس خطوات ىي: تستيدؼ
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 القراءة بصمت -التساؤؿ  ج -التصفح واالستكشاؼ  ب –أ 
 المراجعة. -التسميع   ىػ -د 
 إستراتيجية التطبيق: -4

ظيؼ المعمومات المتعممة في مواقؼ تعميمية جديدة تستيدؼ تعميـ المتعمميف كيفية تطبيؽ المعمومات وتتألؼ مف تو 
وتوليؼ المعمومات المأخوذة مف نصوص مختمفة وتكويف مخططات وأشكاؿ توضيحية وكيفية تعميميـ لموصوؿ إلى 

 االستنتاج.
 إستراتيجية تقويم المعمومات ونقدها:-5

دميـ نحو تحقيؽ األىداؼ واستخداـ تحقؽ عف طريؽ تقويـ كيفية حدوث التعمـ عند المتعمميف ومالحظة درجة تق
                                  إستراتيجيات بديمة لتحقيؽ األىداؼ التي لـ تحقؽ وتدريب المتعمميف عمى آليات التعامؿ مع األخطاء وكتابة ممخص لممادة.              

 (241، ص2003)الغريري، 
 تذكرها.إستراتيجية االحتفاظ بالمعمومات الدراسية و -6

( إف ىناؾ عوامؿ تساعد عمى االحتفاظ بالمعمومات مف خالؿ الذاكرة المفظية أو السمعية أو Bafuo 1981يرى )
 االثنيف معًا وىي إجابات المتعمميف عمى أسئمة المدرس وصياغة أسئمة لنفسيـ ويجيبوا عنيا.

 إستراتيجية التذكر واالستعداد لالمتحان. -7
 تعداد لألسئمة وتذكرىا.تستيدؼ إلى  كيفية االس

 إستراتيجية إدارة الوقت: -8
إف تعميـ المتعمـ عمى إستراتيجية تنظيـ الوقت وفؽ جدوؿ زمني يوفر لو قدرًا مف المرونة لمواجية مقتضيات األمور 
اد وتمكنو بعد ذلؾ أف يضع حدًا لتردده عمى أف يراعي عند تخطيط الوقت أسباب تخصيص الساعات المحددة ليذه المو 

 (.75، ص2001دوف غيرىا.)الحسيف، 
  التصنيؼ.أما االستراتيجية التي أستخدميا الباحثاف في ىذا البحث ىي أستراتيجية 

أما الدوافع فأنيا تعد مف أىـ العوامؿ التي تسيـ في التربية بوجو عاـ والتعمـ بوجو خاص، فالتعمـ الناجح ىو التعمـ 
وكمما كاف موضوع الدرس مشبعًا ليذه الدوافع والحاجات كانت عممية التعمـ أقوى  القائـ عمى دوافع المتعمميف وحاجاتيـ

وأكثر حيوية لذا ينبغي أف يوجو نشاط المتعمميف بحيث يشبع الحاجات الناشئة لدييـ ويتفؽ مع ميوليـ ورغباتيـ )كراجة، 
 (.221، ص1997

يًا في ذاتيا حيث استثارة دافعية المتعمميف وتوجيييا ولمدافعية أىمية مف الوجية التربوية مف حيث كونيا ىدفًا تربو 
وتوليد اىتمامات معينة لدييـ تجعميـ يقبموف عمى ممارسة نشاطات معرفية انفعالية وحركية خارج نطاؽ العمؿ المدرسي 

الوجية التعميمية وفي حياتيـ المستقبمية، وىي مف األىداؼ التربوية العامة التي ينشدىا أي نظاـ تربوي، كما ليا أىمية مف 
مف حيث كونيا وسيمة يمكف استخداميا في سبيؿ إنجاز أىداؼ تعميمية معينة عمى نحو فاعؿ مف خالؿ اعتبارىا أحد 

 (Cayne & Berliner, 1979, p:23)العوامؿ المحددة لقدرة المتعمـ عمى التحصيؿ واإلنجاز.
جود الحالة الدافعية لدى المتعمـ يعني أنو يسعى نحو وأف الدافع ينشأ نتيجة وجود حاجة معينة لدى المتعمـ فإف و 

إشباع بعض الحاجات المعنية التي تنشأ عنيا ىذه الحالة مثؿ الحاجة إلى الطعاـ أو الشراب أو النـو أو كما يحدث في 
 (255ص، 1991مجاؿ الحاجات االجتماعية المكتسبة مثؿ الحاجة إلى تقدير اآلخريف أو إلى تقدير الذات.)الشرقاوي، 

وأف الدافع المعرفي يقع ضمف حاجات المتعمـ والمعرفة وتظير في رغبة في الكشؼ ومعرفة حقائؽ األمور وحب 
 االستطالع ويتضمف ىذا التعريؼ األبعاد اآلتية:

حب االستطالع والرغبة في البحث والتدقيؽ مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقائؽ، وىذه الحاجات قد  -الرغبة في المعرفة
ضحة عند بعض األفراد أكثر مما تكوف لدى البعض اآلخر وقد تأخذ ىذه الحاجات صورة أعمؽ مف بعض مظاىر تكوف وا
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يجاد العالقة بيف األشياء.)الشرقاوي،  ، 1991السموؾ لدى بعض األفراد وتبدو الرغبة في التحميؿ والتنظيـ والربط وا 
 (239ص

مف في فيـ دافعيتو لذلؾ فإف كثير مف عمؿ المدرسيف يتركز وأف مفتاح السيطرة والضبط لسموؾ المتعمـ وتوجييو يك
في مشكمة الدافعية ويكاد يكوف إخفاؽ المدرسيف راجعًا إلى ضعؼ قدرتيـ عمى فيـ الدور الذي تؤديو الدافعية في عممية 

ر وكيفية اإلفادة التعمـ كونيا تمثؿ الطاقة التي تسيـ في توجيو سموؾ المتعمميف ونشاطاتيـ نحو تحقيؽ ىدؼ محدود الدو 
قباليـ عميو ورغبتيـ فيو )أبو عالـ،   (.40، ص1986منو يؤدي إلى اىتماـ المتعمميف بالدرس وا 

ىذا وقد أصبح تدني مستوى الدافع المعرفي ظاىرة تربوية يعنى بيا المعمموف والمربوف في مختمؼ عالقاتيـ مع 
 اىرة إلى:المدرسة أو المؤسسة التربوية ويمكف تحديد أسباب ىذه الظ

ويقصد باالستعداد الحالة التي يكوف فييا المتعمـ قادرًا عمى تمبية متطمبات موقؼ التعمـ والخبرة االستعداد لمتعمم:  -1
 التي تعرض لو.

 وتتضمف: الممارسات الصفية: -2
ؿ أحد يعد ىذا السموؾ نتاج خصائصيـ الشخصية والبيئة االجتماعية وطالما أف المتعمـ يشك سموك المتعممين: –أ 

 وحدات ىذه البيئة فالبد مف مالحظتيا عند فيـ دافعيتيـ المعرفية.
 تتمثؿ بػ: ممارسات المعممين: -ب
 .عدـ حرص المعمـ عمى التأكد مف اتقاف المتعمميف لممتطمبات األساسية لمتعمـ الجديد قبؿ الشروع فيو 
 مو معيـ ويستطيع مراعاة ذلؾ في عدـ سعي المعمـ إلى معرفة مستويات المتعمميف الصفية حتى يحسف تفاع

 تعمميـ.
  إغفاؿ المعمـ تحديد األىداؼ التعميمية التي يريد تحقيقيا عند المتعمميف كما يغفؿ إخبارىـ بيذه األىداؼ في بداية

 التعمـ الصفي.
  ،(240، ص2000تياوف المعمـ في تقدير التعزيزات اإليجابية لمطمبة إلعالـ المتعمـ. )قطامي ونايفة 

يجدر بنا أف نذكره أىمية المرحمة اإلعدادية، ألف الطمبة في ىذه المرحمة يكونوا مؤىموف لتحقيؽ أىداؼ التربية  ومما
المستمدة مف أىداؼ المجتمع وتزداد قدرتيـ عمى التعمـ واالستيعاب بما يجعميـ يشغموا أنفسيـ بمشكالت مجتمعيـ، وفي 

ستوى مف ناحية بنيتيـ وقواىـ الجسمية والعقمية وبالقيادة المدركة ظؿ الرعاية الواعية يمكف أف يصموا إلى أعمى م
والمالحظة واإلرشاد المقصود يواصموا نموىـ خمقيًا واجتماعيًا بشكؿ يحقؽ صفات المواطنة الصالحة، وفي ىذه المرحمة يعد 

، وكال األمريف يتطمب الجيد الطالب ألمريف: أما لمواصمة الحياة الجامعية أو ينطمؽ منيا إلى ميداف الحياة العممية
والبحث، زيادة عمى أف ىذه المرحمة ىي مرحمة مرنة مف مراحؿ النمو وفييا تكوف الفرصة سانحة لتعديؿ سموؾ الطالب مف 

 تأثيرات المراحؿ السابقة.
 مما تقدـ يمكف أف تبرز أىمية البحث الحالي مف خالؿ كونو:

 دافع المعرفي لدى طالبات المرحمة اإلعدادية مف خالؿ تدريسيف ىذه تناوؿ مستوى التحصيؿ في مادة الجغرافية وال
عمـ الباحثاف( مف  )بحسبالمادة باستعماؿ استراتيجية معالجة المعمومات، وىذا البحث مف حيث أىدافو وموضوعو 

 البحوث القميمة التي اعتمدت ىذه االستراتيجيات الحديثة في التدريس عمى الصعيد التربوي المحمي..
 راسة شريحة طالبات المرحمة اإلعدادية التي تعد مف المراحؿ األساسية والميمة في مراحؿ النمو التعميمية حيث د

تظير فييا سمات واتجاىات ميوؿ الطالبات في حياتيف الدراسية والقيـ كما أنيا مرحمة اإلعداد والنيوض بمسؤوليات 
 التي تتبمور فييا الشخصية وتأخذ مالمحيا الثابتة النسبية.الحياة واالعتماد عمى النفس فضاًل عف أنيا المرحمة 
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 هدف البحث: 
يرمي ىذا البحث الى التعرؼ عمى أثر استراتيجية معالجة المعمومات في تحصيؿ مادة الجغرافية والدافع المعرفي 

 لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي، مف خالؿ التحقؽ مف الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف : 
( بيف متوسط درجات تحصيؿ طالبات المجموعة 0.05ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ليس -1

التجريبية التي تدرس مادة الجغرافية باستراتيجية معالجة المعمومات ومتوسط درجات تحصيؿ المجموعة 
 الضابطة التي تدرس المادة نفسيا بالطريقة التقميدية.

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي 0.05ند مستوى )ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية ع -2
تدرس مادة الجغرافية باستراتيجية معالجة المعمومات ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة 

 نفسيا بالطريقة التقميدية في مقياس الدافع المعرفي.
 حدود البحث:

 يقتصر ىذا البحث عمى: 
لخامس األدبي في المدارس اإلعدادية أو الثانوية النيارية لمبنات في مدينة بغداد لمعاـ الدراسي طالبات الصؼ ا -1

 ـ(.2012-2013)
تأليؼ: أ. د. أياد عاشور الطائي وآخروف، المركز التقني ألعماؿ ما  -موضوعات مف كتاب )الجغرافية الطبيعية -2

 (.2009، 1قبؿ الطباعة، ط
 تحديد المصطمحات:

 -يجية : عرفيا كؿ مف:* اإلسترات
- (Webester 1971)  "بأنيا "فف استعماؿ الخطط المنظمة في حؿ مشكمة معينة(Webester, 1971, p:249) 
( "عمميات عقمية أو إجراء منظـ في أنشطة معالجة المعمومات التي تخدـ غرضًا يرتبط بيدؼ ما" 2005)أبو جادو   -

 (.109، ص2005)أبو جادو، 
جراءات وأنشطة ووسائؿ يعتمدىا المدرس في الموقؼ الصفي ليزود طمبتو بالخبرات  -:التعريف النظري - خطوات وا 

 التعميمية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية المرغوبة.
اإلجراءات التي تعتمدىا الباحثة مع طالبات المجموعة التجريبية في عينة البحث، موظفة  -التعريف اإلجرائي: -

 وعة لتحقيؽ موقؼ تعميمي إيجابي يساعد في تحقيؽ األىداؼ.األنشطة والوسائؿ المتن
 -عرفيا كؿ مف: المعمومات:* معالجة 

(Sehmeek 1983)  عمميات معالجة المعمومات داخؿ الدماغ، وأف طرائؽ المعالجة تتضمف العمؽ الذي تعالج فيو ىذه"
 (Sehmeek, 1983, p:21)المعمومات وىي تمتد مف السطحية والى العمؽ".

