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 :البحث ملخص

 منااج  مادة تحصيل في لإلتقان التعلم استراتيجية تعرف )اثر الى البحث يهدف

 التاريخ(.  قسم- الثالث الصف طلبه لدى التدريس وطرائق

( 13بواقا  ) ( طالباا  وطالباة ،86البحاث ) عينة العراق، بلغت في البحث أُجري

 الجججوعاة فاي ( طالباا  وطالباة13و) التجريبياة فاي الجججوعاة طالباا  وطالباة

 وفاق التجريبياة الجججوعاة الراسابي.. درسات الةلباة اساتبعاد بعاد الضاابةة

،  التقليدياة بالةريقاة الضاابةة الجججوعاة درسات بينجا لإلتقان التعلم جيةاستراتي

 اختباارا   الباحاث اجارى كاام    دراسايا   فصا    اساتجر  التاي التجرباة نهاية وفي

 التجييز وقوه الصعوبة ومستوى وثباته صدقه م. الباحث تحقق ان بعد تحصيليا  

 :الى البحث نتائ  توصل لتحليل الجناسبة اإلحصائية الوسائل واستعجال لفقراته،

 التحصايل اختباار فاي الضاابةة الجججوعاة علاى التجريبية الجججوعة تفوق     

 .الةلبة تحصيل في لإلتقان التعلم اثر استراتيجية على يدل مجا

 ما. عاددا   الباحاث اساتنت  الحاالي البحاث نتاائ  ضاو  فاي االستتنتاجات:

 : منها ، االستنتاجا 

 الةلبة تحصيل مستوى رف  في لإلتقان التعلم استراتيجية فاعليه . 

 ماا اذا العراقياة الجامعاا  فاي لإلتقاان الاتعلم اساتراتيجية تةبياق امكانياه 

 . الجتاحة الظروف كيفت

 التحصايل مساتوى رفا  فاي الفاعلاة العناصار ما. الوقات عنصار ان 

 .لإلتقان التعلم مستوى الى والوصول الدراسي

 التوصايا  ما. بعادد الباحاث اوصى الحالي البحث نتائ  ضو  في :التوصيـات

 : ،منها

  وحاده لكال التكوينياة االختباارا  كيفياة اعاداد علاى التدريساي. تادري 

 .لهم العقلي النض  مراعاة م  الةلبة على تةبيقها وكيفية دراسية

 للةلبة الفردية الفروق م  تجاشيا   التعلم لعجلية الكافي الوقت مراعاة . 
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 أججياة يباي. ارشاادي بدليل التدريس وطرائق مناج  مادة تدريسي تزويد 

 لتحقياق عجلياا   وكيفياة تةبيقهاا الع جياة واسااليبها لإلتقاان الاتعلم اساتراتيجية

 . الجنشودة التربوية األجداف

 

 :الجقترحا  ، منها م. عددا الباحث اقترح الحالي للبحث استكجاال   :المقترحات

 : منها الحالية مجاثلة للدراسة دراسا  اجرا 

  أخرى دراسية لجقررا. 

 الاتعلم اطاار فاي التعااوني التعلايم واثار التنافساي الاتعلم اثر تبي. للجقارنة 

 . التحصيل في لإلتقان

 الصافي التادريس الناقاد و مهاارا  التفكيار مثال أخارى متغيارا  تتناول 

 . الجادة نحو واالتجاه االبداعي والتفكير

 

The Impact of The Strategy of Learning Perfection in the 

achievement of the subject curriculum and teaching 

methods by the Third Grade Schoolgirls 

 /Department of History 
The researcher:inst. Dr.Abdul Razaq Sarhan Hussein Al- 

Educational Directorate of Fallujah /Institute of Islamic 

Studies . 

 

Abstract : 

This study aims at identifying (The Impact of the strategy of  

Learning Perfection in the achievement of the subject 

curriculum and teaching methods by the Third Grade 

Schoolgirls /Department of History).The study occurs in 

Iraq and the sample consists of (68)students (31) ones for 

the experimental group and (30) ones in the control group 

after taking out the failures. The experimental group has 

been taught by using the Strategy Learning Perfection whilst 

the control group   was taught by using the traditional way. 

After finishing the experiment which lasted for the whole 

academic first semester in which the researcher hold 

achievement test after making sure of the validity and 

reliability and the difficulty level and the specification of the 
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items power. Also the researcher chose the appropriate  

statistical tools to analyze the results: 

The experimental group surpassed the control group in the 

achievement test which reflects the effectiveness of the 

Strategy of Learning Perfection in the achievement of the 

subject curriculum and teaching methods. 

Conclusions :in the light of the research , the researcher 

finds out the following conclusions : 

 The Effectiveness of the strategy of learning perfection 

in the achievement of the subject curriculum and teaching 

methods. 

 The possibility of applying the strategy of learning 

perfection in Iraqi universities when the circumstances are 

available . 

 The factor of time is one of the important factors that 

affects the increase in the achievement and to get the highest 

levels of perfection. 

Recommendations: In the light of the results drawn , the 

following recommendations are given: 

 Training the teachers how to prepare structural tests for 

each scholastic unit and how they applied on the students 

with special concern to their mental development. 

 Taking into account time required and the individual 

differences  among the students. 

 Support the teachers of the methods of teaching with a  

guidance handbook shows the significance of the strategy of 

learning perfection and the remedy tools used and how they 

can be applied on the students. 

Suggestions: To complete the following study, the 

researcher proposed the following suggestions: 

 Execution of similar study concerned with other 

scholastic topics. 

 Execution of comparative study shows the impact of 

the competitive learning and the cooperative learning impact 

in the framework of the learning perfection in achievement. 
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 Execution of similar study deals with other variables as 

critical thinking, class teaching skills , Creative thinking, 

Subject matter tendency . 

 

 بالبحـث التعريف  /االول الفصل

  :البحـث مشكلة

 حقيقاة لناا تبار  التعليجياة لجؤسسااتنا الفاحصاة التربوياة الرؤياة اطاار فاي      

 مجاال فاي تبالل التاي الجهاود التحصايل ، ورمام مساتوى انخفاض وجي مهجة،

 الدراساا  ما. العدياد شخصته ما قائجة ، وجلا ما الت الجشكلة أن إال التةوير،

  ودراساة ( ،3331)الربيعاي، ( ودراسااة 3331)الجحار ي،  دراساة ،منهاا

 . (3331)نصرهللا،

 الةلباة م. الهائل الكم م  التعامل على القادري. الكفؤي. التدريسيي. عدد قلة ان

الدراساي ) يتاون،  تحصايلال مساتوى تادني الاى ادى الدراساية القاعاا  داخال

 تادني اسابا  ما. ولعال مناه، وعاانى الباحاث لجساه ماا وجالا ( ،301:3333

 جاي تازال ماا التدريسيي. بعض يتبعها التي التدريس طرائق ان ايضا   التحصيل

 ال يحااول  مانهم كثيارا وان والتوضاي،، العارض علاى القائجاة التقليدية الةريقة

،فضا  عا. قلاة   (333:3111)ا جاار، الةريقاة  جاله علاى تحساينا  ادخاال

 تعليجياة قبال وحاده كال تادريس ما. االنتهاا  بعاد التكوينياة االختبارا  استعجال

 التعليجياة الوحادة اتقاان ما. التأكاد بعاد اي الثانياة التعليجياة الوحادة الاى االنتقاال

 .وجكلا ، تليها التي الوحدة الى االنتقال يتم االولى

 انخفااض الاى ياؤدي ع جهاا علاى والعجال الضعف نواحي تشخيص عدم كللك

 .الدراسية الجادة نحو السلبي االتجاه وتعجيق ، التحصيل مستوى

 لآلثاار نظارا   ، ونفساية للةلباة تعليجية مشكلة يعد التحصيل مستوى ضعف وان

 .للاتعلم الدافعياة وضاعف باإلحبااط، االحساس :مثل ، عليهم يتركها التي الضارة

 علاى الةلباة ما. كبيار عدد تسر  الى ادى مجا ( ،383:3113ومحجد،  )داُود

 (.8:3331)الجبوري،  .االحصا ا  أظهر  ما وفق

 ، الجرجاوة األجاداف تحقياق فاي قصاورا   يجثال التحصايل مساتوى انخفااض ان

 رسو  ان كجا والبشرية، الجادية االمم امكانيا  م. الكثير لتحقيقها ُرصد   والتي

 يساببه عجاا ،ناجياك لتعلجاه االقتصاادية الكلفاة مضااعفة يساب  الةلباة بعاض

 اجم م. تعد ،والتي التربوية العجلية مخرجا  في قصور م. التحصيل انخفاض

 مقوماا  ما. عاداجا لجاا الجحرك جي البشرية فالثروة ، الشعو  تةور مقوما 

 وطرائاق الجنااج  ماادة وتعاد   (.336:3118)اباو صاال،،   .األخارى التةاور

 التحصايل مساتوى انخفااض ما. الةلباة منهاا يعااني التي الجواد احدى التدريس

 السالبية النظارة:منهاا اسابا  ، عاده الاى الباحاث راي حسا  ذلاك ،ويرجا  فيهاا

 مواد وليست ثانوية مواد بعدجا األخرى االقسام قبل م. والنفسية التربوية للجواد
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 تدريسي لكونه الباحث لجسه ما األخرى ، وجلا التعليجية الجواد جان  الى رئيسة

 ماادة ان.التدريس وطرائق الجناج  مادة ومنها والنفسية التربوية الجواد م. لعدد

 الاتعلم على ال حق التعلم فيه يعتجد تراكجي موضوع التدريس وطرائق الجناج 

 فهم في صعوبا  سيواجهون فانهم السابق الجوضوع الةلبة يتق. لم فإذا السابق،

  . ال حق التعلم

 تةلا  القاعاا  داخل الةلبة عدد وا دياد التحصيل مستوى انخفاض ولجواجهة

 سيتي، ذلك وان الفعالة الحديثة التدريسية واالستراتيجيا  الةرائق اعتجاد االمر

 ، الجعرفياة كالجوانا  طلباتهم لدى مختلفة لتنجية جوان  التدريسيي. امام فرصا  

 اذ للجعرفاة، االنتقاالي باالجعنى اساتجرارجم عا. بادال والوجدانياة حركية والنفس

 بوسااطة الةالا  الاى التدريساي ما. نقلهاا يجكا. كبضاعة الجعرفة الى ينظرون

  (.01:3331التدريس )الحارثي،  فعل

 اساالي  طرائاق لتةاوير ماساه حاجة جناك ان الباحث يجد سبق ما الى واستنادا  

 يحااول الحاالي البحاث فاأن وعلياه التحصايل، مساتوى لرفا  والتقاويم التادريس

 :االتي السؤال ع. االجابة

 لادى التادريس وطرائاق الجنااج  ماادة تحصايل فاي لإلتقاان التعلم استراتيجية اثرما 

   ؟ التاريخ قسم - الثالث طلبة الصف

 

 :البحث أهمية

 الثاورة نتيجاة ياوم بعاد يوماا   متعاظجاا   وتقنيناا   علجيا   تحديا   اليوم العالم يشهد      

 اشبه بقرية العالم جعل مجا االقتصاد مجال في والتةور والتكنلوجية الجعلوماتية

 العلجاي التقادم جالا واصاب، معلوماتاه، فاي ومساحته، وجائ    امتداده صغيرة في

وآخارون ،  العاالم )الخوالادة شاعو  بهاا تتجياز التاي الجهجاة الخصاائص ما.

