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 ملخص البحح:

في تدريس   (K.W.L)استخداـ استراتيجية ىدؼ البحث الحالي إلي استقصاء فاعمية 
عمي تنمية التحصيؿ المعرفي لدي الطالبات المعممات  االقتصاد المنزلي رر طرؽ تدريسمق

ولتحقيؽ ذلؾ اختارت الباحثة عينة البحث  بجامعة القصيـ، وتحسيف اتجاىاتيف نحو المقرر،
، كما طالبات قسـ تصميـ األزياء بكمية التصاميـ واالقتصاد المنزلي ببريدهمف  قصدياً اختيارًا 

ستقمتيف، إحداىما مجموعة تجريبية، وكاف التصميـ التجريبي لممجموعتيف الم استخدمت
كما (، وتـ التأكد مف تكافؤ المجموعتيف، 32وعددىا) ( واألخرى مجموعة ضابطة،32) عددىا

 . (K.W.L)استراتيجيةوفقا لخطوات بعض موضوعات المقرر تصميـ تـ 
،  سقياال وأدوات التعميميةمواد الولإلجابة عف أسئمة البحث قامت الباحثة بإعداد   
 كانتف أدوات القياستيب الطالبة(، أما ك - ) دليؿ المعممة فيما يمي: المواد التعميميةوتمثمت 

 التعميميةمواد الت وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبامقياس االتجاه نحو المقرر(،  – اختبار معرفي)
مجموعة لم ( 1) خاصة موضوعات مقرر طرؽ تدريس تـ تدريسكما ، القياس وأدوات

 الموضوعاتفي حيف درست المجموعة الضابطة نفس ،  (K.W.L)باستراتيجيةالتجريبية 
عمي المجموعتيف، وأشارت النتائج إلي وجود  القياسبالطريقة التقميدية، وتـ تطبيؽ أدوات 

( بيف المتوسطات الحسابية لدرجات 0,5,فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )
األختبار المعرفي، ومقياس االتجاه نحو في  (التجريبية والضابطة)بات المجموعتيف طال

( 089,كما  وجدت عالقة ارتباطيو موجبة بمغت)لصالح المجموعة التجريبية ،المقرر، وذلؾ 
جاباتيف عمي إبيف متوسط درجات الطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي وبيف متوسط 

 قدَّـ البحث بعض المقترحات والتوصيات.في ضوء النتائج ، و مقياس االتجاه نحو المقرر
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Effectiveness of  Using The  (K.W.L) Strategy in theTeaching  of 

Teaching Methods Course on The Development of Cognitive 

Achievement of Female Students in Qassim University, and 

Improve Their Attitudes Towards It 

The summary: 

This current study is aimed to investigate the effectiveness of using 

the (K.W.L) strategy in  teaching methods to develop the cognitive 

achievement of the female students in Qassim University and to improve 

their attitudes towards it. To achieve this study,  the sample was selected 

randomly from the female students at the Department of Fashion Design, 

The Study was applied on two independent groups, one experimental 

group (32) and the other control group (32) and the equivalence of the two 

groups were determined. The contents of the textbooks were analyzed by 

the description of the course (K.W.L) strategy. 

In order to answer the questions of the study, the researcher  was 

prepared the  materials and tools, which were as following : (teacher's 

manual - student's booklet). The tools were as following: (cognitive test - 

measure of attitude towards the course), and the validity and stability of 

booth were checked, The experimental group was studied the subjects of 

special teaching methods (1) with the (K.W.L) strategy, The control group 

was studied the same subjects in the traditional way, The Study tools were 

applied to the two groups, The results indicated that there were 

statistically significant differences at the level of (0,05) between the mean 

scores of the students of the two groups (experimental and control) in the 

cognitive test and the measure of the attitude towards the syllabus for the 

benefit of the experimental group. 
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 مكدم٘ البحح:

فقد اىتمت  إيمانا بأىمية الدور الذي يؤديو المعمـ المؤىؿ عمي نوعية التعميـ ومستواه؛     
عممية بأىدافيا وسياساتيا ونظميا التربوية والتعميمية فمسفاتيا و معظـ الدوؿ عمي اختالؼ 

 المعمـ ىو أفتسميما منيا ب جؿ إىتماميا؛، وأولتيا أكاديميا ومينيا ويموتأى المعمـ إعداد
 .نجاحيا وأساس ،محورالعممية التعميمية

فرت اإلمكانيات فمف تجدي شيئا دوف افميما تو  ـ وتقدمو،ينجاح التعمعوامؿ فالمعمـ مف       
 تورأسيا معرف ؾ الجوانب المينية الحقيقية، وعمييمتمو  ،ومؤمف بعممو وقيمتو ،معمـ متمكف
 تدريسيةا مف ميارات مما يرتبط بييجياتو، و ستراتاو التدريس  ؽبطرالواسعة 

 ،لتي سيتعامؿ مف خالليا مع المنيجا أدواتو؛ ألنيا أوال وأخيرا ىي (51،ص2,17الحيمة،)
 ،احد والعشروف بقضية إعداد المعمـمطمع  القرف الو  معالتربوييف العرب مف  عددليذا اىتـ و 

، ة في كافة التخصصاتجديدتدريس  ستراتيجياتاستحداث طرؽ و ا وذلؾ لعدة أسباب، منيا:
 منيـ  أكد كثيركما ، (211-,21ص  ص ،2,17تطورىا )الخميفة، تساع المعرفة وسرعة او 

ومطمع عمي كؿ جديد في طرؽ  ،منفتح ،مرف أف وراء كؿ طريقة تدريس ناجحة معمـ ناجح،
طرؽ التدريس بكمية  اتوال يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ دراستو لمقرر  ؛ستراتيجياتواالتدريس و 

  .اإلعداد
إلي  وييدؼ ،المقررات التربوية وطيدة الصمة بمينة التعميـمقرر طرؽ التدريس مف يعد      

مف خالؿ تزويده بالمعارؼ، واكسابو  إعداد الطالب/المعمـ لحياتو المينية واألكاديمية،
 ,29،ص,2,1الحريري،واإلخالص ليا) ، مينةاللممارسة التي تؤىمو  واالتجاىات الميارات

األركاف الميمة في العممية طرؽ التدريس مف أف كما ، (212،ص,2,1،) عمراف؛(
تييئة المواقؼ في  اعالً إذ أنيا تؤدي دورا ف ؛المنيجمكونات و مكونا ميما مف  التربوية،

االستغناء عنيا في تحقيؽ األىداؼ واليستطيع المعمـ  ،ميةموتناوؿ المادة العالتعميمية، 
ويمكف القوؿ دوف مبالغة أنيا مف  ،(37،ص,2,1)تماـ ويحيي، اصةالخ وأالتربوية العامة 

 ،العممية التعميمية مكونات المنيج تحقيقا لألىداؼ؛ ألنيا تحدد دور المعمـ والمتعمـ في أكثر
تحدد األساليب الواجب اتباعيا والوسائؿ التعميمية التي يراعي استخداميا وأيضا األنشطة و 

 ىمزة الوصؿ بيف الطالب والمعمـ ومكونات المنيج ؛ لذلؾ فييـ بياالتعميمية التي ينبغي القيا
 .(25،ص,2,1الرحمف والخرب، )عبد
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ؽ ظيرت عدة طر طرؽ التدريسفي مجاؿ  المستمر نيضة التعميمية والتطويرلم ونظراً      
مطالب، وكاف مف بيف ىذه لمستوي التعميمي للنيوض باتيدؼ إلي ا يةتدريسواستراتيجيات 

 (K.W.L)ستراتيجية ااستراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي و منيا  ،ستراتيجياتالاو الطرؽ 
ستراتيجيات ما وراء ا( وتعد مف أحدث ؟ماذا تعممت –؟ماذا أريد أف أتعمـ  - ؟)ماذا أعرؼ