( "عمميات يقـو بيا العقؿ مثؿ الكمبيوتر باستقباؿ المعمومات ويجري عمييا تعديؿ عمى شكميا 2005)حسيف   -
 (.146، ص2005ومضمونيا ثـ تخزينيا واستدعائيا في وقت االحتياج إلييا"  )حسيف، 

ي يكوف نشطًا حيويًا العمميات المعرفية التي يقـو بيا المتعمـ مف أجؿ تنظيـ معارفو وفيمو لك -التعريف النظري: -
 وفاعاًل.

خطة عمؿ تدريسية منظمة لتعميـ طالبات الصؼ الخامس األدبي معالجة المعمومات مف  التعريف اإلجرائي: -
خالؿ دروس مادة الجغرافية والخاصة بالمجموعة التجريبية المواتي درسف وفؽ استراتيجية معالجة المعمومات 

 إلييا.مف أجؿ استرجاعيا عند الحاجة  ومحاولة احتفاظيف بيا ألطوؿ مدة ممكنة
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 : عرفو كؿ مف: التحصيل* 
(: "ناتج ما يتعممو المتعمميف بعد التعمـ ويقاس بالعالمة التي يحصؿ عمييا المتعمـ في اختبارات 1992)القاعود  -

 (.100، ص1992التحصيؿ" )القاعود، 
لتي اكتسبت في إحدى المواد الدراسية والتي تـ ( "المعرفة التي تـ الحصوؿ عمييا أو الميارات ا2004)الصالح   -

 (26، ص2004تحديدىا بواسطة درجات االختبار المعد مف قبؿ المدرس" . )الصالح، 
 (.100، ص1992لقد تبنى الباحثاف تعريؼ )القاعود،  التعريف النظري: -
قاس بالدرجة التي تحصؿ ىو محصمة ما تتعممو الطالبة بعد مرور مدة التجربة المحددة وت التعريف اإلجرائي: -

 عمييا في اختبار تحصيؿ مادة الجغرافية الذي يطبؽ بعد انتياء مدة التجربة.
 عرفيا كؿ مف: الجغرافية :* 

(: "دراسة سطح األرض باعتباره سكنًا لإلنساف وعالقات التأثير والتأثر بينيما أي دراسة العالقات 2006) الرشايدة 
 (24، ص2006الطبيعة غير الحية" . )الرشايدة، المتبادلة بيف الطبيعة الحية و 

(: "دراسة األرض والبيئات والعالقات بينيما جميعًا وتعمـ الناس فيـ وتذوؽ التركيبة الفسيفسائية 2011)أبو دية   -
 لمعالـ الذي يعيشوف فيو"

 (.49، ص2011)أبو دية، 
 .(24، ص2006لقد تبنى الباحثاف تعريؼ )الرشايدة،  التعريف النظري: -

 عرفو كؿ مف: الدافع المعرفي:* 
- (Cacioppo & Petty 1982)   "تمؾ الحاجة إلى فيـ البيئة المحيطة والتكويف المعقوؿ ليا" :(Cacioppo & 

Petty, 1982, p:116) 
(: "تتمثؿ برغبة المتعمـ في معرفة وحب االستطالع والميؿ إلى االستكشاؼ والرغبة في 2001)الكبيسي والداىري  -

 عمى البيئة"التعرؼ 
 (.64، ص2001)الكبيسي والداىري، 

الحاجة إلى االكتشاؼ وقبوؿ التحديات واالرتياد والرغبة في القراءة والسعي لممعرفة وحب  التعريف النظري: -
 االستطالع وطرح األسئمة.

فقرات  الدرجة الكمية التي يحصمّف عمييا طالبات عينة البحث مف خالؿ استجابتيف عف التعريف اإلجرائي :  -
 مقياس الدافع المعرفي الذي أعده الباحثاف ويطبؽ بعد االنتياء مف تجربة البحث..

 
 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة
 وفقًا لمدراسات التي اطمع عمييا الباحثاف تـ عرضيا في محوريف:

 دراسات تناولت استراتيجية معالجة المعمومات. -1
 دراسات تناولت الدافع المعرفي. -2
 راسات تناولت استراتيجية معالجة المعموماتأواًل : د

 (.2003دراسة )الغريري  -1
أجريت في العراؽ، وىدفت إلى معرفة أثر استراتيجيات معالجة المعمومات في التحصيؿ وانتقاؿ أثر التدريب لدى 

 طمبة كمية المعمميف.
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بًا وطالبة لكؿ مف المجموعة ( طال35( طالبًا وطالبة مف كمية المعمميف بواقع )70تكونت عينة الدراسة مف )
التجريبية والضابطة، استغرقت التجربة فصاًل دراسيًا كاماًل أما الوسائؿ اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة تمثمت 
بػ)االختبار التائي ومربع كاي ومعادلة بيرسوف(، حيث أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة في 

ثر التدريب وكذلؾ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعتيف لصالح المتعممات في التحصيؿ وانتقاؿ أثر التحصيؿ وانتقاؿ أ
 و( .  -، ىػ2003التدريب.)الغريري، 

 (Brocke 2007)دراسة  -2
أجريت في لندف، ىدفت إلى تحميؿ محتوى عمميات معالجة المعمومات التي تظير في التراكيب المعرفية وعالقتيا 

 لدى طمبة المرحمة الثانوية.بالتحصيؿ 
( طالبًا وطالبة، استغرقت التجربة سنة دراسية كاممة، ومف الوسائؿ اإلحصائية التي 48تكونت العينة مف )

لمعرفة التراكيب  "Cormp"لمعرفة عمميات المعالجة ونوعيا ومعادلة  Norwarاستخدمت في الدراسة ىي ) تطبيؽ معادلة 
تحميؿ التبايف(، وأظيرت النتائج بأف المتعمميف الذيف كاف إنجازىـ عاليًا كاف لدييـ ميؿ داخؿ المحتوى، ومربع كاي، و 

لتذكر المعمومات بصورة أكثر وكاف لدييـ ميؿ لمتعبير عف أفكارىـ في استراتيجيات معالجة المعمومات أكثر مما يقـو بذلؾ 
 (Brocke, 2007, C-D)المتعمميف ذو اإلنجاز المنخفض.

 (.2011يمي دراسة )التم -3
أجريت في العراؽ، وىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية إستراتيجية معالجة المعمومات في التحصيؿ وميارات ما وراء 

 المعرفة لمصؼ األوؿ المتوسط في مادة الكيمياء.
ئية ( طالبًا، استغرقت التجربة فصاًل دراسيًا كاماًل وعولجت البيانات باستخداـ وسائؿ إحصا68تكونت العينة مف )

منيا )االختبار التائي، مربع كاي، معادلة بيرسوف(، وأظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف المجموعة التجريبية 
 ب( -، أ2011والضابطة لصالح التجريبية في متغير التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة.)التميمي، 

 ثانيًا : دراسات تناولت الدافع المعرفي.
 (2000 دراسة )الخميفي-1

 أجريت في قطر، وىدفت معرفة العالقة بيف ميارات التعمـ والدافع المعرفي والتحصيؿ الدراسي.
( طالبًا وطالبة مف التخصصات العممية واألدبية بكمية التربية في جامعة قطر، ومف 302تكونت العينة مف )

حميؿ االنحدار(، وأظيرت النتائج وجود عالقة الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في ىذه الدراسة )معامؿ ارتباط بيرسوف وت
داؿ إحصائيًا وموجبة بيف التحصيؿ وميارات انتقاء األفكار األساسية بالنسبة لعينة التخصصات المذكورة وعدـ وجود 

 (44 -12، 2000عالقة داؿ وموجبة بيف الدافع والتحصيؿ فيما يخص التخصصات العممية واألدبية. )الخميفي، 
 (2001لشرعة دراسة )ا -2

أجريت في االردف، وىدفت إلى التحقؽ مف أثر اعتماد األسئمة كإستراتيجية لتدريس مبحث التاريخ في التحصيؿ 
 وتنمية الدافعية لمتعمـ وتنمية مفيـو الذات.

( طالبًا مف طالب الصؼ العاشر )الرابع ثانوي(، تمثمت الوسائؿ اإلحصائية بػ)االختبار 65تكونت العينة مف )
تائي، معامالت االرتباط الثنائية البينية(، وأظيرت النتائج وجود فرؽ في التحصيؿ ومقياس الدافعية ومفيـو الذات لصالح ال

 و(  -، ؿ2001التجريبية.)الشرعة، 
 ( . 2004دراسة )عبد اهلل  -3

 مبة المرحمة المتوسطة.أجريت في العراؽ، وىدفت إلى التعرؼ إلى الدافع المعرفي وعالقتو بالقدرات المعرفية لدى ط
( طالبًا وطالبة، استخدمت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية )معادلة بيرسوف، طريقة التجزئة 400تكونت العينة مف )

عادة االختبار(، وأظيرت النتائج:  النصفية وا 
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 مستوى الدافع المعرفي عند األوؿ المتوسط عاؿ. .1
 مستوى القدرات المعرفية لدى عينة الدراسة منخفض. .2
ال يوجد فرؽ بيف معاممي االرتباط بيف الدافع المعرفي والقدرات المعرفية لدى كؿ مف اإلناث والذكور.)عبد اهلل،  .3

 ب(. -، أ2004
 (2012دراسة )فرج اهلل  -4

أجريت في العراؽ، وىدفت إلى معرفة فاعمية إستراتيجية باير في تحصيؿ مادة الكيمياء وتنمية التفكير الناقد والدافع 
 رفي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط.المع

( طالبًا، استغرقت التجربة فصاًل دراسيًا كاماًل، استخدـ الباحث الوسائؿ )االختبار التائي، 60تكونت العينة مف )
معادلة بيرسوف(، وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة في متغير التحصيؿ والتفكير الناقد والدافع 

 و( -، د2012.)فرج اهلل، المعرفي
 الموازنة بين الدراسات السابقة

 تباينت الدراسات السابقة مف حيث أىدافيا. -1
 جميع الدراسات اعتمدت المنيج التجريبي. -2
( في المرحمة المتوسطة ودراسة 2011أجريت الدراسات في مراحؿ دراسية متنوعة حيث أجريت دراسة )التميمي  -3

(Brocke) ( عمى المرحمة الجامعية ىذا فيما يخص متغير استراتيجيات 2003و)الغريري  في المرحمة الثانوية
( 2012( و)فرج اهلل 2004معالجة المعمومات، أما متغير الدافع المعرفي فقد أجريت دراسة كؿ مف )عبد اهلل 

( عمى 2000( فكانت عمى المرحمة الثانوية ودراسة )الخميفي 2000في المرحمة المتوسطة أما دراسة )الشرعة 
 المرحمة الجامعية.

( طالب 400و) (Brocke 2007)( طالب وطالبة في دراسة 48تراوحت العينة في الدراسات السابقة ما بيف ) -4
 (.2004وطالبة في دراسة )عبد اهلل 

 (Brocke 2007)( و2003جنس العينة: أجريت أغمب الدراسات عمى الذكور واإلناث كدراسة )الغريري  -5
( 2011( في حيف دراسات أجريت عمى الذكور كدراسة )التميمي 2004و)عبد اهلل ( 2000و)الخميفي 
 (.2012( و)فرج اهلل 2001و)الشرعة 

 الوسائؿ اإلحصائية: تباينت الدراسات السابقة في وسائميا اإلحصائية. -6
 اإلفادة من الدراسات السابقة:

 بمورة مشكمة البحث وتحديد أبعادىا ومجاالتيا. -1
 احثاف في اختيارىما المتغيرات المستقمة.كانت مؤشرًا لمب -2
نما استند إلى قاعدة واسعة مف  -3 تؤشر نتائج الدراسات السابقة إلى أىمية البحث الحالي وأنو لـ يأِت مف فراغ وا 

 البحوث في الميداف النفسي والتربوي الميتمة بمتغيرات الدراسة.
احثوف في دراساتيـ ألجؿ اإلفادة منيا في إجراءات وجيت نظرة الباحثاف إلى طبيعة اإلجراءات التي اتبعيا الب -4

 البحث الحالي..
إفادة الباحثاف مف الجانب النظري لمدراسات السابقة وأف تبويب الباحثيف لبحوثيـ ميد الطريؽ أماـ الباحثاف في  -5

 وضع تصورات نظرية واضحة المعالـ لمتغيرات بحثيما.
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 

جراءاتو وكما يمي:في ىذ  ا الفصؿ سيتناوؿ الباحثاف عرضًا لمنيج البحث وا 
 أواًل : منهج البحث:

لقد اختار الباحثاف المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ بحثيما، ألنو منيج مالئـ إلجراءات البحث والتوصؿ إلى النتائج 
 (.59، ص2002بو حويج، والمقصود مف مصطمح )تجريبي( تغير شيء ومالحظة أثر التغير في شيء آخر )أ

 ثانيًا : إجراءات البحث:
 ىي إجراءات الدراسة لموصوؿ إلى أىدافيا والتثبت مف فرضياتيا وتمثمت بػ:

 اختيار التصميم التجريبي: .1
 (194، ص1990ىو الييكؿ أو البناء العاـ لمتجربة مف أجؿ فحص فرضيات البحث. )مايزر، 