 (.33:3330(، )سرايا ، 31:3118

 انظجتهاا تفحاص الاى يعاود ساوا  حاد   علاى والنامياة تقدماةالج الادول نشاو  ان

 لادى واضحا   اصب، والقصور ، اذ واالضةرا  الخلل مواق  ع. بحثا   التربوية

 االضاة ع قاادرة علاى تعاد لام التقليدياة بجؤسسااتها التربياة ان الادول جاله

والقتصاادية ،  االجتجاعية، التغيرا  افر تها التي الجديدة وادوارجا بجسؤولياتها

 (.06:3113)الخةي ،   والتكنلوجية، والسياسية ،

 انساان بناا  جادفها يكا. لام ان معنى لها ليس التربية بان 3332ويشير الٌصقار،

 عبر الكبرى العالجية الثقافا  م.  خجها انسانية جديدة تستجد قيم خ ل م. جديد

 (.32:3332)الٌصقار،  القرون

 شاجلت التاي الهائلاة التةورا   تواك  ان الحديثة التربية على لزاما   اصب، وقد

 مساتقب   ، بال والةالا  للجعرفاة ملقناا   التدريساي يعاد فلام الحيااة، منااحي ججيا 

 لتلاك وميسارا   منظجاا   والتدريساي والاتعلم التعلايم لعجلياة محاورا   الةالا  اصاب،

 (.311:3333)سعد،  .ومرشدا   وموجها   العجلية
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 ما  الةالا  تفاعال يجثال  اذ أجادافها، تحقياق فاي اداة التربياة الدراساي والجنه 

 م. تدريسها واسالي  وطرائق التعلجية الجادة ،ومحتوى جهة م. التعليجية بيئته

 لبنا  واألججية الخةورة ماية في الجنه  بنا  عجليه اصبحت ،وعليه أخرى جهة

 التاي والتكنلوجياة الجعلوماتياة الثاورة ،لجواكباة وتةاويره الجعاصار الججتجا 

 (.320:3168العالم )الشبلي،  يشهدجا

 الجنااج  علاى انعكسات قاد الججتجا  علاى طارأ  التاي التغيرا  ان في شك وال

 جوان  ججي  في والتةور التغير دائم الفرد ان وبجا وتدريسها، واساليبها وكتبها

 تحاديث الججاال بهالا والعااملي. والجاربي. البااحثي. علاى ترتا  الجختلفاة حياتاه

 فاي ذلاك أكاان ساوا  لجواكباة التةاورا  مهاراتهم وتنجيه وتةويرجا معلوماتهم

 (. 332:3333سرحان،  )ابو .التدريس اسالي  في ،ام واثرائه العلجي الجحتوى

 ،ومنهاا األخارى اركاناه فياه تتاأثر ان باد ال للجانه  تةاوير او تحاديث اي ان

  (.3:3331)جري،   التدريس طرائق:

 واساتعجال للاتعلم الخارجياة للظاروف وتنظايم ترتيا  جاي التادريس وطريقاه

 تعلام احارا  ما. تجكا. بيئاة خلاق علاى التاي تعجال  الج ئجاة التعليجية االسالي 

 (.330:3336ما )الكبيسي،  شي 

 ضارورة والنادوا  الجاؤتجرا  ما. كثيار اكاد  ،فقاد التادريس طرائق وألججية

 عقاد الالي الجاؤتجر:،منها التدريس في الحديثة واالستراتيجيا  الةرائق اعتجاد

وآخاارون  )برمااا  .العااراق فيااه شااارك (. والاالي3161عااام) عجااان فااي

 علاى اكاد  ( التاي3111عاام) بغاداد فاي الجنعقادة والنادوة ( ،331:3161

 الثاورة لجواكباة الحديثاة واسااليبه التادريس طرائاق علاى االطا ع ضارورة

 االعتيادياة واالساالي  الةرائاق ع. االبتعاد وضرورة والتكنلوجية، الجعلوماتية

 (.36:3111بغداد  التدريس )جامعة في

 الشخصاية بصافاته التدريساي علاى يتوقاف التربوياة العجلياة نجااح فاأن وعلياه

 وماا الدراساية ،والجنااج  العقلياة وصافاته بدوافعاه والةالا  والعجلياة، والجهنية

 ا داد  وعلياه ( ،168:3338)خضر ،  واسالي  وخبرا  أجداف م. تحتويه

 علايهم الجتعالر ما. اصاب، التادريس  اذ مهناة امته. م. كل كاجل على االعبا 

 الوساائل وباتبااع محادد  ما. اطاار وفاق والخبرا  الجعارف بكل الةلبة تزويد

 وطرائاق الجنااج  بجاادة االجتجاام الاى الحاجاة دعات وعلياه. التقليدية واالسالي 

 ان ،علجاا   التادريس مهناة يجاته. م. كل قبل م. انتقالها يفترض والتي التدريس

 سلوك في للتأثير النفس علم حقل م. الجشتقة والقواني. الجبادئ تستغل الجادة جله

 لاديهم الكامناة والقادرا  الةاقاا  ،واساتغ ل لاديهم الدافعياة واثااره الةلباة

 التدريس وطرائق الجناج  طريق ع. ويجك.. الفعال التعلم تحقيق نحو وتوجيهها

 الةلباة اعاداد بهادف  الصافية الغرفاة داخال عجلياا   والخبارا  الجعارف توظيف

 ما. يجكانهم نحاو علاى الجناسا  والجهناي االكااديجي واالعاداد التادريس لجهناه

 واللغوياة، واالنفعالية االجتجاعية ،وتنجية الجوان  العقلية طلبتهم قدرا  تةوير
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والجحامياد،  مساتقب   )الزملاول فعاال بشاكل لاديهم حركياة الانفس والجهاارا 

 (.23:3331(،  )الفت وي، 32:3330

 تكنلاوجي ترباوي تدريساي اعاداد الاى نسعى والعشري. الحادي القرن في ونح.

 ومقوم ومنفل ومصجم ومخةط الفعال التدريس لجهارا  ومجارس متق. موجو 

  وامكانااتهم قادراتهم بكال الةلباة فيهاا يتفاعال نشةة تعلم بيئة ايجاد على ،وقادر

 (. 32:3330)الحيلة، 

 العجلياة ركاائز باي. التفاعال إلحادا  الفعاال العنصار التادريس طرائاق وتعاد

 ال التعليجياة العجلياة تحساي. فاأن لالا الجحتاوى ، الةالا ، التدريساي،  التعليجياة

 لجاا التادريس، طرائاق فاي تةاوير ينبغي بل فقط  التعليجي الجحتوى على يعتجد

 .الجوجودة الخبرة اكتسا  م. الةلبة تجك. وانشةه فعاليا  م. تتضجنه

 بعاض اقتارح بالغرض،لالا تفاي ال التادريس فاي التقليدياة الةرائاق كانات ولجاا

  امثاااااااااااااااااااااااااااال الجاااااااااااااااااااااااااااربي.

(Claser, 1969), (Bloom, 1968), (Carrol, 1957), (Brunur, 

1955), (Supper, 1966), (Coodian, 1959) 

 )داود  الةلبة لدى التعلم متةلبا  تدريسية لتسهيل يجيا تعليجية واسترات نجاذج

 (Arlin ،1976:334(، )383:3113ومحجد، 

 تزوياد فاي اججيتهاا الدراساا  مالبياة اكاد  التاي الجهجاة االساتراتيجيا  وما.

  الاتعلم اتقاان اساتراتيجية التعليجياة باالخبرا  معظجهام او ججايعهم الةلباة

(Strategy Mastery Learning)  معظام ايصاال فاي فاعال اثار ما. لها لجا 

 ،وفاي الاتعلم ماادة اتقان م. معينة مستويا  الى مستوياتهم اخت ف على الةلبة

 اتقانهاا الجراد الجهجة انجا  م. يتجك. كي طال  لكل الكافي الوقت حالة اعةا 

)خضار،   االتقاان ما. الجقادار وبانفس الاتعلم ماادة سايتعلجون الةلباة ججيا  فاأن

311:3338.) 

 اعتداليا   تو يعا   تتو ع الةلبة قدرا  بأن القائل الجنةق يرفض اإلتقاني التعلم ان

 طبقاا   يتو عاون الةلباة باأن بالتساليم عجلية التعلايم على القائجي. يقود اللياالمر

 الةلبة قدرا  بأن التسليم ،م  ومتفوقي. ،ومتوسةي.، ضعفا  الى تحصيلهم الى

 األجاداف اتقاان علاى قاادرون ججيعاا   انهام اال متبايناة الاتعلم وسارعة الفهام على

 الوقات وتاوفر التعليجياة األنشاةة فاي والتناوع االجتجاام تاوافر ماا اذا الجرجاوة

 ( 3:3113)الحدابي،  .الكافي

 ،اذا علايهم يفارض ماا يتعلجاوا ان يجكانهم الةلباة ان(Caroll 1963) ،  ويارى

 الصاعوبا  يشاخص ان التدريساي وعلاى للاتعلم، الكاافي الوقات مانهم كال اخال

 الحاجاة عناد للةلباة الجسااعدة وتقاديم الجناسا  العا ج الضاعف ماواط. ويعال 

  (36:3113)صاقر، . للاتعلم دافعياتهم و ياادة االتقاان مستوى الى بهم للوصول

 (.310:3113)محجد، 
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 كاان اذا التحصايل ما. عاال   مستوى الى الوصول يستةيعون الةلبة مالبية وان

 كل وحاجا  لخصائص م ئجا   للتعلم الجخصص والوقت  وجودته التدريس نوع

 (Bloom, 1976:7)( 381:3113ومحجد،  )داود . طال 

 ان الاى وتؤدي التعلم بةيئي مشكلة تعال  ان اإلتقاني التعلم الستراتيجية ويجك.

 اساتعجال عناد التناافس روح ما. ،بادال   الةلباة بي. والجشاركة التفاعل جو يسود

 ،يساعى الجةلاو  التحصايل لجساتوى معيناة محاكااة العتجااده التقليدية الةرائق

  Salvin)،(1984:730 .اليه للوصول الةلبة ججي 

 :باالتي البحـــث جلا أججية تبر  ســبق ومجا

 الاتعلم مجاال فاي الباحاث علام بحسا  نوعها م. االولى الدراسة جله تعد 

 . العراق في التدريس وطرائق الجناج   مادة تحصيل في لإلتقان

 1986دراساة): مثل الدراسا  م. العديد توصيا  الدراسة جله تلبي قد  ،

Fuehs&Tindal1994)  (، دراسة،Langchein&Others  ( ودراسة ،)  

1994،Ritech  هللا )نصار  ودراساة (،3331،  )الجحار ي  (، ودراساة  ،

3331.) 

  الجنااج  ماادة تادريس فاي الدراساا  ما. بالجزياد العراقياة الجكتباة اثرا 

 .  التدريس وطرائق

 الجنااج  ماادة فاي الةلباة تحصايل مساتوى رف  في الدراسة جله تسهم قد 

 . التدريس وطرائق

 التدريس وطرائق الجناج  مادة مناج  واضعي الدراسة جله تفيد قد . 