مجاالت وتخصصات بالتي أثبتت بعض البحوث والدراسات فاعميتيا في التدريس المعرفة 
؛ أرىيؼ 2,13؛ جواد وعباس،2,13أبو الحسف، ؛2,12ومنيا:)عراـ،، مختمفة
براىيـ،  (2,16السبيعي والتركي، ؛2,15؛ العتيبي،2,15وا 

 حيث، متعمميفعمي مبدأ أساسي ىو المعرفة السابقة لم  (K.W.L) ستراتيجيةا تبنيو        
التي يتـ تعمميا، مما يؤدي إلي  في تحديد وتفعيؿ المعرفة السابقة مع المعموماتىـ تساعد

توليد معرفة جديدة، وتتطمب إنشاء ثالثة أعمدة، ىي:)ماذا أعرؼ عف الموضوع؟ ، وما الذي 
ستراتيجيات لذلؾ فيي مف االريد تعممو مف الموضوع؟، وما الذي تعممتو مف الموضوع؟(، أ

وتجعؿ تعممو  زيادة ثقتو بنفسو،محور العممية التعميمية، وتركز عمي متعمـ ىو التي تجعؿ ال
 (Adeel,2015). ؛(Lauzon,2014)ذا معني

تفعؿ التعميـ الجمعي والتعميـ  مف االستراتيجيات التي (K.W.L)ستراتيجية او      
؛ ثـ ينقميـ بسيولة إلي الدراسة المستقمة ،فالمعمـ يستخدميا مع جميع الطالبستقاللي، اإل

 أشاركما  ، (Tok,2013)جماعيتخداميا في التعميـ بشكؿ فردي أو اس إلمكانية
(Zouhor,Jaskov and Bogdanovic  2016, إلي أف )ستراتيجيةا(K.W.L)  تيدؼ

أضاؼ و ، وتشكيؿ المفاىيـ بالتحميؿ والدراسة عمي تحسيف الفيـ العميؽ، البإلي مساعدة الط
أف المعمميف يمكنيـ االستعانة بيا في مراقبة التطور  (332،ص2,13) جواد وعباس

  المعرفي لمطالب، واستيعابيـ.
 ،دراسي العممية التعميمية ألي مقرر ويعد االستيعاب والتحصيؿ ىدفا ميما مف أىداؼ     

الطالب نجاز إعمي  لمحكـ اً أساسي أنو معياراً كما  فيو األساس لمعظـ المقررات التربوية، 
 ؛ عميو أف يجدديطور نفسووجو، و أكمؿ  عميعممو المعمـ  يؤدي ولكيدراسيا؛  ـوتقدمي

وخدمة مجتمعو ويحقؽ اآلماؿ طالبو، ية والثقافية ليؤدي دوره في خدمة معموماتو التربو 
 .(371،ص,2,1مينتو )العبيدي،يو في رفع شأف المعقودة عم
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، فإف اتجاىاتيـ نحوالمادة ميمي لمطالب/ المعمميف ىدفا ميمارفع المستوي التع ولما كاف 
 مينة بنجاح.ال حتي يتمكنوا مف ممارسة ؛عف مستواىـ التحصيمي قؿ أىمية تال 

فاتجاه طرؽ التدريس مكونا رئيسا لبناء شخصية المعمـ  مقرراالتجاىات اإليجابية نحو و      
خالصو ليا، كما ا  حيث يؤصؿ لحبو لمينتو و مـ ىو أىـ عامؿ في عممية التعميـ والتعمـ، المع

( أف 359،ص 2,15)  وأكد شاىيف ،(365،ص,2,1)العبيدي،عالقاتو بطالبو  حسفي
 ـلي تتيح  ونحو طرؽ التدريس تؤدي دورا أساسيا في العممية التعميمية،  الطالباىات اتج