متكافئتاف ذوات الضبط الجزئي وىذا يعتمد مجموعتيف إحداىما تجريبية لقد اختار الباحثاف تصميـ المجموعتاف ال
تدرس موضوعات الفصوؿ الثالث األولى مف الكتاب المقرر باستراتيجيات معالجة المعمومات، ومجموعة ضابطة تدرس 

اية التجربة إلى اختبار الموضوعات نفسيا بالطريقة التقميدية، وتتعرض المجموعتاف الختبار قبمي في الدافع المعرفي وفي ني
 ( يوضح ذلؾ. 1التحصيؿ في مادة الجغرافية، واختبارًا يقيس الدافع المعرفي والشكؿ ) 

 االختبار  المتغير التابع المتغير المستقؿ االختبار المجموعة
 التجريبية

 القبمي
 . اختبار التحصيؿ1 استراتيجية معالجة المعمومات

 البعدي . الدافع المعرفي2
 ػػ بطةالضا

 ( التصميـ التجريبي لمبحث 1الشكؿ ) 
 مجتمع البحث: -2

يتمثؿ مجتمع ىذا البحث بطالبات المدارس اإلعدادية والثانوية النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الرصافة 
افظة بغداد وبالسحب ( بعد أف اختيرت قصديًا مف بيف المديريات العامة/ مح2013 -2012األولى لمعاـ الدراسي )

 العشوائي وقع االختيار عمى قضاء األعظمية وباالختيار العشوائي أيضًا أصبحت إعدادية االنتصار لمبنات ميدانًا لمبحث.
 عينة البحث: -3

بعد أف زارت الباحثة المدرسة المعنية وجدتيا تضـ شعبتيف لمصؼ الخامس األدبي، وباالعتماد عمى السحب 
مجموعتا البحث، أصبحت شعبة )أ( مجموعة تجريبية تدرس باستراتيجيات معالجة المعمومات وشعبة )ب( العشوائي لتحديد 

 مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية.
( 31( طالبة موزعات في شعبتيف، )أ( بواقع )65بمغ عدد طالبات الصؼ الخامس األدبي في المدرسة المذكورة )

عد استبعاد الطالبات الراسبات إحصائيًا مف المجموعتيف، أصبح عدد طالبات المجموعة ( طالبة وب34طالبة و)ب( بواقع )
 ( يوضح ذلؾ.1( والجدوؿ )33( طالبة في حيف أصبح عدد طالبات المجموعة الضابطة )31التجريبية )

 ( 1الجدول ) 
 أفراد عينة البحث النيائية

 العينةعدد أفراد  عدد الراسبات العدد الكمي الشعبة المجموعة
 31 - 31 أ التجريبية
 33 1 34 ب الضابطة
 64 1 65  المجموع
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 تكافؤ مجموعتي البحث: -4
لقد كافأ الباحثاف إحصائيًا بيف مجموعتا البحث )التجريبية والضابطة( في عدد مف المتغيرات لكونيا قد تؤثر في 

زمني واختبار مستوى الذكاء ومقياس الدافع المعرفي العمر ال)  : سالمة تجربة البحث ودقة نتائجو وىذه المتغيرات ىي
 القبمي ودرجات مادة الجغرافية لمسنة السابقة والتحصيؿ الدراسي لموالديف(.

 العمر الزمني محسوبًا بالشهور: –أ 
( وعند إجراء الموازنات بيف متوسط مجموعتي البحث، 7/10/2012لقد حسبت أعمار الطالبات بالشيور لغاية )

( في حيف بمغ متوسط أعمار المجموعة الضابطة 202.5متوسط أعمار طالبات المجموعة التجريبية بمغ )وجد أف 
( وباستعماؿ االختبار التائي الختبار داللة الفروؽ بيف المجموعتيف في ىذا المتغير ظير عدـ وجود فروؽ دالة 199.5)

( 2.02( وىي أقؿ مف القيمة التائية الجدولية )0.947)( إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة 0.05إحصائيًا عند مستوى )
 (.2( وبذلؾ تكوف المجموعتاف متكافئتاف في ىذا المتغير، )الجدوؿ 62بدرجة حرية )

 1اختبار مستوى الذكاء. -ب
 المقنف مف قبؿ الدباغ وآخروف لمالءمتو لمبيئة العراقية وإلتصافو بدرجة مف (Raven)اعتمد الباحثاف اختبار رافف 

 (60، ص1983الصدؽ والثبات .                                    )الدباغ وآخروف، 
( في حيف بمغ متوسط 37.43وحسبت درجات اختبار ذكاء طالبات المجموعة التجريبية حيث بمغ متوسطيا )

موعتيف في ىذا المتغير ( وباستعماؿ االختبار التائي الختبار داللة الفروؽ بيف المج37.70درجات المجموعة الضابطة )
( وىي أقؿ مف القيمة 0.217( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )0.05اتضح عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )

 (.2(، )الجدوؿ 62( بدرجة حرية )2.001التائية الجدولية )
 .(2)اختبار مقياس الدافع المعرفي القبمي -ح

س الدافع المعرفي القبمي بعد أف تعرضت مجموعتا البحث لالختبار قبؿ بدء حسبت متوسطات درجات اختبار مقيا
( في حيف بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 132.20تجربة البحث وقد بمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )

فروؽ دالة إحصائيًا عند ( وباستعماؿ االختبار التائي الختبار داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات تبيف عدـ وجود 130.91)
( عند درجة حرية 2.001( وىي أقؿ مف القيمة التائية الجدولية )0.115( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )0.05مستوى )

 (.2(، )الجدوؿ 62)
 درجات مادة الجغرافية لمسنة السابقة ) الرابع األدبي (  -د
بعد أف تـ الحصوؿ عمييا مف سجالت الدرجات الخاصة  حسبت متوسطات درجات مادة الجغرافية لمسنة السابقة 

( في حيف بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 66.66بالمدرسة، حيث بمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )
( وبأستعماؿ األختبار التائي ألختبار داللة الفروؽ بيف ىذه المتوسطات تبيف عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا عند 65.81)
( عند درجة حرية 2.02( وىي أقؿ مف القيمة التائية الجدولية )0.379( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )0.05ستوى )م
 ( 2( . الجدوؿ )62)
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .3/33/3333طبق االختبار قبل بدء التجربة في يوم الثالثاء  
2
 .2/33/3333ياس الدافع المعرفي لغرض التكافؤ قبل بدء التجربة في يوم االربعاء طبق مق 
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 ( 2الجدول ) 
 المتغيرات التي كوفئت بيا مجموعتي البحث

 المتغيرات
 tقيمة  n=32الضابطة  n=32التجريبية 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الجدولية المحسوبة

 2.001 0.947 10.45 199.5 14.54 202.5 العمر الزمني
 2.001 0.217 5.63 37.70 3.66 37.43 اختبار الذكاء

درجات اختبار الدافع 
 المعرفي القبمي

132.20 38.52 130.91 41.51 0.115 2.001 

 درجات الجغرافية لمسنة
 السابقة

66.66 9.369 65.181 85.48 0.379 2.001 

 التحصيل الدراسي لموالدين:  -هـ
تـ الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بيذا المتغير مف بطاقات الطالبات المدرسية واعتمدت الباحثة مربع كاي 

 لمتحقؽ مف تكافؤ طالبات مجموعتي البحث وكما يمي:
 التحصيل الدراسي لألب: -1

( أف طالبات مجموعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير حيث أظيرت النتائج باستعماؿ 3الجدوؿ ) يتضح مف
( 0.05( عند مستوى داللة )7.8150( الجدولية )2( وىي أقؿ مف قيمة )كا0.932( المحسوبة )2مربع كاي أف قيمة )كا

 .1(3وبدرجة حرية )
 ( 3الجدول ) 

 المحسوبة والجدولية 2ات مجموعتي البحث وقيمة كاتكرارات التحصيؿ الدراسي آلباء طالب

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

يقرأ 
درجة  بكموريوس دبمـو إعدادي متوسط ابتدائي ويكتب

 الحرية

مستوى داللة  2كا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 4 9 5 6 3 4 31 التجريبية
غير دالة  7.815 0.932 3

 9 4 5 5 6 4 33 الضابطة إحصائياً 
 13 13 10 11 9 8 64 المجموع

 التحصيل الدراسي لألم: -2
( أف طالبات مجموعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير حيث أظيرت النتائج باستعماؿ 4يتضح مف الجدوؿ )

توى داللة ( عند مس7.815( الجدولية )2( وىي أصغر مف قيمة )كا1.07( المحسوبة بمغت )2مربع كاي أف قيمة )كا
 .2* * (3( وبدرجة حرية )0.05)

 
 
 
 

                                                           

(
1

( فأصلبتت دلدد الخاليلا 2دمجت الخاليا )يقرأ+ابتدائي( و)دبلوم+بكلوريوس( لكون تكرار المتوقع أقلل ملن ) ( 

 (.2( ودرجة الترية )2)

( فأصبتت ددد 2كرار المتوقع أقل من )دمجت الخاليا )يقرأ+ ابتدائي( و)دبلوم+ بكلوريوس( لكون ت (**)

 (.2( ودرجة الترية )2الخاليا )
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 ( 4الجدول ) 
 المحسوبة والجدولية 2تكرارات التحصيؿ الدراسي ألميات طالبات مجموعتي البحث وقيمة كا

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العينة

يقرأ 
 ويكتب

 بكموريوس دبموـ إعدادي متوسط ابتدائي
درجة 
 الحرية

مستوى  2كا
داللة 

 الجدولية لمحسوبةا (0.05)

 8 2 6 7 7 1 31 التجريبية
3 1.07 7.815 

غير دالة 
 إحصائياً 

 10 4 5 5 5 4 33 الضابطة
 18 6 11 12 12 5 64 المجموع

 متطمبات البحث:
 تحديد المادة العممية : –أ 

بيعية لمصؼ الخامس األدبي في لقد تضمنت المادة العممية التعميمية الفصوؿ الثالث األولى مف كتاب الجغرافية الط
 جميورية العراؽ وقد اشتممت ىذه الفصوؿ ما يأتي:

 
 
 

 
 1(155-1، ص2009)أياد وآخروف، 

 األىداؼ التعميمية واألغراض السموكية: -ب
ة تؤدي األغراض السموكية دورًا في معرفة درجة تقدـ الطمبة كونيا قابمة لمقياس بعد مرور المتعمـ بخبرة تعميمية معين

 (10، ص1985)الخطيب، 
وفي ضوء األىداؼ العامة لتدريس مادة الجغرافية لمصؼ الخامس األدبي ومحتوى الفصوؿ الثالثة المقرر تدريسيا 

( ىدفًا سموكيًا موزعة عمى مستويات بموـ المعرفية، ثـ عرضت ىذه األىداؼ مع محتوى المادة 113تمت صياغة )
لمتحقؽ مف تغطيتيا لممستويات المذكورة ودقة صوغيا ومف خالؿ آرائيـ  ()التعميمية عمى مجموعة مف المتخصصيف

 ( ىدفًا سموكيًا.113ومالحظاتيـ أعيدت صياغة البعض منيا وأصبحت بصيغتيا النيائية )
 إعداد الخطط التدريسية: -ح

يضعيا المعمـ  الخطة التدريسية ىي إطار أو مجموعة مف اإلجراءات أو ىي الخطوات المنظمة والمترابطة التي
 (.72، ص2001لنجاح عممية التدريس وتحقيقًا لألىداؼ التعميمية التي يسعى لتحقيقيا )عبد السالـ، 

( خطة عمى وفؽ استراتيجية 27وقد تـ إعداد خطط تدريسية يومية لكؿ مجموعة مف مجموعات البحث بواقع )
ة عمى وفؽ الطريقة التقميدية، وقد عرضت نماذج مف ىذه معالجة المعمومات لممجموعة التجريبية ونفسيا لممجموعة الضابط

لإلفادة مف آرائيـ واقتراحاتيـ وعّدت صالحة بعد حصوليا عمى اتفاؽ  *(*)الخطط عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف
 (.1%( مف آراء الخبراء )ممحؽ 80نسبتو )
 
 

                                                           

(
1

، المركز التقني ألدمال ما قبل الطبادة، 3أياد داشور الطائي وآخرون، الجغرافية الطبيعية للصف الخامس األدبي، ط (

 .3332بغداد 

(أ. د. ثناء التسو ، أ.د. بشير إبراهيم ، أ.د. صبتي الجبوري ، أ.د. د ) بد األمير شمسي ، أ.د. فاضل زامل، أ.د. متمد
  أنور السامرائي ، أ.م.د. دلي كنيور ، أ.م.د. هناء خضير ، أ.م.د. ياسين تميد ديال 

 23 – 3الفصل األول / دلم أشكال سطح األرض     ص

 332 -23الفصل الثاني / الطقس والمناخ              ص 

 322 -332ص   الفصل الثالث / الهيدرولوجيا            
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 أداتا البحث: -
 -فيما يمي عرض إلجراءات إعداد أداتي البحث:

 االختبار التحصيمي: -1
يعد االختبار إجراء منظـ لتحديد مقدار ما تعممو الطالب ويساعد في التحقؽ مف تشويقيـ لموضوع الدرس والكشؼ 

 عف استعداداتيـ مف أجؿ تنظيـ خبراتيـ وتسييؿ تعمميـ ومف ثـ الكشؼ عف مواطف القوة والضعؼ عندىـ.
 (.41، ص2005)الدليمي والميداوي، 

المتغير المستقؿ )استراتيجية معالجة المعمومات( ليذا البحث في تحصيؿ مادة الجغرافية لدى عينة ولمعرفة أثر 
 البحث، أعد الباحثاف اختبارًا تحصيميًا وقد مّر إعداد ىذا االختبار بالخطوات اآلتية:

لجغرافية التي ييدؼ االختبار إلى قياس تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة ا تحديد هدف االختبار: .1
 ـ(.2013-2012تمثمت بالفصوؿ الثالثة األولى مف كتاب الجغرافية الطبيعية المقرر لمعاـ الدراسي )

 -الفيـ -تـ تحديد المستويات الستة مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو وىي )المعرفةتحديد مستويات االختبار:  .2
 التقويـ(. -التركيب -التحميؿ -التطبيؽ

 االختبارية )جدوؿ المواصفات(.إعداد الخارطة  .3
 تعد الخطوة الحاسمة واألساسية في عممية بناء اختبارات التحصيؿ      

 (.49، ص2002)الييتي والصوفي، 
وأف جدوؿ المواصفات يؤمف صدؽ محتوى االختبار ألنو يساعد المعمـ عمى توزيع أسئمتو عمى مختمؼ أجزاء المادة 

 (.31، ص2005تبارات الحفظ عينيًا )الدليمي والميداوي، وبمنعو مف وضع اختبارات صـ اي اخ
وقد قامت الباحثة بإعداد الخارطة االختبارية في ضوء تحميؿ المحتوى عمى أساس عدد الصفحات المتضمنة فيو 

 ( يوضح ذلؾ.5والجدوؿ ) (Bloom)واألغراض السموكية الخاصة لممستويات الستة مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو 
 ( 5ؿ ) الجدو 

 الخارطة االختبارية )جدوؿ المواصفات( في ضوء أىمية المحتوى
 المجاؿ               
 المحتوى المعرفي

 المجموع التقويـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفيـ المعرفة المستويات
 %100 %12 %14 %18 %12 %20 %24 أوزانيا

عدد  الفصؿ
 الصفحات

الوزف النسبي 
 لمصفحات 

       

1 70 45% 5 4 3 4 3 3 22 
2 56 36% 4 4 2 3 3 2 18 
3 29 19% 3 2 1 2 1 1 10 

 فقرة اختبارية 50 6 7 9 6 10 12 %100 155 المجموع
 

وبناءًا عمى ما أسفر عنو جدوؿ المواصفات، أتخذ الباحثاف االختبارات الموضوعية أساسًا في صياغة فقرات اختبار 
( فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ 42( فقرة اختبارية بواقع )50التحصيؿ حيث تضمف االختبار )

لما ليا مف مميزات لقياس معارؼ وميارات تعميمية متنوعة مف مستويات معرفية مختمفة وتناسب جميع الطالب في 
( أنيا تقيس 2005ي وعدناف ( فقرات مقالية إذ أكد )الدليم8(. فضاًل عف )143، ص2006المراحؿ الدراسية )عالـ، 

مستويات عقمية عميا )التحميؿ والتركيب والتقويـ( إضافة إلى المستويات العقمية الدنيا )التذكر واالستيعاب والتطبيؽ( 
 ( . 2(. ممحؽ )47، ص2005)الدليمي وعدناف، 
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 صدق االختبار: -
 (  98، ص2007)البطش وأبو زينة،  االختبار يعد صادقًا إذ استعمؿ لمغرض الذي طور ليستعمؿ مف أجمو.

الذيف عرض عمييـ  ()وقد تحقؽ الباحثاف مف الصدؽ الظاىري مف خالؿ توافؽ تقديرات الخبراء والمحكميف
االختبار بصيغتو األولية مع قائمة باألىداؼ السموكية وما يقابميا مف مستويات بمـو التي تغطييا، حيث أجريت بعض 

 آلرائيـ.التعديالت المقترحة وفقًا 
أما صدؽ المحتوى فإف اعتماد الخارطة االختبارية يعد مف مؤشرات ىذا الصدؽ، إذ يتـ الحكـ عمى درجة صدؽ 

 (275، ص2004المحتوى إلختبارات التحصيؿ مف مدى تمثيؿ فقرات االختبار لجدوؿ المواصفات )النبياف، 
 تعميمات تصحيح فقرات اختبار التحصيل -

لجميع فقرات االختبار اعتمد عمييا الباحثاف في تصحيح االختبار حيث أعطيت درجة تـ وضع إجابة نموذجية 
( درجة 42-0واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة وبيذا تحدد الدرجة الكمية لالختبار بالمدى )

( 33-0قد تحددت الدرجة الكمية بالمدى )بالنسبة لمفقرات الموضوعية مف نوع االختيار مف متعدد أما الفقرات المقالية ف
 ( درجة.75-0وبيذا أصبحت الدرجة الكمية النيائية لالختبار )

 تطبيق االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية -
لمتأكد مف الخصائص السايكومترية لالختبار ووضوح فقراتو وتقدير الوقت المناسب لإلجابة، طبؽ االختبار عمى 

( 78تيرت عشوائيًا مف طالبات الصؼ الخامس األدبي في اإلعدادية المركزية لمبنات مكونة مف )عينة استطالعية اخ
 طالبة، تـ إعالـ طالباتيا بموعد االمتحاف قبؿ مدة مناسبة.

( دقيقة وزمف انتياء 35وتـ حساب الزمف المستغرؽ لإلجابة عف االختبار عند انتياء أوؿ طالبة مف اإلجابة وكاف )
( دقيقة، ىذا وصحح الباحثاف اإلجابات وفؽ مفتاح تصحيح أعداه 40( دقيقة بمعدؿ )45مف اإلجابة وكاف )آخر طالبة 

 مسبقًا ونظمت جميع الدرجات في جدوؿ تمييدًا إلجراء العمميات اإلحصائية عمييا.
 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيمي -
 . القوة التمييزية: 1

-0.33الخاص لمفقرات الموضوعية ووجدت أف القوة التمييزية ليذه الفقرات تراوحت فيما بيف ) باستخداـ معامؿ التمييز
-0.39( أما الفقرات المقالية أيضًا تـ استخداـ المعامؿ الخاص بيا إليجاد القوة التمييزية ليا حيث تراوحت بيف )0.63
( تعد فقرة مقبولة ومميزة )العجيمي، 0.30عف )( أف الفقرة التي يزيد معامؿ تمييزىا 2005(، ويرى )العجيمي 0.47
 (91، ص2005

( أما الفقرات 0.61-0.22باستخداـ معامؿ الصعوبة الخاص بالفقرات الموضوعية تراوحت قيميا ). معامل الصعوبة: 2
معامؿ  ( بتطبيؽ المعادلة الخاصة بيا لذلؾ تعد فقرات االختبار مقبولة إذا كاف0.54-0.33المقالية تراوحت قيميا )

 (.237، ص1998(. )عودة، 0.20صعوبتيا أكثر مف )
 . فعالية البدائل الخاطئة.3

إف الحكـ عمى إصالح بديؿ ما يتـ عف طريؽ موازنة أعداد المجيبيف عنو مف أفراد المجموعتيف العميا والدنيا، وأف 
 (131، ص2002الظاىر وآخروف، يكوف عدد أفراد الفئة الدنيا الذيف اختاره أعمى مف عدد أفراد الفئة العميا )

وباستخداـ معادلة فعالية البدائؿ عمى درجات المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة مف فقرات االختيار مف متعدد 
( 0.30-  - 0.33-)المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ مف االختبار( اتضح أف البدائؿ كانت فعالة إذ انحصرت قيمتيا السالبة بيف )

 في جذب المجموعة الدنيا أكثر مف المجموعة العميا.مما يعني فعالة 
                                                           

( أ. د. ثناء التسو ، أ.د. بشير إبراهيم ، أ.د. صبتي الجبوري ، أ.د. دبد األمير شمسي ، أ.د. فاضل زامل ، أ.د. متمد )
 .د. دلي كنيور ، أ.م.د. هناء خضير ، أ.م.د. ياسين تميد ديال أنور السامرائي ، أ.م
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 ثبات اختبار التحصيل: -
يقصد ثبات االختبار مدى استقرار نتائجو واتساقيا، فإذا أعيد تطبيؽ االختبار عمى األفراد أنفسيـ فإنو يجب أف 

 (118، ص2005يعطينا النتائج نفسيا أو نتائج متقاربة . )العجيمي، 
( إذ أنيا أكثر المعادالت استخدامًا 20-ت الموضوعية بتطبيؽ معادلة )كودر ريتشاردسوفتـ حساب ثبات الفقرا

إليجاد االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار التي تعطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة )عالـ، 
 (.0.97(. وقد بمغ معامؿ ثبات ىذه الفقرات )16، ص2006

كرونباخ( ألنيا تناسب االختبارات التي تشتمؿ عمى مفردات  -الية فقد تـ استخداـ معامؿ )ألفاأما ثبات الفقرات المق
( إذ يشير )عودة وخميؿ 0.76( وقد بمغ ثبات ىذه الفقرات )170، ص2006متعددة الدرجات مثؿ أسئمة المقاؿ )عالـ، 

 (.146، ص1988( فما فوؽ )عودة وخميؿ، 0.67( بأف االختبارات غير المقننة تعد جيدة إذا بمغ معامؿ ثباتيا )1988
 اتساق ثبات تصحيح الفقرات المقالية: -

تعد األسئمة المقالية مف األسئمة التي تعتمد عمى ذاتية المصحح لذا يتطمب تصحيحيا مف قبؿ أكثر مف مدرس 
 (.118، ص2009لمتحقؽ مف دقة التقديرات واتساقيا )عالـ، 
 1امت الباحثة بأخذ عينة مف األوراؽ المصححة بصورة عشوائية لمصححة أخرىوألجؿ التأكد مف ثبات التصحيح ق

وبعد فترة مف الزمف قامت الباحثة بإعادة تصحيح االختبار مع نفسيا عبر الزمف وباستخداـ معادلة )كوبر( تـ حساب 
لزمف حيث بمغ ( والباحثة مع نفسيا عبر ا0.90اتساؽ ثبات التصحيح بيف الباحثة مع مصححة أخرى حيث بمغ )

(0.93.) 
 مقياس الدافع المعرفي -2

بعد أف اطمع الباحثاف عمى عدد مف األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالدافع المعرفي، حددت مجاالت ىذا 
المقياس بأربعة مجاالت وىي )السعي لممعرفة، وحب االستطالع، واالستكشاؼ واالرتياد، وقبوؿ التحديات( في سبيؿ 

 وؿ عمى المعرفة، ووضعت التعريفات النظرية ليا وكما يأتي:الحص
 :الرغبة في كسب المزيد مف المعمومات بطرائؽ منيجية مثؿ كتابة البحث. والتقارير العممية وبطرائؽ  السعي لممعرفة

 غير منيجية مثؿ المراسمة واستعماؿ االنترنت والحاسوب.
 :ؿ طرح األسئمة المتنوعة والطمب بتوضيح الغموض عف الحقائؽ الرغبة في اكتشاؼ البيئة مف خال حب االستطالع

 العممية الجديدة.
 :تعرؼ المتعمـ عمى البيئة مف خالؿ التقاط األفكار والمؤثرات الجديدة أو المتناقضة أو المعقدة  االستكشاف واالرتياد

 في بيئتو فيستجيب ليا.
 :ر اعتيادي في سبيؿ الحصوؿ عمى المعرفة.السعي لمتحدي والمواجية وبذؿ مجيود غي قبول التحديات 

 (.3( فقرة موزعة عمى ىذه المجاالت )ممحؽ 44ىذا وقد بمغ عدد فقرات المقياس )
 صياغة فقرات المقياس وتحديد بدائل اإلجابة: -

 -تـ صياغة فقرات المقياس مف خالؿ اإلجراءات اآلتية:
لتي أعدت لمدافع المعرفي واإلفادة مف بعض فقراتيا )مف خالؿ المقاييس ذات العالقة: مف خالؿ مراجعة المقاييس ا –أ 

 االطالع عمى الدراسات السابقة(.
 األدبيات والنظريات السابقة: مف خالؿ األدبيات التي تناولت متغير الدافع المعرفي وطريقة قياسو. -ب

