
معالجة  المعلومات  
Information processing 

Approach 



 للثوره نتٌجة المعلومات معالجة معنى ظهر

 فً سادت التً النفس علم فً المعرفٌه

 محل لتحل العشرٌن القرن من السبعٌنات

 العده التساؤالت وظهور السلوكٌه النظرٌات

 تطور على ركزت التً بٌاجٌه نظرٌة فً

   االطفال لدى التفكٌر



 نظرٌات  

 معالجة المعلومات 



 تركز النظرٌات على الكٌفٌه التً ٌتعامل فٌها االنسان مع االحداث البٌئٌه 

وعلى ترمٌز المعلومات المراد تعلمها وربطها فً الغرفه الموجوده فً 
 الذاكره 

 ثم تخزن هذه المعلومات واسترجاعها عند الحاجه 

وفً بحث وتوضٌح الخطوات التً ٌسلكها االفراد فً جمع المعلومات 

 وتنظٌمها 



تقدم نظرٌة معالجة 

المعلومات افتراضٌن 
 مهمٌن عن التعلم 



ٌنظر الً تعلم بأعتباره عملٌه 

نشطه ٌبحث فٌها المتعلم عن 

المعرفه وٌستخلص منها ماٌراه 

 "مناسبا

  

 االول

 الثانً
ٌرى ان المعرفه السابقه 

والمهارات المعرفٌه تؤثر فً 
 عملٌة التعلم 



اخذ علم النفس المعرفً ٌنظر الى العقل على 

انه جهاز نشط لمعالجه المعلومات اذ ٌتم 

استقبال المعلومات فٌجري بعض المعالجات 

على المعلومات فٌتغٌر شكلها ثم ترتفع الى 

مستوى االعلى لٌتم اجراء نوع جدٌد من 

المعلومات وهكذا حتى نصل الى الممزجات 

 عن المدخالت"التً تختلف كلٌا



ٌتضمن منحى معالجة المعلومات عدة نظرٌات _1
 stage)نظرٌة المرحله " وقبوال" اكثرها انتشارا

theory  ) اتكنسون )التً تستند الى اعمال

 (وشٌنرٌن

ٌركز هذا النموذج على الكٌفٌه التً ٌتم بها تخزٌن 

المعلومات فً الذاكره وٌرى اذا المعلومات تتم 

 معالجتها فً ثالث مراحل متتابعه



 Levels of processing)_نظرٌة مستوى المعالجه _2
theory  ) (كرٌك ولوكهارت)التً تستند الى اعمال 