 .وعلاى مجاثلاه دراساا  اجارا  فااي الدراساة جاله تساهم ان يجكا 

 . أخرى اختصاصا 

 

 :البحث هـدف :ثالثا  

 ماادة تحصيل في لإلتقان التعلم استراتيجية اثر تعرف :الى الحالي البحث يرمي

التااريخ كلياة التربياة  قسام - الثالثاة الجرحلة طلبه لدى التدريس وطرائق الجناج 

 .للعلوم االنسانية ـ جامعة االنبار

 

الصافرية  الفرضاية وضاعت البحاث جادف ولتحقياق:البـتـحث فرضتية :رابعـتـا  

 :اآلتية

 درجا  متوسط في  (3،32داللة) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد

الجججوعاة و الجججوعة التجريبية التي تدرس باستراتيجية التعلم لإلتقاان تحصيل

 . البعدي االختبار في الضابةة التي تدرس بالةريقة التقليدية 
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 : على الحالي البحث يقتصر:البحــث حــدود :خامســا  

- اإلنساانية للعلاوم التربياة كلياة فاي التااريخ قسم – الثالث طلبة الصف م. عينة -3

 الصباحية. الدراسة

 للصاف التادريس وطرائاق الجنااج  ماادة الثااني ما. الدراساي الفصال مفاردا  -3

 (.3332-3331الدراسي ) للعام التاريخ قسم- الثالث

 

 :المصطلحــات تحــديد

 :وجي البحث منهجية وفق على البحث عنوان في الواردة الجصةلحا  تحديد تم

  Mastery Learning Strategy)  التعلم) اتقان استراتيجية:اوال  

 اتقاان اساتراتيجيا  تناولات التاي التعريفاا  مججوعاة علاى الباحاث اطا ع بعد

 اتقاان اساتراتيجية ،ومفهاوم الاتعلم اتقاان مفهوم بي. تداخ    جناك ان ،وجد التعلم

 فاي ورد ماا وحسا  حادة علاى مصاةل، كال بتعرياف الباحاث وسايقوم ، الاتعلم

 : االدبيا 

 : م. كل عرفها (Mastery Learning Strategy)  التعلم اتقان -أ

 التعليجياة والججارساا  االفكاار ما. مججوعاة  بأناه (،3331،  )الحيلاة -3

 للةلباة الجقادم التعليم تحسي. الى يهدف والتقييم التعليم اجرا ا  م. ،ومججوعة

،  الحيلاة (التعليجياة  الجاادة اتقاان مساتوى الاى معظجهام او ججيعاا   يصالوا حتاى

330:3331.) 

 لتحقياق يحتاجه اللي الكافي الوقت الةال  اعةا  : بأنه (،3338،  )خضر-3 

 (.311:3338،  واالتقان )خضر الكفا ة م. عالية بدرجة الجحددة التعلم أجداف

 يتاي، الالي الالاتي التعليم اسالي  احد  : بأنه (3330،  والجحاميد )الزملول-1 

    اللاتياة وسارعته الخاصاة قدراتاه وفاق التعليجياة الجاادة تعلام في السير للةال 

 (.31:3330،  والجحاميد )الزملول

 الجججوعاة التجريبياة او  طلباة ججيا  وصاول :الاتعلم التقان االجرائي التعريف

 معي. تعليجي موقف م. االنتها  ،بعد مسبقا   الجحدد االتقان مستوى الى معظجهم

 صاغيرة وحادا  الاى التعليجاي الجحتاوى تجزئة: منها للتعلم وتوافر عدة شروط

 الاتعلم لحادو  الكاافي الوقات اعةاا  ،م  منظم تدريس ،وتقديم األجداف محددة

 . الحاجة عند للةلبة الج ئم جوالع  الجساعدة ،وتقديم

 عرفهاا:  (Mastery Learning Strategy)  التـاـعلم اتقـاـان اساتراتيجية-  

 :م. كل

3- (Bloom, 1968، ) تعلم في عال مستوى الى للوصول للتعلم طريقه  :بأنها 

 التادريس يكاون عنادما الةلباة ما.%95 الاى الجساتوى جالا يصال العلجية الجادة

 لهام الكاافي الوقت اتاحة م  الجناس  الوقت في الجساعدة الةلبة منظجا، ويتلقى

 (. Bloom, 1968, p:16لإلتقان ) واض، معيار ،وجناك
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 الجتتابعاة التعليجياة الخةاوا  ما. مججوعاة : بأنهاا (،3116،  )االماي. -3

،  مسابقا   الجحادد االتقاان مساتوى الى بالةال  للوصول تهدف مسبقا   لها الجخةط

 الجساتوى الاى الوصاول بعاد اال أخارى وحدة تعليجية الاى م. االنتقال وال يجك.

 (. 323:3116)االمي.،  .  الجةلو 

 الى التعليجي الجحتوى تقسيم فيه يتم تدريس اسلو  : بأنها (3111،  )كامل -1

 الى االنتقال قبلة تعليجيه وحدة كل تعلم اتقان الةلبة م. ويةل  تعليجية وحدا 

 بالةلباة يفتارض مسابقا   االتقاان مساتوى تحدياد ،ما  التالياة التعليجياة الوحادة

 نقاط ،وتشخيص الجحكية االختبارا  اجرا  طريق ع. ذلك ،ويتم اليه الوصول

 بهام للوصاول لهام الع جياة االساالي  ووض  الجتقني. مير الةلبة لدى الضعف

 (.33:3111)كامل،  .  االتقان مستوى الى

 :عرفه Achierement التحصيل  :ثانيا  

 علاى وقدرا  ومهارا  خبره م. الةال  يكتسبه )ما : ( بأنه3331)عبيد، -3 

 (. 130:3331)عبيد،   ).  معي. مقرر لدراسة نتيجة الجشك   حل

 الةلباة قبل م. الجكتسبة والجهارة )الجعرفة : ( بأنه3331وآخرون،  )العقيل-3

،  وآخاارون )العقياالمعينااة( .  تعليجيااة وحاادة او موضااوع لدراسااة نتيجااة

11:3331 .) 

 م. مججوعة او معينة مهارة في االدا  وكفا ة )االنجا  :بانهُ  (3331)ع م، -1

 الدراساية الججااال  فاي النامياة الجهاارة او الجكتسابة الجعرفاة اناه ،او الجعاارف

 التدريساي يضاعها التاي الع ماا  او االختباارا  درجاا  فاي وتتجثال الجختلفاة

 (. 22:3331،  ما(. )ع م كلية او لةلبته

 :للتحصيل االجرائي التعريف

 التي بالدرجا  مقاسا   البحث  )عينة  الثالث الصف طلبة يحققه اللي االنجا  جو

 الجنااج  ماادة ما. الباحاث اعاده الالي التحصايلي االختباار فاي عليهاا يحصالون

 . البحث تجربة نهاية في عليهم يةبق واللي التدريس وطرائق

  :التدريس وطرائق المناهج مادة:ثالثا  
 لكلياا  التااريخ قسام فاي الثالاث لةلباة الصاف الدراساية الجقاررا  احادى جاي

 .التربية

 

 نظرية خلفيه/الثاني الفصل

  مفهوم االتقان:  في ، ومدخل مقدمة

تعالى  قوله مختلفة، مثل مواقف في الكريم القران في"االتقان"مفهوم ورد      

ر  السحاِ  ُصن   هللا اللي اتق. كل وترى الجبال )) تحسبها جامدة  وجي تجُر م 

إن تعالى))  (، وقوله66اآلية،  النجل، م. )سورة شيئ انه خبير بجا تعجلون((

ج  (( ْ. أحس. ع   )سورة اللي. امنوا وعجلوا الصالحا  إنا ال نضيُ  اجر  م 

 (. 13اآلية،  الكهف
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 يح  هللا )ان  :قوله ( مثل)  الرسول احاديث بعض في االتقان مفهوم ورد كجا

 مسلم(. رواه  يتقنه ان عج    احدكم عجل اذا

 مسلم. . رواه )فأتقنه عج    عجل اذا امر ا   هللا ) رحم  وقوله

 الةلبة %( م.12بلوغ ) يؤدي اللي التعلم :بأنه االتقان الى ينظر بلوم ، فأنه أما

 الى والجستندة الجنظجة التعليجية الجواد توافر عند التحصيل م. عال   مستوى الى

 ( 210:3161)جابر،   .الةلبة لتعليم الكافي اتاحة الوقت م  السلوكية األجداف

 أجاداف لتحقياق يحتاجاه الالي الكاافي الوقات الةال  اعةا  انه يرى م. وجناك

 الاى مساتوياتهم اخات ف علاى الةلباة ججيا  ايصاال علاى ،ويعجال بكفاا ة التعلم

 )اباراجيم  (311:3338،  )خضار  الاتعلم ماادة اتقاان ما. معيناة مساتويا 

 (. 311:3161،  وآخرون

 اعا ه ورد ماا ذلاك على دليل وخير بالجديد ليس تعبير االتقان تعبير فأن وعليه

 ، فاالجودة الجساتقبل شارعه جاو بل الجاضي حاجة ليس ،فهو واحاديث م. آيا 

 االتقاان ثقافاة الاى االدناى ثقافاة الحاد ما. واالنتقاال للقيااس عالجياة معاايير تجثل

 . اليه تسعى جدفا   الجستقبل ،واعتبار والتجييز

 فأناه جدياد دراساي فصال بداية في جديد درس بتدريس يبدأ عندما التدريسي ان

 عالية بكفا ة يتعلجون سوف االكثر على الةلبة ثلث حوالي ان اعتباره في يض 

 يقايس التاي الجستويا  وفق على مرتفعا   يكون سوف تعلجهم نات  ان يتوق  ،اي

 مساتواه يكون او يرس  سوف آخر ثلثا   ان يتوق  ،كجا التعلم نوات  اساسها على

 فأنه الثالث الثلث اما بالدرس، الخاصة الجعلوما  اكتسا  على قدرته في متدنيا  

 الجقدار جلا لك. الجدرس م. يتعلجوه ان ينبغي مجا كبيرا   جانبا   يتعلجوا ان يتوق 

ومجياد،  )داود  متقادمي. او مجتهادي. طلباه اعتباارجم يجكا. ال تعلجاوا مجاا

383:3113.) 

 يكوناوا أن ججيعاا   ينبغاي الادرس قاعاه فاي الةلباة أن العلجياة النظار وجهة وم.

 متخلفاي. ضاجنهم ال يوجد الةلبة ان افترضنا اذا االمور م. كثير في متجانسي.

 يجا  الفردياة الفاروق قضايه ،ولكا. تعلايجهم فاي ياؤثر عاوق لاديهم ،او عقلياا  

 متباينة.  الةلبة لدى التعلم وسرعه اللكا  درجة الن مراعاتها

 استيعا  لهم يجك. الةلبة %( م.13م. ) اكثر ان الحديثة الدراسا  اثبتت وقد

 تجكا. التاي الوساائل ايجااد جاي التدريساي مهجاة ان ، اذ لهام تدريساه ينبغاي ماا

 (. 311:3113)محجد،   دراسته الجةلو  الجوضوع م. التجك. م. الةال 

 معاه يساتةي  بشاكل التادريس ياتم ان الصافي الاتعلم حالاة فاي الجعتاد الشي  ان

 ينات  الفردياة الفاروق ان الجعاروف ما. لهام، تعليجاه ياتم ماا مالبياة اتقان الةلبة

 حاله في االعتدالي التو ي  م  تتفق الةلبة بي. االدا  م. متباينة مستويا  عنها

 .الظروف نفس تحت تعليجهم تم اللي. الةلبة كل
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 قاادري. االفاراد كال ليس بأنه القائل االفتراض على الجبني والتدريس التعليم ان

 قاد الفردياة الفاروق اسااس علاى التاام ميار التحصايل يبار  والالي الاتعلم علاى

 .والتشكيك للتحدي تعرض

 وحاده كل دراسة م. والتجك. تعقيدا   اقل سلوكيا  الى الجعقد السلوك تحليل فأن

 كاان مهجاا عجال اي تعلام ما. الاتجك. للةال  الججك. م. سيجعل حده على منها

 بالنسابة فائدتاه اتضاحت ،وقاد االساس جلا على مبني الجبرم  التعليم ،ان معقدا  

 األخارى بعد الواحدة للةال  تعةي الجبرمجة الوحدا  ،ان الةلبة م. كثير الى

 تغلياة اُعةاي ، واال تليها التي الوحدة لدراسة انتقل احداججا م. متجكنا   كان فأن

 م. التجك. في تساعد التي االمور م. وان الوحدة تلك دراسة على تعينه راجعة

 متكاملاة صاغيره وحادا  الاى الكلياة الجاادة تجزئاه جاو تعلجاه ياتم الالي الشاي 

 اضاافة تليهاا التي الى االنتقال قبل جيد بشكل واستيعابها منها واحده كل وقرا ه

 . الكافي والوقت العناية الواحد الفرد يعةي اي افراديا ، التعلم جعل الى

 االدا  طبيعاة عا. راجعاة تغلياة الةالا  يتلقاى ان الواجا  فجا. ذلك فض  ع.