 وقد روعي في صياغة فقرات المقياس أف تكوف:
 .ذات لغة واضحة 

                                                           
1
 مريم صالح شفيق / مدرسة مادة الجغرافية. 
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  فة المستجيبة.بعبارات تناسب معر 
 .ضمف موادىف الدراسية ومعموماتيف المعرفية 
 .  في صيغة المعمـو

المتدرجة في إعداد البدائؿ لممقياس وىي مف الطرائؽ المفضمة والشائعة  (Likert)وقد اعتمد الباحثاف طريقة ليكرت 
 (.148، ص1974في إعداد البدائؿ. )زىراف، 

الفقرات رباعية بدائؿ اإلجابة وىي )تنطبؽ عمّي بدرجة كبيرة، وتنطبؽ  وقد وجد الباحثاف أنو مف المناسب أف تكوف
عمي بدرجة متوسطة، وتنطبؽ بدرجة قميمة، وال تنطبؽ عمي(، لكونيا تتناسب مع المرحمة العمرية لطالبات المرحمة 

 (.208، ص1997، اإلعدادية إذ أف أفضؿ نمط لتدرج اإلجابة ىو نمط التدرج الرباعي لممرحمة اإلعدادية )الدليمي
 التحميل المنطقي لمفقرات: -

يعد أمرًا ضروريًا عند إعداد فقرات المقياس كونو يؤشر مدى قدرة الفقرة ظاىريًا لقياس السمة التي أعدت لقياسيا. 
 (.171، ص2001)الكبيسي والداىري، 

ة مف المتخصصيف في لذا عرض الباحثاف الفقرات والمجاالت التي تنتمي ليا مع تعريؼ كؿ مجؿ عمى مجموع
إلبداء آرائيـ في مدى صالحية فقرات المقياس لقياس الدافع المعرفي ومدى مالءمتيا لمستوى طالبات  ()التربية وعمـ النفس

 المرحمة اإلعدادية وفي ضوء آرائيـ ومالحظاتيـ تـ تعديؿ البعض منيا.
 التجربة االستطالعية:  -

( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األدبي 66ف مجتمع البحث مكونة مف )طبؽ الباحثاف المقياس عمى عينة سحبت م
في مدرسة ثانوية )الرشيد لمبنات( وطمب منيف قراءة تعميمات المقياس وفقراتو بكؿ دقة واالستفسار عف أي غموض في 

ربة فيـ المجيبات التعميمات فضاًل عف ذكر الصعوبات التي قد تواجيّف في أثناء االستجابة، وقد تبيف مف ىذه التج
لتعميمات المقياس ووضوح فقراتو وقد تـ حساب الزمف المستغرؽ لإلجابة عف االختبار عند انتياء أوؿ طالبة مف اإلجابة 

 ( دقيقة.46( دقيقة بمعدؿ )50( دقيقة وزمف انتياء آخر طالبة مف اإلجابة وكاف )42وكاف )
 تصحيح المقياس: -

( عمى التوالي ويتـ حساب الدرجات 1، 2، 3، 4ؿ السالفة الذكر األوزاف )تـ تصحيح المقياس بإعطاء البدائ
الكمية لكؿ مف أفراد العينة ولكؿ فقرة مف فقرات المقياس ولتمثيؿ درجة الخاـ لمطالبة وبذلؾ تكوف أعمى درجة لممقياس 

 ( درجة.125( درجة بمتوسط نظري )50( درجة وأقؿ درجة لممقياس )200)
 ومترية لممقياس:الخصائص السايك -

 * القوة التمييزية لمفقرات:
(، لذلؾ تعد فقرات ىذا المقياس مميزة 0.63-0.37لقد تراوحت القوة التمييزية لفقرات مقياس الدافع المعرفي بيف )

 (.349، ص1985مف وجية نظر المختصيف )عودة، 
 

 صدق المقياس:
 الصدق الظاهري: -1

وذلؾ مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري لممقياس 
إلى أف أفضؿ وسيمة لمتأكد مف الصدؽ الظاىري ىو قياـ مجموعة مف  (Eble 1972)التربية وعمـ النفس، إذ يشير 

 (Eble, 1972, p:555) المتخصصيف بتقدير مدى تمثيؿ العبارات لمصفة المراد قياسيا.
                                                           

( .أ.د. ثناء التسو، أ.د. صبتي الجبوري، أ.د. دبد األمير شمسي، أ.د. فاضل زامل، أ.د. متمد أنور السامرائي، أ.م.د )
  هناء خضير، أ.م.د. ياسين تميد ديال . 
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 صدق البناء: -2
عالقة بيف نتائج االختبارات والمقاييس وبيف المفيـو النظري الذي يرمي االختبار إلى قياسو )الشيخمي، يقصد بو ال

 ( وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ مؤشريف ىما:70، ص2001
   -  0.37القوة التمييزية لفقرات المقياس: حيث باستخداـ معادلة القوة التمييزية وجد أف قيميا قد تراوحت بيف ) .1

0.63.) 
 االتساؽ الداخمي )عالقة الفقرة بالدرجة الكمية(. .2

( وكانت 0.912 - 0.012تـ التحقؽ مف ذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وتراوحت معامالت االرتباط بيف )
 (.148( وبدرجة حرية )0.05جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى )

 ثبات المقياس:
كرونباخ( حيث إف ىذه الطريقة تزود الباحثيف  -المعرفي استخدـ الباحثاف معادلة )ألفا لحساب ثبات مقياس الدافع

( إذ اعتمد 0.93، وقد بمغ معامؿ ثبات المقياس )(Nannaly, 1978, p:230)بتقدير جيد لمثبات في أغمب المواقؼ 
( استمارة ويعد معامؿ ثبات جيد 66الباحثاف عمى عدد استمارات العينة التي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي وكاف عددىا )

 ( لذلؾ يمكف االعتماد عميو ألغراض ىذا البحث.203، ص1985مف وجية نظر المتخصصيف )عودة، 
 تطبيق تجربة البحث

   حاوؿ الباحثاف قبؿ البدء بالتجربة الفعمي بإجراء تكافؤ لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في متغيرات: )العمر
ستوى الذكاء، التحصيؿ الدراسي لموالديف، درجات مادة الجغرافية لمسنة السابقة، مقياس الدافع المعرفي الزمني، اختبار م

 القبمي(.
  ( بتدريس ثالث حصص أسبوعيًا لكؿ مجموعة مف مجموعتي البحث، 7/10/2012بدأت تجربة البحث في يـو األحد )

جية معالجة المعمومات ) استراتيجية التصنيؼ ( أما الضابطة وقد اعتمدت الباحثة في تدريس المجموعة التجريبية استراتي
فقد درست بالطريقة التقميدية مع استعماؿ الشفافيات والجداوؿ واألشكاؿ البيانية والسبورة واألقالـ الممونة لتدويف 

 المعمومات الميمة لكال المجموعتيف كوسائؿ تعميمية.
  ( أي 12استمرت تجربة البحث حوالي ،)2012فصاًل دراسيًا وىو الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي ) أسبوعًا-

، طبؽ بعدىا اختبار التحصيؿ في يـو 7/1/2013وانتيت يـو االثنيف  7/10/2012( حيث بدأت يـو األحد 2013
 عمى مجموعتي البحث 9/1/2013، أما مقياس الدافع المعرفي البعدي فقد طبؽ يـو األربعاء 8/1/2013الثالثاء 

 )التجريبية والضابطة(.
 .(spss)استعمؿ الباحثاف الوسائؿ اآلتية بواسطة البرنامج اإلحصائي  الوسائل اإلحصائية:

في تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات: )العمر الزمني، اختبار مستوى  (T-test)االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف   -1
 وفي معاممة البيانات الخاصة باختبار التحصيؿ ومقياس الدافع المعرفي.الذكاء، درجات مادة الجغرافية لمسنة السابقة( 

 مربع كاي في معاممة البيانات الخاصة بتحصيؿ الوالديف.  -2
 إليجاد ثبات الفقرات الموضوعية التي تضمنيا اختبار التحصيؿ. (Kuder- Richardson-20)معادلة   -3
 المقالية. معادلة )كوبر( في إيجاد اتساؽ ثبات تصحيح الفقرات  -4
 معامؿ ارتباط بيرسوف في إيجاد االتساؽ الداخمي لفقرات مقياس الدافع المعرفي.  -5
 كرونباخ( إليجاد ثبات الفقرات المقالية التي تضمنيا اختبار التحصيؿ وثبات مقياس الدافع المعرفي. -معادلة )ألفا  -6
 
 
 



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

23 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث

راءات التي اعتمدىا الباحثاف في الفصؿ السابؽ، تعرض النتائج التي توصؿ إلييا عمى ضوء اإلج: عرض النتائج وتفسيرها
البحث وتحميميا وتفسيرىا في ضوء األدبيات التربوية عمى وفؽ أىدافيا وفرضياتيا مف خالؿ المقارنة بيف متوسطات 

ات درجات مقياس الدافع درجات اختبار تحصيؿ طالبات مجموعتي البحث في مادة الجغرافية، والمقارنة بيف متوسط
 المعرفي بيف المجموعتيف، وفيما يمي عرض ليا:

 أواًل : عرض النتائج:
لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية معالجة المعمومات في تحصيؿ مادة الجغرافية  نتائج اختبار تحصيل مادة الجغرافية: -1

جات تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية "ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط در  والتي تنص فرضيتو عمى:
لمادة التي تدرس مادة الجغرافية باستراتيجيات معالجة المعمومات ومتوسط درجات تحصيؿ المجموعة الضابطة التي تدرس ا

 (.6حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف كما في الجدوؿ ) ،نفسيا بالطريقة التقميدية"
 ( 6الجدول ) 

الختبار تحصيل مادة الجغرافية لممجموعتين  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
 التجريبية والضابطة

المتوسط  عدد أفراد العينة المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية
 اً دالة إحصائي الجدولية المحسوبة

 2.001 5.02 10.41 57.51 31 التجريبية
 11.42 43.54 33 الضابطة

( في حيف بمغ لممجموعة الضابطة 57.51مف مالحظة الجدوؿ، بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )
إذ كانت  (0.05( وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، ظير وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )43.54)

( وبذلؾ ترفض 62( عند درجة حرية )2.001( وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية )5.02القيمة التائية المحسوبة )
 الفرضية الصفرية .

 .نتائج اختبار مقياس الدافع المعرفي -2
اؾ فرؽ ذو داللة "ليس ىن لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية معالجة المعمومات في الدافع المعرفي والتي تنص فرضيتو:

( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس مادة الجغرافية باستراتيجية 0.05إحصائية عند مستوى )
معالجة المعمومات ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في مقياس 

 الدافع المعرفي".
 (.7الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف كما في الجدوؿ ) حسبت المتوسطات

 ( 7الجدول ) 
الختبار مقياس الدافع المعرفي بين  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
 المجموعتين التجريبية والضابطة

المتوسط  عدد أفراد العينة المجموعة
 الحسابي

اؼ االنحر 
 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية
 دالة إحصائياً  الجدولية المحسوبة

 2.001 2.44 114.08 165.77 31 التجريبية
 120.57 95.42 33 الضابطة

( في حيف بمغ لممجموعة الضابطة 165.77مف مالحظة الجدوؿ، بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )
( إذ كانت القيمة 0.05اؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ظير وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )( وباستعم95.42)
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( وبذلؾ ترفض الفرضية 62( عند درجة حرية )2.001( أكبر مف القيمة التائية الجدولية )2.44التائية المحسوبة )
 الصفرية.