نتماء لو والتفوؽ ، واإل دراستواإلقباؿ عمي و الفرصة الكتساب معارؼ المقرر بسيولة ويسر، 
( أف اتجاه  المعمـ  اإليجابي نحو طرؽ التدريس 214،ص,2,1) ، وأضاؼ عمراففيو

 .يساعد عمي إنجاز كثير مف األىداؼ التعميمية ويس بشكؿ عاـ؛ االتجاه نحو التدر  يحسف
 اتظير انطباعتومف خالؿ طرؽ التدريس التي يتبعيا المعمـ في المواقؼ التعميمية      

استجاباتيـ  وتعديؿالطالب واتجاىاتيـ نحو الدراسة التي تساىـ في دفع عممية تعمميـ، 
  (، 6،ص 2,14)فاتح، مختمفةمواقؼ الحياة الوف ليا في لممثيرات المختمفة التي يتعرض

تحسنت اتجاىاتيـ  فكمما نجحت استراتيجية التدريس في تحقيؽ تفاعؿ أكثر مع الطالب، كمما
؛ تحصيميـ المعرفي تحسفدافعيتيـ، وثقتيـ بأنفسيـ، وبالتالي  وازدادتنحو المادة الدراسية، 

)أبو حطب، ستراتيجيات التعميمية الناجحة يعد ثمرة تطبيؽ االتحسيف االتجاىات التعميمية ألف 
نجو طرؽ  االتجاهإلي ضعؼ  بعض الدراساتأشارت  (، ولما239،ص2,13وصادؽ،
 ومف ىذه الدراسات أىميتيا،رغـ المجاالت  ببعض ف والمعمماتلدي المعممي التدريس

(Zaho&Ting,2013) ،أصبح مف الضروري تنمية اتجاىات  فقد  ؛(2,15؛) الثويني
مدي الحاجة إلي  كما اتضح ، نحو مقرر طرؽ تدريس االقتصاد المنزلي ة/المعممةبالطال

مجرد مستقبمة  في العممية التعميمية  الذي أصبح ضروريا؛ فمـ تعد الطالبة ىاتفعيؿ دور 
وىذا يتطمب استراتيجيات تدريس تساعد عمي  بؿ عنصرا فاعال إيجابيا نشطا، ،لممعمومات

  .ذلؾ
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 مغهل٘ البحح:

الطرؽ التقميدية غير كافية إلحداث التغييرات المرجوة، وبناء شخصيات أصبحت      
المعمميف والمتعمميف القادرة عمي التعامؿ مع التطور ومتغيرات الحياة خاصة مع تراكـ 

واقع التدريس الجامعي اليـو قائـ عمي أف  ، كماالمعارؼ وتضخميا في شتي المجاالت 
إلي تييئة فرص تعميمية تتيح لمطالب القياـ بأنشطة تعميمية  الطرؽ التقميدية التي تفتقر

وىذا ما ، في كؿ التخصصاتالفيـ العميؽ لممعارؼ والمعمومات  ومبنية عمي التساؤالت 
 :أكدتو دراسات

؛5،ص2,12عراـ،؛3،ص3,9،ص2,11عبدالكريموعاشوروعيد،؛2,5،ص,2,1عمراف،)
(، كما 52ص2,17الحيمة، ؛149،ص2,16؛ الونوس،6،ص2,14فاتح،؛2,16،حرزاهلل

أوضحت أغمب الدراسات والبحوث أف مشكالت المدرسيف المينية تحددت فيما يمي: 
 (.136-134،ص 2,11)الداىري،

 عمميا وتربويا. إعدادىـضعؼ  -
 .التدريسدوف الطرؽ األخرى في التقميدية االقتصار عمي طريقة المحاضرة  -
 ت/المعممات بكمية التصاميـ واالقتصاد المنزلي،تدريس لمطالباالومف خالؿ قياـ الباحثة ب     