 )تاوق الصاحي، االتجااه فاي سلوكه تعديل يستةي  حتى  بأول اوال به يقوم اللي

 ( 311-311:3161وعدس، 

 طلبتاه معظام ان مقادما   يفتارض ان علياه االتقاان عا. يبحاث الالي التدريسي ان

 فاي يبادأ اذ ، جيادا   تعليجاا   لهام يهيائ ان يساتةي  ال واناه جيادا   يتعلجاوا ان يجكا.

 جاله ضاو  وفاي ، السالوكية صايامة األجاداف ،ثام باإلتقاان يقصاد ماا تحدياد

 االتقان مستوى تحديد م  وحدة تعليجية كل نهاية في مناسبا   اختبارا   يعد األجداف

 االختبار  أسئلة م. معينة نسبة ع. الصحيحة االجابة في يتجثل مسبقا   الجةلو 

 م. يتةل  االمر ان علجا   الكلية الدرجا  مججوع %( م.03-02بي. ) تتراوح

 كال تغةاي صاغيرة تدريساية وحادا  الى الدراسي الجحتوى يجزأ ان التدريسي

 اختباارا   وحدة لكل يض  ثم تحديدجا سبق التي التعليجية األجداف م. عددا   وحدة

 ما. آخار ناوع متعادد ، او ما. االختياار ناوع ما. يكاون ان ويفضال تكوينياا  

 مناه الهادف الن درجاة اعةاا  دون ما. وتصاحيحه الجوضاوعية االختباارا 

 الالي. للةلباة الع جياة االساالي  تحدياد ثام والضاعف، القاوه مواضا  تشاخيص

 ما. ومياره الفاردي الاتعلم او ، للجاادة اثارا  او تادريس، اعاادة الاى يحتااجون

 ) P:3)،1974،Block&Anderson  الةلبة يحتاجها التي الع جية االسالي 

 للتعلايم نجاوذج بناا  فاي كأسااس ومناسابة منةقياة افكاارا   Carroll  قادم لقاد    

 ميادان فاي والجنظاري. الجفكاري. ما. عدد افكار على اعتجد ونجوذجه التدريسي

 1954،Skinner (،    1959)   (، Morrison)،1926 :  (،منهاا  التعلايم

،Goodian (،1966) ،Bruner ( ، 1969)  ،Glaser ( 

 ،واذا ل ساتعداد بالنسابة اعتداليا   تو يعا   مو عي. الةلبة كان اذا: فيرى بلوم اما

 تو يا  سايكون حينئال وجاودة ووقات جهاد ما. التادريس نفاس الةلبة كل اعةي

 حسا  ووقات وجهاد جاودة ما. تدريساا   الةلبة اعةي اذا اما اعتداليا ، تحصيلهم
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 الى تحصيلهم يصل سوف الةلبة م. الغالبية فأن طال  كل وحاجا  خصائص

  ( ،383:3113ومجياد،  )داود . الجادروس الجوضاوع ما. الاتجك. مساتوى

  (312:3113)محجد، 

 تخاطا  كانات اذا إيجابياة نتاائ  تحقاق ساوف التادريس نوعياة فاأن لاللك ونتيجاة

 .كجججوعة وليس كأفراد الةلبة

 

 : اإلتقاني التعـــلم مبــــادئ

 : اججها مبادئ على اإلتقاني التعلم يقوم

  الةال  تعلم لجعدل وفقا   التعلم مدة تفاو . 

 اكتسابها عليهم التي السلوكية باألجداف الةلبة تعريف . 

 .للاتعلم الكاافي الوقات لهام اتاي، اذا بالتسااوي يتعلجاوا ان الةلباة لججيا  يجكا 

 .الحاجة عند والجساعدة العون لهم ،وقدم

 للتحقق قاب    الةلبة يزود اللي الجحك يكون ان ينبغي . 

 التقاويم تاوافر ما. الباد لاللك التعليجياة العجلياة جاوجر التقاويم عجلياة تعاد 

 . الجستجر

 الياه توصالوا او حققاوه فيجاا مساتواجم وعلاى الةلباة ادا  علاى الادرجا  تعتجاد . 

 (.06:3111( )يونس، 303:3331،  )الحيلة

 

 : لإلتقان التعلم نجاح شروط

 : منها الشروط م. العديد على يتوقف التعلم اتقان استراتيجية نجاح

 ما. الةالا  ينتقال وال تعليجياة وحادا  الاى التعليجاي الجحتاوى تجزئاة 

 ال تتاراكم حتاى ألجادافها تحقيقاه ما. التأكاد اخارى االبعاد الاى وحادة دراساة

 . االتية الوحدة في ادائه على يؤثر قد مجا عنده التعلم مشك  

 بةريقاه تصااغ ان ويجا  وحادة تعليجياة لكال السالوكية األجاداف تحدياد 

 . والقياس للج حظة قابلة فيها تكون

 والتعجيجاا  والحقاائق الجصةلحا  لتحديد الوحدا  جله محتوى تحليل . 

 ( 13:3161،  وآخرون )بلوم

 فاي الضاعف جوان  لتشخيص للةلبة )البنائي(   التكويني التقويم اعتجاد 

 ما. لكال راجعاة تغلية تقدم لكونها بأول اوال   معالجتها يسهل مجا طال  كل تعلم

 .معا   والةلبة الجدرس

 االختباارا  تةبياق بعاد والجساتجرة الفورياة الراجعاة التغلياة اعتجااد 

 ما. يتحقاق لام والالي تحقاق بالالي اع مهام اجال ما. الةلباة علاى التشخيصاية

 . اليها الوصول الجرمو  األجداف
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 منهاا يختاار كبدائل تستعجل التي التعليجية الجواد م. مختلفة صور توفير 

 أجاداف ما. جادف الي تحقيقه عدمة حال في الع ج مرحلة في يناسبه ما الةال 

 .التعلم

 معيناة نسابة عا. االجابة في يتجثل مسبقا   الجةلوبة االتقان محكا  تحديد 

 لادرجا  الكلاي الجججاوع %( ما.13-02)  باي. يتاراوح االختباار أسائلة ما.

 ) p3) ،Block&Anderson:1974  األسئلة

 

 :لإلتقان التعلم مراحل

 :جي مراحل ث   م. التعلم م. النجط جلا يتألف         

 وحادا  الاى التعليجياة الجادة تجزئة يتم الجرحلة جله وفي:االعداد مرحلة 

 عادد اجارا  فيهاا ،ويتم السلوكية األجداف م. عدد على منها كل يشتجل صغيرة

 قبال طالا  كال مساتوى تحدياد اجال ما. والتقويجياة التشخيصية االختبارا  م.

 .التعلم عجليه بداية

 تعلام فاي االنةا ق للةلبة يتاح الجرحلة جله وفي:  التعليم  التنفيل مرحلة 

 لام ما التالية الوحدة الى االنتقال لهم يسج، ال اللاتية اذ سرعتهم حس  وحدة كل

 . السابقة الوحدة اتقان يتم

 تقاويم اجارا  وحادة تعليجياة كال نهاياة فاي يتم:)التحقيق(   التقويم مرحلة 

 خا ل ما. ذلاك وياتم التعليجية الوحدة ألجداف الةلبة انجا  لجعرفة مدى ختامي

 اتقاناه ومادى ادائاه بنتاائ  اع ماه يتم الةال  اذ امام فورا   بتصحيحه يتم اختبار

 االتياة الوحادة الاى تلقائياا   ينتقال االختباار جالا الةالا  اجتاا  ،فاإذا الوحادة لتعلم

 : اآلتية الخيارا  احدى يواجه الفشل حالة ،وفي

 . يتقنها حتى جديد م. الوحدة دراسة -أ

 . اضافية بجعلوما  تزويده - 

 . تعليجية اف م مشاجدة مثل بديلة بجعلوما  تزويده -ج

 )داود  ( ،313:3330والجحامياد،  )الزملاول . معيناة محاضارا  اعةاا  -د

 (.382-381:3113مجيد، 

 

 : لإلتقان التعلم مميزات

 : منها لإلتقان التعلم م. مجيزا ة عد جناك

 اطول لجده تعلجوه بجا االحتفاظ على الةلبة اإلتقاني التعلم يساعد . 

 للتعلم الج ئجة الظروف بتوفير الفردية الفروق يراعي . 

 الجادة نحو إيجابية اكثر الةلبةه اتجا يجعل . 

 التعلم على قدرتهم في الةلبةةثق يزيد . 

 والةال  التدريسي بي. االيجابي التفاعل احدا  في تسهم . 
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 الجختلفاة والقادرا  الصافا  ذوي للةلباة بالنسابة اإلتقااني الاتعلم فاعلياة  

 (. Joyes, P:319,1986)(30:3113)محجد، 

 

 : لإلتقان التعلم على المأخذ

 ذي التدريساي علاى الصع  م. انه: منها لإلتقان التعلم الى انتقادا  وجهت لقد

 واعاداد االختباارا  فبناا  بنجااح لإلتقاان التعلم مهام يتق. ان الجتوسط الجستوى

 يركاز الالي جاو االنتقاادا  اقاوى ،ولعل السهلة بالجهجة ليس الع جية االسالي 

  Skaalirk)  وكللك  (Johnes)  يعتقد ،اذ التعلم سري  للةال  يحد  ما على

 ان باالستجرار بجةالبته العالي ذو االستعداد الةال  تقدم يوقف لإلتقان التعلم ان

 (. 336:3113،  )حجيده  التعلم بةيئي  م  ه ينتظر

 تغيار ان يجكنهاا لإلتقاان الاتعلم يوفرجاا التاي الع جياة االساالي  ان نارى ولكننا

 ،ويؤكد تعلجهم في سرعة اكثر ليصبحوا التعلم بةي  ومساندة الةلبة تعلم معدل

 ما نادرا   التعلم سري  الةال  ان: بقولهم   (Blok & Anderson ) الرأي جلا

 الجرشاد مكاان يأخال ،اذ اإلثرائياة باألنشاةة النشاغاله الججال االنتظار م. يعاني

 )رج   الجادة اجزا  تدريس اعاده في التدريسي مكان يأخل او لزم ئه الخاص

 اساتراتيجية فاي االضاافي معضلة الوقات تجن  ويجك. (3:3161،  ومصةفى

 الةلباة يحتاجاه الالي الع جاي االضاافي الوقات جعال طرياق عا. الاتعلم اتقاان

 الياوم بداياة قبال يكاون الجدرساي ، كاأن الصاف وقات خاارج يكاون الضاعاف

                                        الرسااااجي الاااادوام نهايااااة او االسااااتراحة خاااا ل او الجدرسااااي

)  P:48،1974،Block) 