تفترض هذه النظرٌه ان المتعلمٌن ٌستخدمون مستوٌات مختلفه 

من التوسع او االفاضه عند معالجتهم للمعلومات والنقطه 

الرئٌسٌه تكمن فً ان جمٌع المثٌرات التً تنشط المستقبالت 

الحسٌه تخزن بشكل دائم فً الذاكره ولكن مستوٌات المختلفه 

من المعالجه هً التً تسهمفً القدره على استدخال المعلومات 

(  برانسفورد)واسترجاعها وقد تم تطوٌر هذا المنحى من قبل 

الذي اعتقد ان العبره لٌست فقط  فً كٌفٌة معالجة المعلومات 

بل فً كٌفٌة الوصول او الدخول الٌها فعندما تتماثل طرٌقة 

الدخول الً معلومات مع تلك التً استخدمت فً تعلمها فأن 
 .فرص تذكرها تكون اكبر 



نموذج المعالجه الموزعه المتوازٌه  _3
Parollel_distributed processing 

الذي ٌرى ان معالجة المعلومات تتم بشكل متزاٌد 

من قبل عده  اجزاء من نظام الذاكره ولٌس بشكل 

شٌفرٌن _اتكسنون)متسلسل لما جاء فً نموذج
 (لوكهارت_وكرٌك 



(  Connectionistic model)نموذج الربط_4

الذي اقترحه روملهات ومٌكلٌالند وٌعتبر هذا 

النموذج احد االتجاهات السائده فً مجالالت 

البحث الراهنه فً علم النفس المعرفً المتسقه 

مع اخر ماتوصلت الٌه بحوث الدفاع على شكل 
 .شبكة اتصاالت مترابطه 



على الرغم من العوامل العدٌده التً تلعب 

ادوار متباٌنه فً تطوٌر منحى معالجة 

"  المعلومات غٌر ان اكثر هذه العوامل تأثرا

واهمٌة هو التزاٌد السرٌع على تقنٌة 

الكومبٌوتر والحاسبات االكترونٌه وٌعد 

الحاسب االكترونً اداة مهمه فً مجال 

 تخطٌط البحوث النفسٌه والتربوٌه 



الوظائف التً ٌجب ان 

ٌؤدٌها نظام معالجة 
 المعلومات 



وتحوٌلها او ( المدخالت)استقبال المعلومات الخارجٌه_1

ترجمتها بطرٌقه تمكن جهاز فً معالجتها فً مراحل 

 .المعالجه التالٌه 

تعرف هذه التمثٌالت واستدعائها واستخدامها فً _3

الوقت المناسب اي ٌجب على جهاز معالجة المعلومات ان 

 ٌترجم المعلومات وٌحتفظ  بها وٌستعٌدها 

االحتفاظ ببعض هذه المدخالت على شكل  تمثٌالت _2

 (التخزٌن)معٌنه 



 البٌئه من ومدخالت بمثٌرات"غالبا المعلومات معالجة تبدأ

 تتم وحتى الصوت او والضغط الحراره و كالضوء الخارجٌه

 انتباهنا تركز موجهه استجابة تثٌر ان ٌجب المثٌرات عملٌة

 تخزٌن وٌتم الداخلٌه العقلٌه العملٌات بداٌة وهذه المثٌر على

 الحسً المخزن فً ثانٌه نصف عن  ٌقل لمدى المثٌرات

 (محدده غٌر) االستٌعابٌه طاقته بأن ٌعتقد الذي المدى القصٌر

 انتبهنا فاذا. ذلك بعد ٌحدث ان ماٌمكن االنتباه وٌحدد

 الذاكره الً الحسٌه الذاكره من  تنتقل فأنها  الجدٌده للمعلومات

 سبع حوالً(محدده) فٌها التخزٌن وطاقة .المدى قصٌرة

 وتكرارها المعلومات على التدرٌب تم واذا معلومات من وحدات

 على ستحافظ فأنها المدى القصٌرة الذاكره فً ترمٌزها او

 طاقه ذات المدى بعٌدة ذاكره الى نقلها ٌتم او االنتباه تركٌز

 (محدده غٌر) تخزٌن



افتراضات منحى 
 معالجة المعلومات



تتحدى نظرٌة معالجة المعلومات فكره السلوكٌه التً ترى بأن _1

جمٌع اشكااللتعلم تتضمن تشكٌل ارتباطات بٌن مثٌرات  

 واالستجابات

ان تشكٌل االرتباط االرتباطات بٌن اجزاء المعرفه المختلفه _2

 تساعد فً تسهٌل عملٌتً اكتسابها وتخزٌنها فً الذاكره

بالشروط او "وتعتبر نظرٌة معالجة المعلومات اقل اهتماما_3

 الظروف الخارجٌه وتركز على العملٌات العقلٌه الداخلٌه 

تنظر الى المتعلم بااعتباره باحثا نشطا عن معلومات _4

 ومعالجتها 



افتراضات عامه اتفق 

علٌها الباحثٌن فً 

نظرٌات معالجة 
 المعلومات 



تحدث عملٌة معالجة المعلومات فً مراحل _

 تتوسط بٌن استقبال المثٌر وانتاج االستجابه

هناك تماثل بٌن معالجة المعلومات التً ٌقوم بها _

 االنسان وتلك التً ٌقوم بها  الحاسب االلً 

تتم عملٌة معالجه المعلومات فً جمٌع االنشطه _

المعرفٌه التً ٌقوم بها االنسان مثل االدراك و 

 تفكٌر 



المكونات الرئٌسٌه 
 للنظام المعرفً 



 االنتباه " اوال

ٌعالج هذا المفهوم مختلف النظرٌات التً تتعامل مع _

المعلومات قبل ان تصل الى الذاكره مغٌرة المدى وااللٌه التً 

ٌستخدمها  المتعلم فً اختٌار المثٌرات والتركٌز علٌها فً 

 عملٌات التعلم والتعلٌم 

تفسٌر عملٌة االنتباه بفرض وجود وحدات (* برودبنت)حاول _

 تخزٌن وسٌطه للحواس 

زمن االحتفاظ بلمعلومات فً كل من هذه الوحدات ال ٌتعدى _

 ثانٌتٌن 



 ان ٌقوم المعلم بعرض هدف الدرس على الطلبه_1

 االستفسار عن اهمٌة الماده المتعلمه_2

 .....توجٌه اسئله للطلبه ماذا ٌحدث اذا _3

 اٌجاد مواقف غٌر متوصفه فً بداٌة الدرس _4

 تغٌر البٌئه المادٌه الصفٌه_5

 استخدام انشطه تعلمٌه _6

تغٌر نمط حركات المعلم واٌحاءاته ونبرات صوته الثارة _7

 انتباه الطلبه 

 تجنب التشوٌش على الدرس _8

االجراءات التالٌه لزٌادة تركٌز ( Wolfolk)اقترحت ولفولك

 االنتباه المتعلم 



فً واحده او اكثر )الذاكره هً القدره على تمثٌل االنتقائً _

 (من منظومات الذاكره
 تمثل الذاكره الحسٌه المرحله االولى من معالجة المعلومات _
 الذاكرة قصٌرة المدى فأنها تعمل كذاكره عامله مؤقته_
 تمثل الذاكره طوٌلة المدى المخزنه الدائم للمعلومات _

 الذاكره" ثانٌا

 الٌوجد تعرٌف وحٌد للذاكره ٌمكنه ان  ٌمثل وجهات نظر 



 الترمٌز البصري _1
 الترمٌز الصوتً _2
 الترمٌز النطقً _3
 الترمٌز الحركً_4
 ترمٌز المعنى_5
 الترمٌز اللفظً_6

 الذاكره الى المدى قصٌرة الذاكره من  المعلومات تنتقل

 التحكم الٌات بها تقوم ترمٌز عملٌات خالل من المدى طوٌلة
  وهً  المتعلم ٌكتسبها التً



 معالجة خالل من المشكله حل عملٌات ببحث ٌقومون الذٌن المربون ٌستخدم_

 فً(المشكله_ المسأله حل فً المتعلم به ماٌقوم كتابه كبٌر بشكل المعلومات

  الحل طرٌقة ومنهم االستراتٌجات هذه رؤٌه اجل من بذلك قٌامه اثناء

 

  المشكله حل "ثالثا

 المعلم بها ٌقوم التً التفكٌر عملٌات رؤٌه فً اللفظً البرتوكول ٌستخدم_

 . المعلم بها ٌقوم ان ٌمكن التً االستراتٌجات وتعدٌل تحسٌنها وبالتالً

  العملٌه هذه لمثل ( Protocol Analysis) البروتوكول تحلٌل اسم اعطً_