 ثانيًا : تفسير النتائج
يا ىذا البحث التي أظيرت تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف مف خالؿ النتائج التي أسفر عن

باستراتيجية معالجة المعمومات ) أستراتيجية التصنيؼ ( عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسف بالطريقة التقميدية 
 :في اختبار تحصيؿ مادة الجغرافية والدافع المعرفي، وىذا التفوؽ يمكف أف يعزى إلى

إف الطالبات المواتي درسف عمى وفؽ استراتيجيات معالجة المعمومات قد اىتمّف بتنظيـ المعرفة العممية ألنيف سعّف  -
مف خالؿ ىذه االستراتيجيات إلى تكويف المعرفة العممية وتحسيف أدائيف الدراسي إال أف تفوؽ المجموعة التجريبية 

ؿ الدراسي عند المجموعة الضابطة وضعؼ قدرة الطالبات عمى عمى الضابطة في التحصيؿ اليعني انخفاض التحصي
نما بسبب ضعؼ قدرتيف عمى معالجة المعمومات معالجة إيجابية.  التحصيؿ أو تدني مستواىف العممي وا 

إف استراتيجية معالجة المعمومات نقمت الطالبة مف النمط التقميدي إلى نمط جديد مبني عمى العمميات العقمية وجعمتيا  -
ر العممية التعميمية وأتاح ليا ممارسة الحوار والمناقشة ضمف مجموعة تعاونية وىذا ما أشار إليو )عبد الوىاب محو 

( حيث أف ىذه االستراتيجيات تؤكد عمى أف إستراتيجية التدريس ينبغي أف تعمؿ عمى تشجيع المشاركة النشطة 2005
األنشطة التي تتطمب المشاركة النشطة والتفاعؿ المركز  والتعامؿ الفعاؿ بيف المتعمـ والمعمـ ومف ثـ تركز عمى

 (.127، ص2005والمناقشات )عبد الوىاب، 
إف التدريس بموجب ىذه االستراتيجيات كاف بمثابة خبرة تعميمية جديدة أثارت عناية الطالبات وجعمتيف أكثر فاعمية  -

جعميف أكثر اعتمادًا عمى أنفسيف في الوصوؿ لمالزمتيف عنصري التشويؽ والتحدي لقدراتيف وبنائيف المعرفي مما 
إلى اليدؼ واختبار قدراتيف العقمية المعتمدة عمى جيودىف الذاتية وخبراتيف السابقة مما يؤدي إلى رفع مستوى 

 تحصيميف الدراسي ودافعيف المعرفي.
تركة بيف المعمومات وبذلؾ ( عممت عمى إدراؾ العالقات المشاستراتيجية التصنيؼإف استراتيجية معالجة المعمومات ) -

ىي تستيدؼ مساعدة الطالبات في زيادة معنى واستيعاب الموضوعات الجديدة وعممت أيضًا عمى القياـ بالعمميات 
المعرفية بشكؿ نشط وفاعؿ وتكوف ىذه العمميات مترابطة فيما بينيا وال تعمؿ أي مف ىذه العمميات المعرفية وحدىا أو 

نما تعتمد في أدائيا لوظائفيا عمى الترابط والتكامؿ واالتساؽ.بمعزؿ عف باقي العمميات   األخرى وا 
كما أف ىذه االستراتيجية قد عودت الطالبة كيؼ تفكر والبدء بالبحث والتنقيب عف المعمومات والرغبة وحب  -

توى المعرفي االستطالع والوصوؿ إلى اليدؼ مما يؤدي إلى إثارة جممة مف التساؤالت بطبيعتيا تسيـ في رفع المس
 لدييا.
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 أواًل : االستنتاجات:
 -في ضوء نتائج البحث يمكف استخالص االستنتاجات اآلتية:

أفضمية استراتيجية معالجة المعمومات ) استراتيجية التصنيؼ ( في زيادة تحصيؿ مادة الجغرافية لدى طالبات  -1
 بي، إذ ساعدتيف عمى رفع مستوى تحصيميف أكثر مف الطريقة التقميدية.الصؼ الخامس األد

أفضمية استراتيجية معالجة المعمومات في رفع مستوى الدافع المعرفي لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي، إذ  -2
 ساعدتيف عمى رفع مستوى دافعيف المعرفي أكثر مف الطريقة التقميدية.
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لمعمومات زاد مف دافعية الطالبات نحو الدرس ألنو يوظؼ الكثير مف األنشطة إف التدريس باستراتيجية معالجة ا -3
 والفعاليات والوسائؿ التعميمية.

إف استراتيجيات معالجة المعمومات تسيـ في إعطاء التدريسي دورًا جيدًا في إعادة تنظيـ المحتوى بعيدًا عف  -4
 العشوائية وبما يتناسب مع تحقيؽ األىداؼ التعميمية.

 : التوصيات: ثانياً 
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثاف بما يأتي:

االىتماـ باستعماؿ استراتيجيات التدريس الحديثة ومنيا استراتيجيات معالجة المعمومات في تدريس مادة  -1
 الجغرافية.

 إدخاؿ استراتيجية معالجة المعمومات في مفردات مادة )المنيج وطرائؽ التدريس( في كميات التربية. -2
مية الوعي باستراتيجيات معالجة المعمومات مف حيث أىميتيا وأساليب تطبيقيا بالنسبة لمطمبة أو معممي المواد تن -3

 الدراسية المختمفة والسيما معممي الجغرافية.
 استكمااًل لمدراسة الحالية، يمكف أف نقترح إجراء البحوث اآلتية: ثالثًا : المقترحات:

تيجيات معالجة المعمومات في متغيرات تابعة أخرى مثؿ )االتجاه، االستبقاء، دراسة أثر انماط أخرى مف استرا -1
 التفضيؿ المعرفي، اكتساب المفاىيـ الجغرافية... الخ(.

مقارنة أثر استراتيجية معالجة المعمومات باستراتيجيات تدريسية فاعمة كالوصؼ الذىني، التعميـ البنائي،  -2
 .إستراتيجية الذكاءات المتعددة... الخ

 دراسة لمعرفة أثر استراتيجية معالجة المعمومات في مواضيع دراسية أخرى ومراحؿ دراسية أخرى. -3
 

 المصادر والمراجع
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، االردف.عمـ النفس التربوي، 2009أبو جادو، صالح محمد،  -
 مصرية، القاىرة.، مكتبة االنجمو العمـ النفس التربوي، 1980أبو حطب، فؤاد وآماؿ صادؽ،  -
 ، دار العممية الدولية لمثقافة، عماف.القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس، 2002أبو حويج، مرواف وآخروف،  -
 ، دار اسامة لمنشر، األردف. أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات، 2011أبو دية، عدناف أحمد،  -
 المسيرة لمنشر، االردف.، دار التعمـ المعرفي، 2009أبو رياش، حسيف محمد،  -
 ، دار المسيرة لمنشر، عماف.طرائؽ التدريس العامة، 2002توفيؽ، أحمد مرعي والحيمة محمد محمود،  -
 ، دار المسيرة لمنشر، عماف.مناىج البحث والتحميؿ اإلحصائي، 2007البطش، محمد وأبو زينة فريد،  -
لمعمومات في تحصيؿ مادة الكيمياء وميارات ما وراء فاعمية إستراتيجية معالجة ا، 2011التميمي، أحمد لعيبي،  -

 ، رسالة ماجستير) غير منشورة (، جامعة بغداد كمية ابف الييثـ.المعرفة لطالب الصؼ األوؿ متوسط
، دار االكتشاؼ المبكر لقدرات الذكاءات المتعددة بمرحمة الطفولة المبكرة، 2005حسيف، محمد عبد اليادي،  -

 ، االردف.الفكر لمنشر والتوزيع
 ،  دار الرضا لمنشر، دمشؽ.ميارات التفوؽ الدراسي، 2001الحسيف، إبراىيـ عبد الكريـ،  -
(، 2، مجمة المعمـ/ الطالب العدد )العامؿ الميـ في التصميـ التعميمي -الدافعية، 2000الحيمة، محمد محمود،  -

 االردف.
، مجمة الدراسات، كار لدى طالب الجامعييفاستراتيجيات التعمـ واالستذ، 1994خزاـ، نجيب وعيساف صالح،  -

 (، عماف.5(، العدد )1المجمد )
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تعميمي عمى وفؽ استراتيجيات معالجة المعمومات في  -بناء برنامج، 2011الخزرجي، عزيز حسف جاسـ،  -
رة، ، أطروحة دكتوراه غير منشو التحصيؿ والتفضيؿ المعرفي لدى طالبات قسـ عمـو الحياة وتنمية تفكيرىف الناقد

 كمية ابف الييثـ، جامعة بغداد.
فاعمية استراتيجيتي اإلدراؾ فوؽ المعرفية )النمذجة والتدريس التبادلي( في ، 2011الخفاجي، ىدى كريـ حسيف،  -

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، التحصيؿ واألداء العممي لمادة البصريات اليندسية العممي والدافعية لتعمـ المادة
 جامعة بغداد. كمية ابف الييثـ،

، عالقة ميارات التعمـ والدافع المعرفي بالتحصيؿ الدراسي لدى عينة مف طالبات 2000الخميفي، سبيكة يوسؼ،  -
 (.17(، العدد )9التربوية جامعة قطر، السنة ) مجمة مركز البحوثكمية التربية، 

، مطبعة جامعة الموصؿ، عراقييفاختبار رافف لممصفوفات المتتابعة المقننة لم، 1983الدباغ، فخري وآخروف،  -
 الموصؿ.

، مكتبة أحمد الدباغ القياس والتقويـ في العممية التعميمية، 2005الدليمي، احساف عميوي، وعدناف الميداوي،  -
 لمطباعة، العراؽ.

أثر اختالؼ تدرجات بدائؿ اإلجابة لمخصائص السايكومترية لمقاييس ، 1997الدليمي، احساف عميوي ناصر،  -
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية ابف رشد، جامعة بغداد.تبعًا لممراحؿ الدراسية الشخصية

 ، مكتب الغفراف  لمطباعة.طرائؽ ونماذج تعميمية في تدريس العمـو، 2005رزوقي، رعد ميدي، وآخروف،  -
، دار الجتماعيةالكفايات التعميمية لقراءة الخريطة واالستقصاء في الدراسات ا، 2006الرشايدة، محمد صبيح،  -

 يافا العممية، عماف.
 ، دار الشروؽ، عماف.2، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو، 2007زيتوف، عايش،  -
أثر استخداـ األسئمة كاستراتيجية لتدريس مبحث التاريخ في التحصيؿ وتنمية ، 2006الشرعة، أحمد كريـ عبيد،  -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، أربد . ة الصؼ العاشرالدافعية لمتعمـ ومفيـو الذات لدى طمب
 ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.التعمـ نظريات وتطبيقات، 1991الشرقاوي، انور محمد،  -
 ، مؤسسة الوراؽ، عماف.عوامؿ التحصيؿ الدراسي في المرحمة الجامعية، 2004الصالح، مصمح،  -
، عالـ الكتب الحديث لمنشر، النظرية والتطبيؽ -إستراتيجية التعمـ والتعميـ، 2009الصرايرة، باسـ وآخروف،  -

 االردف.
 ، دار الثقافة لمنشر، عماف.مبادئ القياس والتقويـ في التربية، 1999الظاىر، زكريا محمد وآخروف،  -
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.اتجاىات حديثة في تدريس العمـو، 2001عبد السالـ، مصطفى،  -
، الدافع المعرفي وعالقتو بالقدرات المعرفية لدى طمبة المرحمة المتوسطة، 2004عبد اهلل، نيمة نجـ الديف مختار،  -

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد.
 ، دار السنونو لمنشر والتوزيع، القاىرة.الذاكرة والدماغ، 2005عبد الوىاب، حسيف،  -
 ، دار الفكر لمنشر، االردف.المدرسة وتعميـ التذكير، 2000عبد الرحيـ،  عدس، محمد -
 ، المطبعة الوطنية، األردف. القياس والتقويـ في العممية التدريسية، 1985عودة، أحمد سميماف،  -
 ، دار األمؿ لمنشر والتوزيع، األردف. القياس والتقويـ في العممية التربوية، 1998ػػػػػ،  -
 ، جامعة الكويت، الكويت.تطورات معاصرة في القياس النفسي والتربوي، 1986يف محمود، عالـ، صالح الد -
، دار الفكر اإلحصاء لمباحث في التربية والعمـو اإلنسانية، 1988عودة، أحمد سميماف، وخميؿ يوسؼ الخميمي،  -

 لمنشر والتوزيع، االردف.
، عدناف يوسؼ،  -  ، دار المسيرة لمنشر، االردف.ية والتطبيؽعمـ النفس المعرفي بيف النظر ، 2004العتـو
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(، 9، العدد )مجمة الفتح، مقاؿ أزمة الجغرافية في طريقة تدريسيا وليس في مادتيا، 2001العمر، مضر خميؿ،  -
 كمية المعمميف، جامعة ديالى.

بة كمية استراتيجيات معالجة المعمومات في التحصيؿ وانتقاؿ أثر التدريب لطم، 2003الغريري، سعدي جاسـ،  -
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد.المعمميف

-  ، أثر استخداـ ثالثة مستويات لألسئمة في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات ، 2004الغزالي، جميؿ رشيد تيـو
 ة ابف رشد، جامعة بغداد.، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربيمعيد إعداد المعممات في مادة الجغرافية

فاعمية إستراتيجية باير في تحصيؿ مادة الكيمياء وتنمية التفكير الناقد والدافع ، 2012فرج اهلل، حسف تقي،  -
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية ابف الييثـ، جامعة بغداد.المعرفي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط

 ، دار الشروؽ لمنشر، عماف.لوجية التعميـ الصفيسيكو ، 2000قطامي، يوسؼ ونايفة قطامي،  -
، أثر تزويد طالب الصؼ الثاني الثانوي باألىداؼ السموكية في تحصيميـ في مادة 1992القاعود، إبراىيـ،  -

 (، االردف.2(، العدد )12، المجمد )المجمة العربية لمتربيةالجغرافية في االردف، 
 ، دار اليازوري لمنشر، االردف.عمـسيكولوجية الت، 1997كراجة، عبد القادر،  -
، دار الكندي لمنشر، المدخؿ في عمـ النفس التربوي، 2001الكبيسي، وىيب مجيد، والداىري صالح حسف أحمد،  -

 أربد، االردف.
، ترجمة "خميؿ إبراىيـ البياتي"، دار الحكمة لمطباعة والنشر، جامعة عمـ النفس التجريبي، 1990مايزر، آف،  -

 بغداد.
 (.9، العدد )مجمة األستاذرؤية مستقبمية،  -، طرائؽ التدريس في التعميـ الثانوي1997وي، عبد اهلل حسف، الموس -
 (، بغداد.6المجمد ) مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، التصانيؼ المناخية، 1970المياح، عمي محمد،  -
 رة لمنشر والتوزيع، عماف.، دار المسي1، طالذكاء المتعدد في غرفة الصؼ، 2007نوفؿ، محمد بكر،  -
 ، دار الشروؽ، عماف.أساسيات القياس في العمـو السموكية، 2004النبياف، موسى،  -

- Intelligence and speed of skills in teaching radigm and beyond Brocke, A.B. 2007, 
vol (13), No (6). personality and Individul differeneces 

- The need for cognition, Journal of personality Petty, Richard, 1982, Cacippo, John, T, 
131).-vol (42), No (1), p (116 and social psychology, 

- New Joresy: prenzice Hall Inc, Essential of educational measurement, Ebel, R.L. 1972, 
Englewood cliffs. 