 

 :التكوينـي التقويم

 م ،3180عاام   )البنائي(  التكويني التقويم تسجيه اطلق م. اول (Scrivn) يعد

 تعةاي الدورياة االختباارا  ما. نجط وجو ( ،331:3162وآخرون،  )الخةي 

 التعلم اختبارا  اسم احيانا   عليها ويةلق الةلبة تعلم تقدم التعلم لجواجهة اثنا  في

 جوانا  عا. ،والكشف عجلية التعلم في وتعزيزه النجاح تدعيم في الجهم لدورجا

 بوحادة يخاتص الاتعلم ما. معيناا   جاز  ،وتتنااول عا ج الى تحتاج التي الضعف

 درجاة ما. معقاول بجساتوى ،وتجتاا  240:2011، حساي. . معيناة تعليجياة

 فيهاا الةلباة تقويم ، ويتم بسيةة جزيئا  شكل على الةلبة تعليم ،ويتم الصعوبة

 مقارناا  عقاد فاي ،او الةلباة درجاا  تقادير فاي نتائجهاا وال تعتجد التعلم، اثنا 

 ما. الغارض ، وان النهائياة ل ختباارا  متروكاة الجهجاا  جاله ،الن بيانهم

 )الادليجي  الةلباة تعلايم لتحساي. عجلياة الاتعلم توجياه جاو التكوينياة االختباارا 

 (.31-36:3332والجهداوي، 

 يواجهاون وجام ال، ام مرضيا   كان ان تعلجهم معرفه الةلبة على الصع  م.    

 للةلباة مثجارا   تعزيزا   )البنائية(   التكوينية االختبارا  وتعد جديده، تعليجيه مادة
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 تغلية يتلقون فالةلبة ، منه قري  مستوى الى او االتقان درجة الى وصلوا اللي.

 مستوى على الدليل تكرر ،وكلجا وحدة تعليجية الي تعلجهم اثنا  مستجرة راجعة

 الكاافيي. واالجتجاام الجهاد اساتجرار علاى لهام ايجابياا   تعزيازا   ذلاك كاان االتقاان

 يتلقاون االتقان درجة الى يصلوا لم اللي. الةلبة وحتى ، التعليجية الجادة لجتابعة

 تعلجاه، علايهم يجا  وماا ، يتعلجاون ماا تعارف م. تجكنهم التي الراجعة التغلية

 التاي األسائلة علاى الةلباة بتعرف )البنائية(   التكوينية االختبارا   تةبيق فيعد

 عا. الجعلوماا  لاديهم تتاوافر ثام وما. ، الصاحيحة اآلخر واألسئلة أخةأوا فيها

)ماادوس واخارون،   افضال بشاكل وتعلجهاا مراجعتهاا يجا  التاي االجازا 

3161:331-331،)) P 844 ،1976،Dnnetle ( 

 

 :التكـويني التقـويم أهمية

  الاتعلم اتقاان مفااتي، احد عده الجربي. اذ باجتجام البنائي   التكويني التقويم حظي

 التقويم تةبيق في منها يقاد التي االمراض وتعدد  (،16:3160)روالثدشير، 

 الالي للتدريساي التدريساية، ويجكا. العجلياة فاي الع جياة واسااليبه التكاويني

 : منها فوائد يحقق ان يستعجله

 .الةلبة لنشاط كجوجها  واستعجاالتها السلوكية االمراضةصيام

 .الةلبة استجابا  تحليل طريق ع. والضعف القوه نقاط تشخيص

 .أخرى بعد خةوه تقدمه مدى وم حظة الةلبة تقويم

 ان ،ويفضال التعليجياة العجلية سير ع. راجعة بتغلية والةلبة التدريسيي. تزويد

 )الدليجي . مستجر وبشكل ومتتاب  منظم بشكل تعليجي برنام  الي م  مه تكون

 (.112:3111( ، ) يتون، 363:3332،والجهداوي، 

 ة.بديل تدريس طرائق ايجاد و تدريسه تحسي. على التدريسي يساعد 

 النفسي االرشاد عجلية في يساعد. 

 الضعف نقاط ومواجهة الةلبة تعلم لتحسي. الع جي التعليم خةة تصجيم 

 االسالو  فعالياة مادى عا. يكشف التكويني فالتقويم ، القوى نقاط وتعزيز لديهم

 .فشله او االسلو  جلا نجاح ومدى التدريسيون طبقه اللي الع جي

 بهِ  االحتفاظ و يادة ، التعلم اثر تثبيت . 

 ال حق بالتعلم السابق التعلم ربط طريق ع. التعلم اثر انتقال في يساعد . 

 تصاحيحه  وكيفياة واخةا جم نتائجهم معرفتهم نتيجة الةلبة دافعيةة اثار. 

 (. 68:3333،  الهادي )عبد  (33:3162وآخرون،  )عةاهللا،

 جاي التكاويني التقاويم ما. الةلباة عليهاا يحصال التاي الفائادة ان الباحاث ويارى

 فجا. ، وحادة دراساية كال فاي الجتضاج. والسالوك الجاادة تعلام علاى مسااعدتهم

 طبقات اذا التعليجياة الجاادة فاي االتقاان درجاة الى الةلبة معظم يصل ان الججك.

 الجناسابة الع جياة اسااليبه ،واساتعجال التكاويني للتقاويم الصاحيحة االجارا ا 
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 ،بغاض معيناة لوحادة تعليجياة الةلباة تعلام اثناا  فاي وجد  اينجا الثغرا  ،وسد

 . التعليجي الجحتوى طبيعة ع. النظر

 

 سابقة دراسـات/ الثـالث  الفصل

 ) Block&Tierney،1979 (دراسة :اوال  

ألنجاوذجي  التصاحيحية الع جية االسالي  على )اثر التعرف الى الدراسة جدفت

 (  الكلية طلبه تحصيل في التجك. اجل م. وكلير للتعلم بلوم

 عينة ،بلغت األمريكية الجتحدة الواليا  في كالفورنيا جامعة في الدراسة اجريت

 التجريبية الجججوعة  في وطالبة ( طالبا  32بواق  ) وطالبة ( طالبا  11الدراسة )

 ( طالباا  31و) ، الثانياة التجريبياة الجججوعاة فاي وطالباة ( طالباا  32، و) االولى

 نتاائ  اسافر  االحصائي، التحليل اجرا  وبعد .الضابةة الجججوعة في وطالبة

 : يأتي عجا الدراسة

 التحصايل اختباار فاي الضاابةة الجججوعاة علاى التجريبيتي. الجججوعتي. تفوق

 فاي الاتجك. اجال ما. للاتعلم التصاحيحية الع جياة االساالي  فاعلياه يعناي ،وجلا

 (. Block & Tierney, 1979 P: 228-229الةلبة ) تحصيل

 ( Echart،1985  دراسة ) :ثــانيا

 وذلاك التحصايل فاي الاتعلم اتقاان اساتراتيجية فعالياة  تعرف الى الدراسة جدفت

 الكلياة ، اجريات طلبه على التقليدية والجناقشة الجحاضرة باستراتيجية بجقارنتها

 ذا تجريبياا   تصاجيجا   الدراساة اعتجاد  األمريكياة الجتحادة الوالياة فاي الدراساة

 طالباا ، 72  العيناة عادد ،وكاان ضاابةة واألخارى ،واحادة تجريبياة مججوعتي.

  الراجعاة والتغلية التكوينية االختبارا  م. سلسلة التجريبية الجججوعة اعةيت

 الراجعاة التغلياة او التكوينياة االختباارا  الضاابةة الجججوعاة تعط لم حي. في

 ، وحللات بعادي تحصايلي باختباار الجججوعتاان اختبار  التجرباة انتهاا  وبعاد

 الضاابةة الجججوعاة علاى التجريبياة الجججوعاة تفاوق واتضا، احصائيا   النتائ 

 (.  P،Eshartr 1985: 293-292احصائيا  ) دال بفرق

 (: 1999 ايــر ) دراســـة:ثالثا

 طلباه تحصايل في التكويني التقويم اسالي  اثرعلى  التعرف الى الدراسة جدفت

 . اللغة العربية  قواعد في بهِ  واالحتفاظ اإلعدادية الجرحلة

بوقا   وطالباة ( طالباا  333الدراساة ) عينة ،بلغت العراق في الدراسة اجريت    

 فاي وطالباة ( طالباا  01و ) االولاى التجريبياة الجججوعاة في وطالبة ( طالبا  02)

 الثالثاة، التجريبياة الجججوعة في وطالبة طالبا   73و  الثانية التجريبية الجججوعة

 اختباارا   الباحاث اجاري كاام    دراسايا   عاماا   اساتجر  التاي التجرباة نهاياة وفاي

 فاي Sheffeشايفيه  وطريقاه االحاادي التبااي. تحليال اساتعجال ،وبعاد تحصايليا  

 : يلي عجا الدراسة جله نتائ  اسفر  احصائيا   البيانا  معالجة
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 الثانياة التجاريبيتي. الجججاوعتي. علاى االولاى التجريبياة الجججوعاة طلباة تفوق

 .بهِ  واالحتفاظ التحصيل اختبار في والثالثة

 الاث   البحاث مججوعاا  طا   علاى الث   البحث مججوعا  طالبا  تفوق

) ايار ،   بالتحصايل االحتفااظ اختباار وفاي البعادي التحصايلي االختباار فاي

3111 :3-2 .) 

 (:  2003الجحر ي ) دراســـة :رابعا

 اطاار فاي ع جياه طارق ثا   اساتخدام اثار  علاى التعارف الى الدراسة جدفت

 ماادة فاي األساساية الجرحلاة طا   تحصايل علاى الاتعلم اتقاان اساتراتيجية

   نحوجا واتجاجاتهم الرياضيا 

 الاى قساجوا ( طالباا  ،333الدراساة ) عيناة ، بلغات العاراق فاي الدراسة اجريت

( 18و ) االولاى التجريبياة الجججوعاة فاي ( طالباا  21بواقا  ) مججوعاا  اربا 

 التجريبياة الجججوعاة فاي ( طالباا  10و ) الثانياة التجريبياة الجججوعاة فاي طالباا  

 . الضابةة الجججوعة في ( طالبا  28و ) الثالثة

 تعرضات بينجاا ، الجعلام ما. الججعاي العا ج الاى االولاى الجججوعاة تعرضات

 تعرضات حاي. فاي ، الراجعاة التغلياة بواساةة العا ج الاى الثانياة الجججوعاة

 بالةريقة فدرست الضابةة الجججوعة اما التعاوني الع ج الى الثالثة الجججوعة

 . االعتيادية

 الاث   الع جياة فاعلياة الةارق الاى الدراسة وتوصلت احصائيا   النتائ  وحللت

 (. 0:3331،  )الجحر ي االعتيادية بالةريقة مقارنه الة   تحصيل في

 

 البحـث إجـراءات /الرابــع الفصــل

 ،وتحدياد التجريباي التصاجيم اختياار مثال البحاث اجارا ا  الفصال جالا يتضج.