 دديلتطبيؽ الج وافتقارىف  ،وكذلؾ اإلشراؼ عمييف في التدريب الميداني الحظت ضعؼ أدائيف
الحظت ضعؼ اتجياتيف نحو مقرر طرؽ  و، في أثناء التدريب  ومياراتو التدريس مف طرؽ

روؿ المواد التربوية لعدة سنوات بكنت يامف خالؿ عمم كما الحظتتدريس االقتصاد المنزلي،
مقابالت غير عدة قامت الباحثة بإجراء وعميو  إنخفاض مستويات تحصيؿ الطالبات بالمقرر،

الطالبات/المعممات بالفرقة الثالثة الالتي يدرسف  أغمبمع  -كدراسة استطالعية  - ةمقنن
المقررات التربوية بشكؿ  المقرر، وقد أسفرت نتائج ىذه المقابالت عف اتجاىاتيف السمبية نحو

عاـ، ومقرر طرؽ تدريس االقتصاد المنزلي بشكؿ خاص، وأرجعف ىذه االتجاىات السمبية إلي 
صعوبة استيعابيف لممعارؼ المتضمنة بيذا المقرر، وشعورىف بالممؿ خالؿ المحاضرات 

عراض بعضيف ىتماـ أغمب أعضاء ىيئة التدريس بالجانب المعرفي ال ، ىاعف حضور  وا  قائـ وا 
بمشاعرىف عمي الحفظ واالستظيار فقط، فضال عف إىماؿ الجانب الوجداني الذي ييتـ 

 واتجاىاتيف وميوليف.
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طرؽ باستخداـ  شعرت الباحثة بمشكمة البحث التي تمثمت في التدريسعمي ضوء ذلؾ      
رتب مما ت ، فقطالمعرفة السطحية و  ،واالستظيارعمي الحفظ  ركزتالتي تقميدية الالتدريس 

ضعؼ اتجاىاتيف ممعارؼ المتضمنة بالمادة، و ل استيعابيفصعوبة عميو سمبية الطالبات، و 
  .دراسة ىذه المادة في أثناءتيف بالممؿ بيغال فضال عف شعور ، ىانحو 
وجدت الباحثة أف العديد منيا  السابقة والبحوث الدراسات وباإلطالع عمي توصيات      

 فتح اهلل دراسة ، ومف ىذه الدراسات:لة في التدريسخداـ طرؽ تدريس فعايوصي باست
القائميف عمى عممية التربية والتعميـ خصوًصا في قطاع التدريب التي أوصت ( 2,14)

بتنظيـ دورات تدريبية لممعمميف والمعممات في جميع المراحؿ التعميمية عف  والتطوير
استخداميا في الدوؿ العربية  رتراتيجية أثبتت فاعميتيا، ويعتبكاس (K.W.L) استراتيجية

مف قبؿ  (K.W.L) ية استراتيج( باعتماد 2,15) ـػإبراىي أرىيؼ و أوصت دراسةكما  ،حديثًا
حيف في ، تناسب طالب الجامعة ستراتيجية تدريسية حديثةاالمعمميف وأساتذة الجامعة ك

الحديثة ( بضرورة االىتماـ بتوظيؼ اإلستراتيجيات ,7،ص2,13) أوصت دراسة أبو الحسف
بإعطاء  ت، كما أوص (K.W.L) ستراتيجيةافي التدريس والتواصؿ مع المعمميف في تنفيذىا ك

وتوظيفيا في عممية  ،ستراتيجيةاالىذه دمة وأثنائيا حوؿ خدورات تدريبية لممعمميف قبؿ ال
ضرورة توفير الموارد الكافية ب ,et al., (2016) Zouhor بينما أوصت دراسة ،التدريس
، كما بنجاح (K.W.L)ستراتيجيةاذ يتنفيستطيعوف لكي  ير الميني لممعمميف؛والتطو 

ستراتيجيات جيدة  في التدريس مثؿ اأنو بدوف  استخداـ  (Wulandari,2017)أكد
؛ فسيؤدي ذلؾ إلي تأثير سيء في تعمـ الطالب لممادة الدراسية، ألنيـ (K.W.L) ستراتيجيةا