- Nework McGrow Hill company. ric theoryPsychometNunnaly, J.C. 1978,  
- Learning styles of college student, Individual difference incognition Schmeek, R. 1983, 

Inc, London. Academic press 
- Kenneth education and psychogy measurement and Stanley, Juliace and D. H, 1972, 

k, prentice, Hall Englwood cliffs., New Your evaluation 
- . Chicago: Ge, Third new international dictionary of English LanguageWebester's, 1971, 

Merrian Co, vol (1), No (3). 
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 ( 1ممحق ) 
 أنموذج خطة تدريسية عمى وفق استراتيجية معالجة المعمومات

 )إستراتيجية التصنيؼ(
 تجويةموضوع الدرس/ ال

 الشعبة:       المدرسة:                                    الصؼ: الخامس األدبي
 دقيقة 45الوقت:                                                         

 األهداف السموكية: جعل الطالبة قادرة عمى أن:
 تعرؼ مفيـو التجوية. -1
 تعدد أنواع التجوية. -2
 لتجوية.تميز بيف أنواع ا -3
 تبيف العوامؿ التي تساعد عمى حدوث التجوية. -4
 توضح دور اإلنساف في قياـ التجوية البايولوجية. -5

 مخطط ألنواع التجوية واألقالـ الممونة مع الممخص السبوري. الوسائل التعميمية:
 سير الدرس:

 دقائؽ( 5)                             المقدمة: -1
ف أشكاؿ سطح األرض عمى اليابسة وتعرفنا عمى أنواعيا وعوامؿ تكوينيا ودرسنا ليذا اليـو تكممنا في الدرس السابؽ ع

العمميات الخارجية )التجوية( حيث سوؼ نتعرؼ عمى مفيوميا وأنواعيا وطرؽ حدوثيا والعوامؿ التي تسيـ في تكوينيا.. 
 التصنيؼ لمطالبات وبياف مراحميا.وتقـو المدرسة بتوضيح إستراتيجية 

 ( دقيقة35)                                     سير الدرس -2
 المرحمة األولى: تجميع المعمومات عمى شكل فئات أو مجاميع:

 توضح المدرسة في ىذه المرحمة لمطالبات بأف التجميع يكوف عمى أساس الصفات المتشابية لموضوع )التجوية(.
 المدرسة: ما المقصود بالتجوية  -
 لعمميات التي تقـو بتحطيـ الصخور وانحالليا وىي موجودة في مواقعيا الطبيعية األصمية.الطالبة: وىي ا -
 المدرسة: جيد. -
 المدرسة: ماذا تكوف النتيجة النيائية ليذه العمميات  -
زالة بعض أجزائيا. -  طالبة أخرى: تكوف نتيجتيا النيائية ىدـ الصخور وا 
 المدرسة: جيد جدًا. -
  المدرسة: ما أنواع التجوية -
 الطالبة: التجوية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية. -
 المدرسة: جيد. -
 المدرسة: ما الفرؽ بيف أنواع التجوية الثالثة  -

 في ىذه المرحمة تشترؾ الطالبات في إجراء مقارنة ألنواع التجوية وعمى النحو اآلتي:
 التجوية البايولوجية التجوية الكيميائية التجوية الفيزيائية

ج عنيا تفكيؾ الصخور إلى مفتتات ينت
صغيرة دوف أف يطرأ عمى تركيبيا المعدني 

 أي تغيير.

وىي عممية تفاعؿ بيف الغالؼ الغازي 
والصخور وتؤدي إلى تفتيت الصخور 

 وتغيير مكوناتيا المعدنية.

عممية تحدث نتيجة قياـ اإلنساف واألحياء 
األخرى في تحطيـ الصخور بطريقة 

 ميكانيكية.
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 مة الثانية: المقارنة بين األفكار والمعمومات لتوليد أفكار جديدة.المرح
 المدرسة: ما سبب وجود ىذا االختالؼ في أنواع التجوية  -
 الطالبة: االختالؼ يعود إلى تأثير العوامؿ الداخمية والخارجية في حدوث ىذه العمميات. -
 المدرسة: جيد جدًا. -
 ىذه العوامؿ المدرسة: ما األمثمة التي تدؿ عمى تأثير  -
طالبة أخرى: مثاًل مف العوامؿ التي تؤثر عمى حدوث التجوية الفيزيائية ىو تحركات القشرة األرضية حيث تسبب  -

 تصدع الصخور.
 المدرسة: جيد. -
طالبة أخرى: مف األمثمة أيضًا التشققات الصغيرة التي تحدثيا تقمبات درجة الحرارة التي تجعؿ الصخور خاضعة  -

 لمعادف التي تتكوف منيا عمى التوالي.لمتمدد وتقمص ا
 وىكذا تستمر الطالبات بإعطاء أمثمة عمى ىذه العوامؿ...

 المدرسة: ما المقصود بالتجوية الكيميائية  -
الطالبة: التجوية الكيميائية عممية تحدث نتيجة تفاعؿ الغالؼ الجوي والصخور وتعمؿ عمى تفتيت الصخور  -

 وتغيير مكوناتيا المعدنية .
 رسة: جيد.المد -
 المدرسة: ما المقصود بالتجوية البايولوجية  تقـو طالبة أخرى بإعطاء تعريؼ ليا. -
 المدرسة: ما دور اإلنساف في عممية التجوية البايولوجية  -
 الطالبة: يقـو بحراثة األرض وأعماؿ التعديف وقطع الغابات.. -
 المدرسة: جيد جدًا. -
 المدرسة: ماذا يدؿ ذلؾ  -
 مى أف اإلنساف لو دور سمبي في تفكيؾ الصخور والتربة مف خالؿ قيامو بيذه األمور.طالبة أخرى: يدؿ ع -
 المدرسة: جيد. -

 المرحمة الرابعة: تقديم رسومات ومخططات توضيحية.
 ىذا يتطمب مجموعة ميارات متنوعة مف أجؿ اتقانيا لتوضح األفكار األساسية وتقويميا بصورة مستمرة.

ة برسـ مخطط توضيحي عمى السبورة ألنواع التجوية وطرح أسئمة عمى الطالبات في ضوء تقـو المدرسة في ىذه المرحم
 المخطط وكاآلتي:

 أنواع التجوية
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 البايولوجية -الكيميائية                ج -الفيزيائية                      ب -أ

 العوامؿ التي تساعد عمى حدوثيا 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 المدرسة: ماذا نالحظ عمى المخطط  -
 الطالبة: قمنا بتصنيؼ أنواع التجوية مع ذكر العوامؿ التي تساعد عمى حدوثيا. -

 وىكذا تستمر المدرسة في ضوء المخطط طرح أسئمة عمى الطالبات.
 

 المرحمة الخامسة: استدالل األفكار.
الربط بيف المالحظة وبيف المعمومات السابقة لدييا لموصوؿ تتطمب ىذه المرحمة استخداـ أكثر مف حاسة لتمكف الطالبة مف 

 إلى سمات معينة لتستطيع وضع التفسير المناسب.
المدرسة: مف خالؿ المخطط الذي أمامكف وما تـ عرضو مف موضوع الدرس وما تـ توضيحو في الدرس السابؽ  -

 نستدؿ مف ذلؾ  عف أشكاؿ سطح األرض والعوامؿ الداخمية التي عممت عمى تكوينيا، ماذا
الطالبة: نستدؿ بأف ىناؾ توافقًا بيف العمميات الداخمية والخارجية فاالثناف معًا يعمالف في الوقت نفسو وأف كؿ  -

 مظير مف المظاىر الموجودة عمى سطح األرض ىو نتيجة لتظافر جميع ىذه العمميات..
 المدرسة: أحسنت. -

 دقائؽ( 5)                                                 لتقويم    ا -3
 / ما المقصود بالتجوية  1س
 / ما أنواع التجوية  2س
 / ما العوامؿ التي تسيـ في حدوث التجوية الفيزيائية  3س
 الواجب البيتي -

 .37 -31المياه الجارية والرياح وحركة األمواج( مف ص -سيكوف تحضيرنا الدرس القادـ )عوامؿ التعرية
 ( 2ممحق )
 ر التحصيل بصيغته النهائيةاختبا
 ( درجة42/ ضعي دائرة حول الحرف الذي يسبق األجابة الصحيحة :              ) 1س

تتركات 

القشرة 

 األرضية  

تشلللللققات التلللللي تتلللللدثها 

تقلبلللات درجلللة التلللرارة 

التللللي تجعللللل الصللللخور 

خاضللعة للتمللدد وتقلللص 

 المعادن الموجودة فيها .

 

تفادل الجو 

والماء مع 

 الصخور

 إلنسانا

 تراثة األرض -3

 التعدين-3

 قطع الغابات -2

 الحيوانات

 التيوانات القارضة-3

  ديدان األرض-3

3 3 
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 يطمؽ عمى عمـ شكؿ سطح األرض  مصطمح.......... .1
 البالوجيا -د الجيومورفولوجيا -ج الجيموجيا -ب الييدرولوجيا -أ

 جة ........اليضاب وسالسؿ الجباؿ والسيوؿ تمثؿ تضاريس مف الدر  .2
 الرابعة -د الثالثة -ج الثانية -ب األولى -أ
 

 الجباؿ التي تنشأ نتيجة لتعرض صخور القشرة األرضية لمضغوط الجانبية ىي الجباؿ... .3
 االلتوائية -د التحاتية -ج البركانية -ب اإلنكسارية -أ

 الجباؿ التي تنشأ نتيجة لتعرضيا لعوامؿ التعرية المختمفة ىي الجباؿ... .4
 االلتوائية -د التحاتية -ج البركانية -ب اإلنكسارية -أ
 

 مف مظاىر المياه الجارية في الودياف وتكوف عمى ىيئة جروؼ عمودية عميقة تسمى... .5
 السيوؿ -د المستنقع -ج الخنادؽ -ب الخوانؽ -أ
 

 تنطمؽ الموجات الزلزالية مف مراكز نشوئيا باتجاىات متعدد يكوف اخطرىا التحرؾ.... .6
 الحمزوني -د الدائري -ج العمودي -ب األفقي -أ

 
 في التأثير عمى سطح األرض وذلؾ ألنيا....... تعد األنيار مف أكثر العمميات الجيمورفولجية انتشارا وأكثرىا أىمية .7
 توجد بأشكاؿ مختمفة  -د تساىـ بالنقؿ -ج تنبع مف الجباؿ -ب تشكؿ الودياف -أ

 
 لمتيارات المحيطية أو البحرية، أي مف اآلتي اليمثؿ احد ىذه التأثيرات  تأثيرات.......ىناؾ تأثيرات جغرافية متعدد  .8

 تشكيؿ السواحؿ -د توزيع المموحة -ج التضاريسية -ب مناخية -أ
 تكوف الخميج العربي بسبب.......... .9

انكسار في قشرة  -أ
 األرض

 طغياف البحر عمى ارض -د نسبة المموحة -ج اختالؼ الكثافة -ب
 منخفضة. 