 . البحث ،واداه البحث مججوعتي وتكافؤ البحث عينة واختيار البحث مجتج 

 : التجريبي التـصميم:اوال  

 ندرسها السجة التي او بالظاجرة الجحيةة والعوامل الظروف تخةيط به ويقصد

 (. 160:3330،  و نكنه الرحج. )عبد يحد  ما ،وم حظة بةريقة معينة

  بهاا يوثاق نتاائ  الاى التوصل في البحث اسالي  اكفأ م. التجريبي االسلو  يعد

  (. 101:3333)ملحم، 

 

 ذا التجريبي التصجيم الباحث اختار التصاميم م. مججوعة على االط ع وبعد   

،  ،الغناام )الزوبعاي البعادي االختباار ذا والضاابةة التجريبياة الجججاوعتي.

 ذلك. ( يوض،3) والشكل  (333:3163
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 التاب  الجتغير الجستقل الجتغير الجججوعة
اداة 

 البحث

 التجريبية
 التعلم استراتيجية

 التحصيل لإلتقان

اختبار 

 تحصيلي

 االعتيادية الةريقة الضابةة

 التجريبي ( التصجيم3شكل )

 :وعينتـه البحـث مجتمع:ثـانيـا  

 :البحث مجتمع

  التربوياة البحاو  فاي الجهجاة الجنهجياة الخةاوا  م. البحث مجتج  تحديد يعد 

 ما. الثالاث الصف بةلبه البحث مجتج  الباحث حدد وقد (361:3333)شفيق، 

 االنبار جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية بكلية الصباحية الدراسة    التاريخ قسم

 بي. مو عي. وطالبة ( طال 86عددجم ) م( البالغ3332-3331الدراسي ) للعام

 .ضابةه واألخرى تجريبية احدججا مججوعتي. الى عشوائيا   و عوا شعبتي.

 البحث: عينة

 لكاي بدقاة اختيارجاا ياتم ، الدراساة علياه تجاري الالي الججتجا  م. جز  وجي  

 مجتجا  البحاث عيناة وتجثال (23:3113صاحيحا  )داُود،  تجثاي    الججتج  تجثل\

 الساابقة خباراتهم تأثير الحتجال وذلك الراسبي. الةلبة استبعاد ،وتم نفسه البحث

 التجريبياة ( للجججوعاة12( مانهم )86العيناة ) افاراد عدد وبلغ البحث نتائ  في

 .ذلك يوض، (3والجدول ). الضابةة ( للجججوعة11و)

 والضابةة التجريبية  الجججوعتي. بي. البحث عينة تو ي  (3جدول )

 الشعبة الجججوعة
 قبل العدد

 االستبعاد

 بعد العدد

 االستبعاد

 31 35   التجريبية

 30 33 أ الضابةة

 :البـحث مجموعتي تكافــؤ:ثالثــا  

 اجارا  علاى الباحاث حارص البحاث طلباة مججاوعتي باي. التكاافؤ تحقياق اجال م.

 الزمناي العجار وجاي البحاث نتاائ  فاي تاؤثر قاد التاي الجتغيارا  بعاض فاي التكافؤ

  :االتي التكافؤ اجرا ا  اظهر  وقد ، العام اللكا ، الجعدل ،مستوى

 بلغات اذ بالشاهور، مقاساا   الزمني العجر متوسط في البحث مججوعتي تكافؤ -3

 (3البالغة ) الجدولية التائية القيجة م. اقل وجي( 3،21الجحسوبة ) التائية القيجة

 يوضا، (3) ( والجدول21حرية ) ( ودرجة3،32إحصائية ) داللة مستوى عند

 ذلك.

  اختباار الباحاث طباق اذ اللكا ، درجا  متوسط في البحث مججوعتي تكافؤ -3

  الاالكا  تقاايس التااي االختبااارا  افضاال ماا. يعااد الاالي   Ravenرافاا.

 اقال ( وجاي3،312الجحساوبة ) التائياة القيجاة بلغت ( اذ331:3110)ميخائيل،
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حرياة  ( ودرجاة3،32داللاة ) مستوى عند (3البالغة ) الجدولية التائية القيجة م.

 .ذلك يوض، (3والجدول ) إحصائية داللة ذا  ليست ( وجي21)

 اذ الجاضاية للسانه العاام الجعادل الادرجا  متوساط فاي البحاث مججاوعتي تكافؤ

 الجدولياة التائياة القيجاة ما. اقال ( وجاي3،311الجحساوبة ) التائياة القيجاة بلغت

 ذا  ليسات وجاي (21حرياة ) ودرجاة (3،32داللاة ) مساتوى عناد (3البالغة )

  .ذلك يوض، (3والجدول ) إحصائية داللة

 والجدولياة الجحساوبة التائياة والقيجاة والتبااي. الحساابي ( الجتوساط3الجادول )

 الجاضية.  للسنه العام ،الجعدل اللكا  مستوى الزمني، العجر لجتغيرا 

 الجججوعة الجتغيرا 
 حجم

 العينة

 الجتوسط

 الحسابي
 التباي.

 التائية القيجة
 مستوى

 الداللة

0.05 

بة
سو
ح
لج
ا

 

ية
ول
جد
ال

 

جة
ر
د

ية 
ر
ح
ال

 

 العجر

 الزمني

 34.5744 257.63 31 التجريبية
1.54 2 59 

 مير

 45.8329 256.33 30 الضابةة دال

 مستوى

 اللكا 

 27.7729 48.12 31 التجريبية
0.045 2 59 

 مير

 16.7281 47.41 30 الضابةة دال

 الجعدل

 العام

 300.108 68.96 31 التجريبية
1.033 2 59 

 مير

 274.7476 71.16 30 الضابةة دال

 

 :البــحـث اداة:رابعـــا  

السالوك  ما. عيناة طرياق عا. ماا ساجه لقيااس مانظم اجارا  بأنه االختبار يعرف

(Brown, 1976, P:22 ويارى )  ،علاى تعاد قيااس اداة اناه  (3116)عاودة 

 تم دراسية مادة في لجعلوما  الةلبة تحصيل مستوى لتحديد منظجه طريقه وفق

 الجاادة لجحتاوى الججثلاة األسائلة ما. عيناة عا. االجاباة طريق ع. مسبقا تعلجها

 (.  23:3116الدراسية )عوده، 

 النهاائي الةلباة تحصايل لقياس تحصيلي اختبار اعداد البحث جلا متةلبا  وم.

 خصائص مراعاه م  السلوكية واألجداف الجقررة، الدراسية الجادة مفردا  وفق

 .والجوضوعية ،والشجولية، ،والثبا  الصدق وجي الجيد االختبار

 جادول وفاق التحصايلي االختباار الباحاث اعاد التعليجياة الجاادة تحدياد بعاد

 اختباار بناا  علاى ويسااعد السالوكية األجاداف بالحسابان يأخال ألناه الجواصافا 

 حقيقيا مجثلة تجثي  الفقرا  م. عينة اختيار على يساعد وكللك وشامل متوا ن

 عليجي.الت للجحتوى

 

 

 : االختبار صــدق
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 )العجيلاي،  لقياساه وضا  ماا يقايس الالي االختباار جاو الصاادق االختباار    

 : اآلتية الخةوا  اتباع تم االختبار صدق م. وللتحقق (01:3333،  وآخرون

 : (Face validity) الظــــاجري الصــــدق:اوال  

 علاى ،ويادل القيااس وساائل م. وسيلة ويعده ل ختبار الخارجي بالجظهر ويهتم

 م ئجاة االختباار مادى الاى ويشاير للساجة الجقاساة الفقارة مضاجون اتسااق مادى

،  لباده )اباو  وتعليجاته االختبار فقرا  وضوح مدى الى ،وكللك الةلبة لجستوى

 ما. مججوعاة علاى االختباار عارض تام ذلاك ما. وللتحقاق ( ،311:3162

،  الانفس وعلام ، والتقاويم والقيااس التدريس طرائق مادة في والخبرا  الجحكجي.

 االختباار فقارا  حصالت الجحكجاي. التفااق Cooper كوبر  معادلة وباستعجال

 . صالحا   االختبار يكون %( وعليه60اتفاق ) نسبة على

 :: Contnet Validityالجحتوى صـدق:ثانيـا  

 عا. ميات اذ الجحتاوى صادق مؤشارا  ما. مؤشارا   االختبارياة الخارطاة تعاد   

 تحديد بواسةتها نضج. اننا ،كجا الجحتوى تجثل الفقرا  م. عينة اختبار طريقها

 يتناس  بجا االختبار في لتجثيلها منها لكل النسبية األججية ،وتحديد الجوضوعا 

 (.301:3116،  )عودة  اججيتها م 

 ،وباللك الجحتاوى صادق على كجؤشر االختبارية الخارطة الباحث اعتجد وعليه

 (1للجحتوى ، وجادول ) ، وتجثيله ألجله وض  ما قياس في صادقا   االختبار يعد

  . ذلك يوض،

 

 المحتوى

ن التعليمي
زم
ال

 

ق
غر
ست
لم
ا

 

ن
وز

 
ى
و
حت
لم
ا

 

 المجاالت مستويات

دد
ع

 

 
ي
كل
 ال
لة
سئ
أل
ا

 

 المعرفة

25% 

 الفهم 

20% 

 التطبيق

16% 

 التمثيل

22% 

 التركيب

7% 

 التقويم

10% 

 الوحدة

 التعليمية

 االولى

5 17% 2 2 2 2 1 1 10 

 ةالوحد

 التعليمية

 الثانية

9 30% 5 4 3 4 1 2 19 

 الوحدة

 التعليمية

 الثالثة

16 53% 8 6 5 7 2 3 31 

 60 6 4 13 10 12 15 %100 30 المجموع

 

 الخبارا  ما. مججوعة على االختبار فقرا  عرض على الباحث حرص كجا    

 . الجحتوى جدف على آخر مؤشر وجو والجختصي.

 : : Reliability االختبار ثبــات
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  قياساها  الجاراد الساجه قيااس فاي واتسااقها الفقارا  دقاه االختباار بثباا  يقصاد

P:409)،1972،(Ebel . 

 االفاراد علاى تةبيقاه يعااد عندما نفسها النتائ  يعةي عندما ثابت االختبار ويعد

 ( ولغارض821:3162)الغريا  ،  نفساها الظاروف فاي ماره ما. اكثار انفساهم

 %82 قيجتاه بلغات اذ كرونباا -الفاا معادلاة اساتعجلت االختبار ثبا  م. التحقق

 التحصايلية االختباارا  ان  (Cronlund)  يارى اذ جيادة النتيجاة جاله وتعاد

 ,Cronlund, 1976%( ، )62-%23باي. ) ثباتهاا معامال يتاراوح الجقبولاة

P:125 .) 

 :االختبار تعليمـات

 علاى الباحاث حارص لالا ل ختباار تعليجاا  وضا  االختبار بنا  شروط م.    

 عليهاا االجابة قبل بدقة االختبار فقرا  قرا ه ضرورة التعليجا  وتضجنت ذلك

 االجابة تتعدد التي او الجتروكة الفقرة ،وتعامل واحد بديل م. اكثر اختيار وعدم

 .الخاطئة ومعاملة الفقرة عليها،

 : لالختبار االستطــالعي التطبيــق

 االختباار  ما. لتحدياد ضاروري اساتة عية عيناة االختبار علاى تةبيق ان    

 فقراتاه، علاى االحصاائي التحليال واجارا  فقراتاه وضاوح مادى علاى وللتعرف

 : اآلتية باإلجرا ا  وقامة استة عي عينة على االختبار الباحث وطبق

 االجاباة ما. طالا  اول انتهاا  وقات الباحاث سجل وقد: االختبار  م. تحديد -أ

 الجتوساط حساا  وبعاد االختباار إلكجاال الجناسا  الوقات لتحدياد طالا  وآخار

 (12)  جو االختبار فقرا  على االجابة إلكجال الجناس  الوقت ان وجد الزمني

 دقيقة.  

 قبال ما. واالستفساارا  األسائلة بقله االختبار فقرا  وضوح م. التحقق تم - 

 الة  .

 . االختبار لفقرا  االحصائي التحليل -ج

  : (Diffculty level) الصعوبة مسـتوى 

-%13)باي.  تتاراوح وجادجا الباحاث قبال ما. الفقارة صعوبة معامل حسا  بعد

 يعاد االختباار ان Bloom) (يارى  اذ جياده االختباار فقارا  تعاد %( وبهلا88

 ,Bloom%( )63-%33باي. ) ماا فقراتاه صاعوبة نسابة تراوحات اذا جيادا

1976, P:66 .) 

 : (Recognition Power )التمييـز قـوة

 التجيياز قاوة معادلاة اساتعجلت االختباار فقارا  ما. فقره كل تجييز قوة ولحسا 

 لهاا الفقارا  ججيا  ان تباي. %( وقاد03-%21) باي. ماا تتراوح انها تبي. ،وقد

 جياده تعد الفقرا  ان (Eble) يرى اذ البحث عينة طلبة بي. التجييز على القدرة

 (. Eble, 1972, P:406% فأكثر( )13قوة تجييزجا ) كانت اذا

 : التجربة تطبيــــق
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 االثناي. ياوم  وانتهات38/3/3332 االثناي. ياوم التجرباة بتةبياق الباحاث قاام

 : اآلتية الخةوا  وفق  وجا  38/2/3332

 التدريساية الخةاط ،اعاداد البحث مججوعتي تكافؤ م. التجربة مستلزما  تهيئة

 الجحتاوى تجزئاة البحاث اداة ،اعاداد والاتعلم التعلايم مصاادر ،تهيئاة الجناسابة

 لادى معروفاة السالوكية األجاداف وجعال صاغيرة تعليجياة وحادا  الاى التعليجاي

 . الةلبة

 الاى االنتقاال ياتم وال التجريبياة للجججوعاة حادة علاى وحادة تعليجياة كل تدريس

 . السابقة الوحدة اتقان بعد الى تليها التي الوحدة

 وحادة كال تدريس م. االنتها  ) البنائية( بعد التكوينية االختبارا  الباحث طبق

 تشاخيص جاو منها الهدف الن درجة وض  دون االجابا  تصحي، وتتم تعليجية

 . لت فيها الةلبة لدى الضعف نقاط

 ما. وطالباة طالا  لكال الجناسابة الع جياة االساالي  تقاديم على الباحث حرص

 او جديادة تكوينية اختبارا  حل او بها يكلفون اضافية انشةة او التدريس اعادة

 الجصاادر قارا ة او االتقاان مساتوى الاى فيها يصلوا لم التي الوحدة قرا ة اعادة

 . الخارجية

 : االختبار التحصيـلي تطبيــق

 االختباار الباحاث طباق التجرباة تةبياق اجارا ا  الباحاث اساتكجل ان بعاد

 الباحث اشرف وقد 38/2/3332 االثني. يوم البحث طلبة عينة على التحصيلي

 .االختبار سير على بنفسه

  : اإلحصائية الوسائــل

  الوسايلة جاله الباحاث اساتعجل:مساتقلتي. لعينتاي.T-Test التاائي االختباار اوال :

  النتاائ  تحليال فاي البحاث مججاوعتي باي. اإلحصاائية الفاروق داللاة لجعرفاة

 (311:3338،  ومرايبة )الجنيزل 

 )عاودة  التحصايلي االختباار ثباا  لحسا  استعجلت: كرونبا -الفا معادلة: ثانيا  

 (122:3166،  والخليلي

 معاام   لحساا  اساتعجل (:Difficulty Equation )الصاعوبة معامل :ثالثا  

 (. 383:3333، )ملحم  التحصيلي االختبار فقرا  صعوبة

 لحساا  اساتعجل:(Discrimination Equation) الفقارة تجياز معامال :رابعاا  

 (. 332:3333،  صال، واخرون )ابو التحصيلي االختبار فقرا  تجيز قوه

 فقارا  على الجحكجي. اتفاق لحسا  استعجلت(Cooper) معادلة كوبر :خامسا  

 (. 313:3118)حبي ،   التحصيلي االختبار

 

 : وتفسـيرها النتــائج عرض/ الخامـــس الفصـــــل

 :الحالي البحث توصل اليها التي للنتائ  وتفسيرا   عرضا   الفصل جلا يتضج.

 :النتائج عرض:اوال  
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 التي البحث فرضية وفق على الباحث اليها توصل التي النتيجة عرض يلي فيجا

 ( فاي3،32داللاة ) مساتوى عناد إحصاائية داللاة ذو فارق ال يوجاد  علاى تانص

 . البعدي االختبار في والضابةة التجريبية الجججوعتي. تحصيل درجا  متوسط

 التحصايلي االختباار فاي الةلباة نتاائ  تحليال تام صاحة الفرضاية ما. وللتحقاق

 ( ومتوساط32،33جاو ) التجريبياة الجججوعة درجا  متوسط ان فظهر البعدي

 لادرجا  الجعيااري االنحاراف ( وبلاغ12،2جاو ) الضاابةة الجججوعاة درجا 

 لادرجا  الجعيااري االنحاراف بلاغ حاي. ( فاي216،2التجريبياة ) الجججوعاة

 (.  8،132الضابةة ) الجججوعة

 والضاابةة  التجريبية  الجججوعتي. درجا  متوسةي بي. الفرق ولجعرفة داللة

 مستقلتي.، لعينتي. T-Test التائي االختبار الباحث استعجل التحصيل اختبار في

  :ذلك ( يوض،1والجدول )

 الجحساوبة التائياة والقيجاة الجعيااري واالنحراف الحسابي ( الجتوسط1الجدول )

 البعدي التحصيلي االختبار في والضابةة التجريبية للجججوعتي. والجدولية
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 احصائيا

 ( عناد1،111بلغت ) الجحسوبة التائية القيجة ان (1رقم ) الجدول م. يتض،    

 ما. اكبار القيجاة جاله ان ( وبجاا21الحرياة ) ( ولدرجاة3،32الداللاة ) مساتوى

 (.3) البالغة الجدولية التائية القيجة

 الجججوعتي. درجا  متوسةي بي. إحصائية داللة ذي فرق وجود يعني وجلا    

 استراتيجية وفق درست التي التجريبية الجججوعة لجصلحة والضابةة التجريبية

 . الصفرية الفرضية ترفض وبللك التعلم اتقان

 

 : النتائج تفسير:ثـانيا

 تحصيل في التعلم اتقان استراتيجية فاعلية سابقا   عرضت التي النتائ  م. يتض،

 نتاائ  ما  النتيجاة جاله وتتفاق البحاث عيناة لادى التادريس وطرائاق منااج  مادة

 جله تعزى وقد التعلم اتقان استراتيجية فاعلية اكد  التي السابقة الدراسا  ججي 

 : منها عدة اسبا  الى النتائ 
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 ومجارساة تعلجهاا اجارا ا  وتنظايم تعليجياة وحادا  الاى العلجياة الجاادة تقسايم

 خازن عجلياة يساهل النظاري للجانا  الجنةقاي التنظايم ان ،علجاا   انشاةتها

 (.  131:3161،  الخالق وسهولة استرجاعها )عبد الجعلوما 

 راجعاة تغلياة ما. ت جاا وماا الجساتجرة التكوينياة االختباارا  تةبياق -

 على تعجل للةلبة الخاطئة االجابا  تصحي، الن للةلبة تعزيزا   تصحيحية تجثل

 ياؤدي مجاا صحيحة ارتباطا  محلها وتحل اللاكرة في الخاطئة االرتباطا  فك

 (. 328:3111،  االخةا  الحيلة جله تجاو  الى ذلك

 الةلبة تحصيل  ياده في اسهم الجناسبة الع جية االسالي  تةبيق -

 واستيعابهم وتصحيحه الخةأ معرفه لهم اتاح الكافي الوقت الةلبة اعةا  -

 .الدراسية للجادة

 ما  الجختلفاة باألمثلاة واألنشاةة  التعليجية الجادة واثرا  الدرس اعادة ان -

 . تحصيلهم  ياده في اسهم للةلبة الفردية الفروق مراعاة

 استعرضات التاي الساابقة الدراساا  ججي  م  متفقه الدراسة جله نتيجة وجا  

دراسااة  مثاال التحصاايل علاى الاتعلم التقااان فاعليةاسااتراتيجية اكااد  والتاي

(Dilleshow & Okey, 1983( )Echart, 1985ودراساة )  ،الجحار ي(

 ( وميرجا3331)الربيعي ،  ودراسة ( ،3331،  هللا )نصر ودراسة ( ،3331

 . الدراسا  م.

 

 االستنتـاجات

 : يلي ما الباحث استنت  الحالي البحث نتائ  ضو  في

 ما اذا العراقية الجامعا  في التعلم اتقان التعلم استراتيجية تةبيق امكانية -

 .الجتاحة الظروف كيفت

 . الةلبة تحصيل مستوى رف  في التعلم اتقان استراتيجية فاعلية -

 الراجعاة والتغلياة التادريس اعاده مثل الجعتجدة الع جية فاعلية الةرائق -

 الةلباة لادى التحصايل مساتوى رفا  في التكوينية واالختبارا  التعاوني والتعلم

 . التدريس وطرائق الجناج  مادة في

 الدراسي التحصيل مستوى رف  في الفعالة العناصر م. الوقت عنصر ان -

 .التعلم اتقان مستوى الى والوصول

 نحو دافعية الةلبة م. تزيد الع جية واساليبها التعلم اتقان استراتيجية ان -

 . التعليم لعجلية واثارة وتشويق ةحيوي م. تضيفه لجا التعلم

 مجا الةلبة لدى الضعف نقاط تشخيص على التكوينية االختبارا  تساعد -

 .لهم الع ج عجلية يسهل

 

 التوصيــــــات

 : باالتي الباحث يوصي الحالية الدراسة اليها توصلت التي نتائ  ضو  في
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 أججية يبي. ارشادي بدليل التدريس وطرائق الجناج  مادة تدريسي تزويد -

 األجداف لتحقيق عجليا   تةبيقها وكيفية الع جية واساليبها التعلم اتقان استراتيجية

 . الجنشودة التربوية

 وحاده لكال التكوينياة االختباارا  كيفياة اعاداد علاى التدريسايي. تادري  -

 . لهم العقلي مراعاة  النض  م  الةلبة على تةبيقها وكيفية دراسية

 . للةلبة الفردية الفروق م  تجاشيا   التعلم لعجلية الكافي مراعاة الوقت -

 اجال ما. الاتعلم ومتةلباا  يتجاشاى بجاا مختلفاة تقويجياة ادوا  اعتجااد -

 . االتقان

 اعاداد بارام  ضاج. الع جياة واسااليبها الاتعلم اتقاان اساتراتيجية ادخاال -

 . والتدريسيي. والجدرسي. الجعلجي. وتأجيل

 استراتيجية كيفية استعجال على للتدريسيي. وندوا  تدريبية دورا  اقامة -

 . الدراسي الجقرر تدريس في الجتاحة الظروف وفق التعلم اتقان

 التسلسال مراعااة ما  صاغيرةة تعليجا وحادا  الى الدراسي الجقرر تقسيم -

 تليها الجقدمة في السلوكية األجداف جعل مثل التعليجية الوحدة تنظيم في الجنةقي

 . التعليجية الوسائل

 