 يسمى المدخؿ في ساحؿ البحر والذي تحده جوانب مرتفعة ىو......... .10
 المضيؽ-د الفيوردات -ج الريا -ب الخميج -أ

 بقعة مف األرض تكوف لينة ورطبة تكوف ذا منسوب منخفض تغطييا المياه كميًا أو جزئيًا ىي..  .11
 األىوار  -د السواحؿ -ج البحيرات -ب المستنقع -أ

 امؿ تؤثر في توزيع األشعة الشمسية، أي مف اآلتي ليس مف تمؾ العوامؿ ىناؾ عو  .12
 خطوط الطوؿ -د التضاريس -ج دائرة العرض -ب عوامؿ فمكية -أ

 ينخفض الضغط الجوي كمما ارتفعنا إلى األعمى مف سطح األرض بسبب...... .13
 رضية الجاذبية األ -د درجة الحرارة -ج الكتؿ اليوائية -ب الرطوبة النسبية -أ

 )االنيمومتر( جياز لقياس..........  .14
 الرطوبة النسبية -د الضغط الجوي -ج سرعة الرياح -ب درجة الحرارة -أ

 .......... عمى التوالي. 2، والصورة 1تمثؿ الصورة  .15
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 نسيـ الجبؿ والوادي -د نسيـ البر والبحر -ج نسيـ الريؼ -ب نسيـ البحر والبر -أ
 ف كتمتيف ىوائيتيف مختمفتيف في خصائصيما مف حيث الرطوبة ودرجة الحرارة تسمى...........منطقة فاصمة بي .16

 الرطوبة الجوية -د الجبية -ج المنخفض جوي -ب اإلعصار -أ
 دوراف الرياح حوؿ مركزىا في شبو دائرة تتميز بانخفاض الضغط الجوي في مركزىا وارتفاعو في إطرافيا ىو.......... .17

 الرطوبة الجوية -د الجبية -ج المنخفض جوي -ب اإلعصار -أ
 يقؿ التبخر كمما زادت  ............ .18

 جفاؼ اليواء -د سرعة الرياح  -ج مموحة المياه -ب مسامات اوراؽ النباتات -أ
 تحدث عممية التكاثؼ في حالة توافر شروط معينة أي مف اآلتي ليس احد تمؾ الشروط  .19

 وجود أمالح -د وجود غبار -ج دوجود البر  -ب %100الرطوبة  -أ
 الصقيع ىو بخار ماء متجمد فوؽ األجساـ يحدث حالة توافر شروط معينة أي مف اآلتي ليس احد تمؾ الشروط  .20
 وجود شوائب -د انخفاض الحرارة -ج رياح بطيئة -ب الخمو مف الغيـو -أ
 أي عنواف تعطي لصورة اآلتية  الجواب أنواع الغيـو حسب........ .21

 
 نوعيتيا  -د كثافتيا -ج درجة حرارتيا -ب ارتفاعاتيا -أ

 إذا كانت درجة حرارة الغيـو فوؽ الصفر المئوي فيكوف التساقط عمى ىيئة...... .22
 مطر أو برد -د وفر  -ج برد فقط -ب مطر فقط -أ

 تكوف االمطار الصيفية أكثر غزارة مف االمطار........... .23
 التضاريسية  -د ويةالجبي -ج التصاعدية -ب الشتوية -أ

 عندما يخترؽ المطر طبقة ىوائية درجة حرارتيا تحت االنجماد يكوف التساقط...... .24
 البرد  -د المطر المتجمد -ج الثمج -ب الجميد الزجاجي -أ

 أي عنواف تعطي لصورة اآلتية  الجواب ........ .25

  

 1صورة 

 مرحلة التكاثف
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 دورة المياه في الطبيعة -د الغالؼ الحيوي  -ج الغالؼ الغازي -ب الغالؼ المائي -أ
 توجد عدة مصادر لتغذية األنيار بالماء وىي التغذية المطرية، و المياه الجوفية، والجميدية,و التغذية...... .26

 المحيطة -د الثمجية -ج البحرية -ب مف البحيرات -أ
 تي  ليس مثااًل عمى ذلؾالجميد ىو الحالة الصمبة لمماء في الطبيعة ويتكوف بتجميد الماء مثؿ........ أي مف اآل .27
 المياه الجوفية المتجمدة -د البحار المتجمدة -ج األنيار المتجمدة -ب تكاثؼ بخار الماء -أ
 

 يمثؿ الشكؿ اآلتي احد أنماط التصريؼ .................... .28

 
 الشجيري -د اإلشعاعي -ج التكعيبي -ب المتعامد -أ

 تقؿ كثافة مياه البحار ..............   .29
 بارتفاع نسبة المموحة -د بذوباف الجميد -ج بازدياد التبخر -ب بارتفاع الحرارة -أ

 أف التجوية التي تعمؿ عمى تفكيؾ الصخور دوف أف يطرأ عمييا تغيير تعرؼ بالتجوية   .30
 الجيمورفولوجية   -د البايموجية  -ج الفيزيائية  -ب الكيميائية  -أ

 ضبة :مف األمثمة عمى اليضاب التحاتية ى .31
 كمورادو  -د بتاكونيا  -ج كولومبيا -ب األناضوؿ  -أ
 أف النظرية التي فسرت توزيع الماء واليابس والتي القت قبواًل عند العمماء ىي نظرية : .32

 أنفصاؿ القمر -د زحزحة القارات -ج الكويكبات  -ب التتراىيدية  -أ
 تشغؿ المحيطات مف مياه الكرة األرضية نحو :   .33

 % 97-د %95 -ج %94 -ب %93 -أ
 الحركة الرأسية التي تنتاب مياه البحار والمحيطات تعرؼ بػ:    .34

 األمواج  -د األعاصير  -ج المد والجزر  -ب التيارات البحرية -أ
 

 تعرؼ الرياح التي تنشأ في المناطؽ المدارية بالرياح :  .35
 الموسمية  -د التجارية  -ج المحمية  -ب اليومية  -أ

 مرحلة التسرب

 مرحلة التبخر
 التساقطحلة مر
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 تي ليس مف العوامؿ المؤثرة في تكويف المرتفعات الجوية : أي مف األ  .36
 سقوط األمطار  -د -درجة الحرارة  -ج ىبوط اليواء  -ب أستقرار الجو  -أ

 تقاس األشعة الشمسية بجياز يدعى :   .37
 المحرار الزئبقي  -د كرة كامبؿ  -ج األنيمومتر  -ب البارومتر  -أ

 غط العالي الشبو المداري نحو الضغط المنخفض الشبو القطبي تعرؼ بالرياح : أف الرياح التي تيب مف مناطؽ الض  .38
 التجارية  -د المحمية  -ج الغربية  -ب الفصمية -أ

 أف الغالؼ المسؤوؿ عف تنظيـ درجة الحرارة عمى سطح األرض ىو الغالؼ :  .39
 الغازي  -د الصخري  -ج الحيوي  -ب المائي  -أ

 تتكوف عند المصبات والتي ليا عدة فروع تعرؼ بالدلتاوات :أف دلتاوات األنيار التي  .40
 رجؿ الطير  -د المقوسة  -ج المصبات  -ب القرنية  -أ

 أف الخط الوىمي الذي يصؿ بيف نقاط عمى سطح األرض ليا األرتفاع نفسو يعرؼ   .41
 بخط :

 تقسيـ المياه  -د الطوؿ  -ج الكنتور  -ب األستواء  -أ
 واقعة ما بيف الجزر مثاؿ عمى ذلؾ بحر : بحار الجزرية أو ال  .42

 قزويف -د الشماؿ  -ج أيجو -ب الياباف  -أ
 درجة ( 12)   ميزي بين كل مما يأتي :/ 2س

 الالفا الحامضية والالفا القاعدية .  -1
 حوض النير ومجرى النير .  -2
 المنخفضات الحرارية والمنخفضات الجبيوية .  -3

 درجة(  21)  عممي ما يأتي :/ 3س
 ال تتكوف دلتاوات عند مصبات بعض األنيار .  قد -1
 يطرأ تغيير عمى خصائص مياه البحار والمحيطات .  -2
 أختالؼ أشكاؿ التكاثؼ .  -3

 
 (3ممحق ) 

 م / مقياس الدافع المعرفي
 عزيزتي الطالبة ..............................

 تحية طيبة...
اعرىف الذاتية نحو مواقؼ عامة تتعمؽ بطبيعة سموؾ الفرد، لذا بيدؼ إجراء دراسة عممية حوؿ بعض آراء الطالبات ومش

نرجو معاونتكف باإلجابة عف المقياس بصورة دقيقة وبكؿ صراحة مف خالؿ ما تعتقدف ينطبؽ عميكف عممًا أف ليس ىناؾ 
ف اإلجابات ستكوف سرية وتستخدـ ألغراض البحث  إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة والتترؾ أي فقرة بدوف اإلجابة عنيا، وا 

 العممي فقط فال داعي لذكر االسـ.
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 مثاؿ/ يوضح طريقة اإلجابة

 الفقرة ت
ينطبؽ عمّي 
 بدرجة كبيرة

ينطبؽ عمّي 
بدرجة 
 متوسطة

ينطبؽ عمّي 
 بدرجة قميمة

ال تنطبؽ 
 عميّ 

أشارؾ برغبة كبيرة في دورات تعميـ  1
 الحاسوب

    

 
 

 الفقرة ت
ينطبؽ عمّي 
 بدرجة كبيرة

ؽ عمّي ينطب
بدرجة 
 متوسطة

ينطبؽ عمّي 
 بدرجة قميمة

ال 
تنطبؽ 
 عميّ 

     أطمع عمى بعض المواضيع العممية حاؿ انتيائي مف تحضير واجباتي الدراسية 1
     أحرص عمى حضور الندوات واالجتماعات الثقافية والعممية 2
     أرغب بالمراسالت العممية ضمف اختصاصي 3
     مصادر عمميةأرغب في الحصوؿ عمى  4
     أشارؾ زميالتي في كتابة البحوث والتقارير العممية 5
     أشارؾ برغبة كبيرة في دورات تعميـ الحاسوب 6
     أرى أف التعمـ مدى الحياة ضروري لكؿ فرد في المجتمع 7
     أتابع التقارير والبحوث العممية مف وسائؿ اإلعالـ المختمفة 8
     عند إنجازي نشاطًا عممياً  اشعر بالسعادة 9

     أرغب بجد ونشاط في تنمية وتطوير معموماتي 10
     استفيد مف السبؿ الحديثة في الحصوؿ عمى المعرفة )االنترنت( 11
     أستفسر باستمرار عف الظواىر البيئية التي نعيشيا 12
     أندفع تمقائيًا لتقصي اإلجابة عف األسئمة التي تثار 13
     أستمتع في متابعة الظواىر الغريبة التي تحدث في البيئة لمتعرؼ عمى أسرارىا 14
     أتابع البرامج التمفازية العممية باستمرار 15
     ألجأ الستثارة اسئمة متنوعة لكشؼ الغموض عف بعض الحقائؽ العممية داخؿ الدرس 16
     اعيأناقش زميالتي بعد مشاىدة كؿ فمـ عممي واجتم 17
     يثير اىتمامي الجديد في مجاؿ العمـ والمعرفة 18
     أشارؾ زميالتي في الرحالت العممية والثقافية والترفييية 19
     أفترض الحموؿ والتفسيرات حوؿ القضايا التي تثير تساؤالتي 20
     ياأكتفي بما تتضمنو الكتب المقررة ألضمف الحصوؿ عمى المعرفة التي أريد من 21
     أتابع البرامج التمفزيونية التي تعرض حقائؽ جديدة عف اإلنساف والكوف 22
     أتقصى الحقائؽ مف مصادرىا األصمية 23
     أسعى ألجؿ توظيؼ المعرفة لخدمة األنسانية   24
     أحاوؿ اإللماـ بكؿ ما يتعمؽ بتخصصي الدراسي 25
     أتأمؿ وأتفكر بما حولي دائماً  26
     أتقبؿ أفكار مدرساتي كي تزداد معرفتي 27
     أتفرغ تمامًا لمبحث والتقصي عف حقائؽ عممية جديدة 28
     ال أناقش األفكار الواردة في المصادر التي التتفؽ مع أفكاري 29
     أشارؾ زميالتي في البحث عف أسباب المشكالت وحموليا الممكنة 30
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     لعممية الجديدة التي تنشرىا المجالت العمميةأتابع االكتشافات ا 31
     ألتقط األفكار الجديدة التي تثير الرغبة والبحث والتقصي في دروسي 32
     أميؿ إلى الميمات التي تستمـز القميؿ مف التفكير 33
     لدي القدرة عمى التغمب عمى الصعوبات الدراسية التي تواجيني 34
     مًا في مستوى الطالبات المتفوقات أسعى ألكوف دائ 35
     أبذؿ جيدي في الدراسة ألجؿ الدراسة فقط 36
     أسعى لمدراسة حتى في الظرؼ الذي يحدث فيو بعض المشكالت العائمية 37
     أبذؿ جيدي لفيـ المواضيع الدراسية الغامضة 38
     النجاح الييمني ما أبذؿ مف وقت وجيد إف كاف ذلؾ يساعدني عمى 39
     ألتـز النزاىة في سبيؿ الحصوؿ عمى المعرفة 40
     أحاوؿ تطبيؽ المعرفة التي أحصؿ عمييا 41
     التقؼ الظروؼ المعيشية الصعبة حائاًل دوف الحصوؿ عمى المعرفة 42
     أتحمؿ المصاعب في البحث عف حقيقية ما غامضة بالنسبة لي 43
ف كاف ذلؾ صعباً أصر عمى متابعة طمب  44      العمـ وا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