 المقتـــرحـــات

 :يلي ما الباحث يقترح الحالي للبحث استكجاال  

 . أخرى دراسية لجقررا  الحالية للدراسةة مجاثل دراسة اجرا  -

 مثال أخارى تابعاة متغيارا  تتنااول الحالية للدراسة مجاثلة دراسة اجرا  -

 .الجادة نحو واالتجاه االبداعي و التفكير الصفي التدريس ومهارا  الناقد التفكير

 جهاا  مثل التعلم اتقان استراتيجية اطار في ع جيةأخرى طرق تجري  -

 . الةلبة لدى واالحتفاظ التحصيل في اثرجا لتعرف الجبرم  ،التعليم الحاسو 

 فاي التنافساي الاتعلم واثار التعااوني الاتعلم اثار باي. مقارناة دراساة اجرا  -

 .التحصيل في التعلم اتقان استراتيجية اطار

 

 المصـــــادر
 : العربية الجصــادر:اوال  

  الكريم القران -

   مسلم االمام صحي، -

 الفا. ،مةاب 1،ط الجعاصرة الجناج ) :3161،)وآخرون طـه فو ي ابراجيم، .3

 . القاجرة–

 التربياة تادريس اساالي  فاي (: دراساا 3333عاوده، ) عةياه سارحان، اباو .3

 . والوطنية االجتجاعية

 التربية ، و ارة والتقويم القياس(: 3333صبحي، وآخرون، ) ابو صال،، سيد .1

 .والتعليم، عجان
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 للةال  التربوي والتقييم النفسي القياس مبادئ(:3162محجد،)  ،سب  لبده ابو .1

 . األردنية ،الجامعة التربية ، كلية2/ط ،الجربي والجعلم الجامعي

 اجارا  فاي الشاائعة (: االخةاا 3111الججياد،)  عباد الغفاور ،ا جاار عباد .2

 ،رساالة ، بغاداد بغاداد ، جامعة اليج. في الجوحدة الجدرسة لت ميل الحسابية العجليا 

 . منشوره مير ماجستير

 اطاار فاي ع جيتاي. طاريقتي. فاعلياه(: 3116اساجاعيل،)  ، محجاد االماي. .8

 التعلم اثر وبقا  االعدادي الثاني طالبا  التحصيل على التجك. حتى التعلم استراتيجية

 الجصارية التعلايم، الججعياة تكنلوجياا ،مجلاة الرياضايا  نحاو مياوله. وتنجياه لاديه.

 . ، القاجرة 1،الكتا   6،الججلد  التعليم لتكنلوجيا

 والتةبياق النظرياة باي. التربوياة التقنياا (: 3163،وآخارون،)  برماار  .0

 ، ،الكويت عيسى الحاج مصباح ، ترججه النظري الكتا 

 األجاداف ضاو  فاي اختبارياه بناود وبناا  التعلم تقييم(: 3163، احجد)  بلقيس .6

 .اليونسكو-ل نروا التربية ،معهد التعليجية

 والتكاويني التججيعاي الةالا  تعلام تقايم(: 3161،وآخارون،)   بلاوم، بنياامي. .1

 الادولي ،الجركاز للنشار ماكجروجيال ، دار وآخارون الجفتاي اماي. محجاد: ،ترججاه

 .نيويورك– للترججة

 الانفس علام اساسايا (: 3161عادس،) الارحج. ،وعباد الادي. ، محاي تاوق .33

 . األردنية ،الجامعة وابنائه وايلي جون ،دار التربوي

 ، دار3، ط النفساي والقيااس الترباوي التقاويم(: 3161الحجياد،) ،عباد جاابر .33

 .بغداد االكاديجي، االدا  تةوير ندوة 3111بغداد:  جامعة .،مصر النهضة

 فاي الالجني العصاف اثار(: 3331حساي.،) ناصار صاباح ، قايس الجباوري .33

 االبتكااري التفكيار وتنجياه والنصاوص االد  ماادة فاي العاام الرابا  طا   تحصايل

 . منشورة مير دكتوراه ، اطروحة بغداد ،جامعة رشد اب./ التربية ،كلية لديهم

 الجعلام ،مجلاة الادروس بتخةايط التقاويم ع قاه(:3163جارادا  ، ضارار،) .31

 . عجان 33،العدد  اليونسكو والتعليم، التربية ،دائرة والةالبة

 فاي وروبارتس وايلاي الش جيار انجاوذج اثار(: 3331عباس،) ،خضر جري .31

 ابا./ التربياة ،كلياة الجعلجاا  اعاداد معهاد طالباا  عند الجعرفي والتفصيل التحصيل

 . منشوره مير دكتوراه ، اطروحة بغداد ،جامعة رشد

 التعليجياة الحقائا  الساتخدام تحسسايه نظرياة(: 3113موساى،) ،حيدر جعفر .32

 . ، بغداد 3،ع  التقني للتعليم العربية ،الججلة والجهني التقني التعلم في والتدريسية

 حال بأسالو  العلاوم تادريس(: 3331مسالم،) احجاد با. ،اباراجيم الحاارثي .38

 . الرياض– والتو ي  للنشر الشقري ، مكتبة 3،ط والتةبيق النظرية الجشك  

 الانفس وعلام التربية في والقياس التقويم(: 3118الكريم،) عبد ، مجدي حبي  .30

 .، القاجرة الفكر ،دار

 تةاوير دعام مشاروع– النتاائ  علاى القاائم النظاام(: 3113الجلاك،) عباد الحادابي ، داود .36

 . اليجنية ، الججهوريةالتعليم
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 الكتاا  ، مركاز3، ط والتقاويم القيااس( 3333خياري،) الجانعم ،عباد حساي. .31

 . عجان– االكاديجي

 الةالباا  تحصيل على واثاره لإلتقان التعلم(: 3113ابراجيم،) ،فاطجه حجيدة .33

 .،مصر 18،ج  تربوية ، دراسا  الثانوية الجرحلة في الجغرافية مادة في

 ،دار1/،ط ومجارسه ريةنظ التعليجي التصجيم( 3111محجود،) ،محجد الحيلة .33

 ،عجان. الجيسرة

 الكتا  دار ،1،ط واستراتيجياته سالتدري طرائق(: 3331ـــــــــــــــــــــــ ،) .33

 ،عجان. الجامعي

 للنشر الجيسرة دار ، 3،ط  الصفي التدريس مهارا (: 3330ــــــــــــــــــ، ) .31

 . عجان– والتو ي 

 ، دار 3، ط  االجتجاعياة الدراساا  تادريس طرائاق(: 3338رشايد،) خضر ، فخاري .31

 .عجان– والنشر للةباعة الجيسرة

 الترباوي والتقاويم البحاث دليال(: 3162وآخارون،) محجاود ،احجاد الخةيا  .32

 .عجان– والتو ي  للنشر ،الجستقبل

 العرباي الاوط. فاي  الجاامعي الاتعلم(: 3113محجاود،) ،احجاد الخةيا  .38

 األماناة ، 30العادد  العربياة، الجامعاا  اتحااد ،مجلاة الجساتقبلية والبادائل  التحاديا 

  االردن ، العربية الجامعا  االتحاد العامة

 مةبعة ، 3،ط  التربية في مدخل(: 3118وآخرون،) محجود محجد ، الخوالدة .30

 صنعا . ، الجدرسي الكتا 

 الكتاا  مةااب  ، 3،ط العاماة التادريس طرائاق(: 3118ـــــــــــــــــــــاـ،) .36

 . صنعا  - الجدرسي

 مكتبة ،السلوكية العلوم في البحث مناج (: 3113وآخرون،) حنا، عزيز داُود .31

 . القاجرة ، الجصرية  االنجلو

 ، العاماة التادريس طرائاق): 3113محجاد،) مهادي ومجياد محجاد ماجر داُود، .13

 . الجوصل

 القيااس:) 3332الجهاداوي،) محجاود وعادنان ، علياوي احساان ، الادليجي .13

 .بغداد -والوثائق الكت  دار ،2/،ط التعليجية العجلية في والتقويم

 : ترججاه ، التربياة فاي الجياداني التجريبي البحث(: 3160،جي،) شير دوالند .13

 .3،رقم التربية و ارة مةبعة حبي ، عايف

 تحصايل فاي ع جياه اساالي  ثا   اثار(: 3331نفال،) قاسام ،شالى الربيعي .11

 رشاد ابا. / التربياة كلياة ، التااريخ ماادة في بهِ  واالحتفاظ العام الراب  الصف طالبا 

 . منشوره مير دكتوراه اطروحة بغداد، ،جامعة

 تحصايل في الع جية التكويني التقويم اسالي  اثر): 3111علي،) ،سعد  اير .11

 رشاد ابا.– التربياة ،لكلياة اللغة العربية قواعد في واالحتفاظ اإلعدادية الجرحلة طلبه

 . منشوره مير ماجستير ،رسالة بغداد ،جامعة

 دار 3(: ط3330الجحامياد،) عقلاه ،وشااكر الارحيم عباد ،عجااد الزملاول .12

 . عجان– والتو ي  للنشر الجيسرة
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 البحاث منااج (: 3163الغناام،) احجاد ،ومحجاد اباراجيم الجليل ،عبد الزوبعي .18

 .، بغداد 3ج بغداد، جامعة ،مةبعة التربية في

 ، عالم 3،ط منظوميه ،رؤيه التدريس تصجيم(: 3333حسي.،) ،حس.  يتون .10

 . ،القاجرة الكت 

 الشاروق ، دار 3، ط العلوم تدريس اسالي (: 3111محجود،) ،عايش  يتون .16

 . عجان –والتو ي  للنشر

 ، دار 3،ط الجعناى ذو والاتعلم التعليجاي  التصاجيم(: 3330، عاادل،) سارايا .11

 .عجان– للنشر وائل

،  3،ط والتةبياق النظرياة باي. العجلياة التربية(: 3333حسان،) ، محجود سعد .13

 .االردن ،عجان العربي الفكر دار

 مةبعاة ،مديرياه ، تنفيالجا بناؤجاا الجنااج (: 3168مهادي،) ، ابراجيم الشيلي .13

 .بغداد 1، رقم  التربية و ارة

 االعاداد فاي ودورجاا والتعلايم التربياة(: 3332هللا،) عباد ،صاال، الصاقار .13

 . الصهيونية م  الحضاري الصراع اداره الثالث، السنوي القدس مؤتجر، والتعبئة

 الةارق ما. طاريقتي. اساتخدام اثار(: 3113ساالم،) حساي. محجاد صاقر، .11

 واتجاجاا  تحصايل علاى الاتجك. حتاى الاتعلم نظرياة اطاار فاي الع جياة التشخيصية

 ، اطروحاة طنةاا ،جامعاة العلاوم لجقارر اإلعدادياة الجرحلاة ما. الثانية الفرقة ت ميل

 .منشوره مير دكتوراه

 ، دار 3،ط التربية في التكنولوجية الثورة(: 3161محجد،) ، احجد الخالق عبد .11

 .للج يي. العلم

 االنجااط(: 3330 نكناه،) شاها  حقاي وعادنان ، حساي. ، اباو الارحج. عباد .12

 . بغداد– الوفاق شركه ، مةاب  والتةبيقية اإلنسانية العلوم في وتةبيقاتها الجنهجية

 مجاال في واستخداماته التربوي والتقويم القياس(: 3333، نبيل،) الهادي عبد .18
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