( بضرورة استخداـ 241،ص2,16) موي، كما أوصي البسيتعممونيا بشكؿ سطحي
 .في معظـ المواد الدراسية (K.W.L)ستراتيجيةا

 مرحمة التعميـفي  (K.W.L)ستراتيجيةا تناولتوانطالقًا مف ندرة الدراسات التي      
وكذلؾ ندرة الدراسات التي استيدفت تنمية اتجاىات الطالبات المعممات نحو مقرر  الجامعي،

تناولت  دراسةالباحثة حيث لـ تجد  -عمي حد عمـ الباحثة–لمنزليطرؽ تدريس االقتصاد ا
عكؼ البحث الحالي عمى االستفادة مف ؛ البحث الحالي في مجاؿ (K.W.L) استراتيجية

في تدريس  (K.W.L)ستراتيجيةا فاعمية، مف خالؿ استقصاء التدريس الحديثة ستراتيجياتوا
  .مقرر طرؽ تدريس االقتصاد المنزلي
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مشكمة البحث في قصور طرؽ التدريس المتبعة في التدريس الجامعي في  تددتحو      
تحقيؽ أىداؼ المادة وتحسف مخرجات التعمـ؛ األمر الذي دفع الباحثة إلي استخداـ 

واالتجاه نحو مقرر طرؽ  التحصيؿ المعرفيفي التدريس لتنمية  (K.W.L)ستراتيجيةا
 الجابة عف التساؤالت التالية:ومف ثـ حاوؿ البحث الحالي ا خاصة، (1)تدريس

 

 تضاؤالت البحح: 

 اإلجابة عف األسئمة التالية:ويتطمب حؿ ىذه المشكمة 
( وفقا 1ما التصور المقترح لتخطيط بعض موضوعات مقرر طرؽ تدريس خاصة) -1

 ؟(K.W.L)ستراتيجية الخطوات 
ينة التحصيؿ المعرفي لدي الطالبات ع حسيففي ت (K.W.L)ستراتيجية اما فاعمية  -2

 البحث؟
في تكويف اتجاه إيجابي نحو مقرر طرؽ تدريس  (K.W.L)ستراتيجية اما فاعمية  -3

 ( لدي الطالبات عينة البحث؟1خاصة)
 – المعرفي االختبارمف خالؿ  - ارتفاع مستوي التحصيؿما العالقة االرتباطية بيف  -4

 – جاهمقياس االتمف خالؿ  –( 1نحو مقرر طرؽ التدريس خاصة) االتجاىاتوتنمية 
 لدي الطالبات عينة البحث؟

 فزّض البحح: 

 حاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفروض التالية:
درجات تحصيؿ  يمتوسط ( بيف0,5,داللة إحصائية عند مستوي داللة ) ووجد فرؽ ذي -1

وطالبات  ،(K.W.L)ستراتيجيةالطالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف وفقا 
التطبيؽ البعدي الختبار  في درسف بالطريقة التقميديةالالتي  المجموعة الضابطة

 .لصالح طالبات المجموعة التجريبية التحصيؿ المعرفي
( بيف متوسطي درجات طالبات 0,5,داللة إحصائية عند مستوي داللة ) ووجد فرؽ ذي -2

، وطالبات المجموعة (K.W.L)ستراتيجيةالالالتي درسف وفقا المجموعة التجريبية 
في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو مقرر تي درسف بالطريقة التقميدية الضابطة الال 

 .لصالح طالبات المجموعة التجريبية (1طرؽ تدريس خاصة)
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( بيف تحصيؿ طالبات 0,5,توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -3
 (.1خاصة) المجموعة التجريبية واتجاىاتيف نحو مقرر طرؽ تدريس

 بحح:أٍداف ال

 ىدؼ البحث الحالي إلي:
 /لدي الطالبات التحصيؿ المعرفي حسيفتفي  K.W.L) )ًتَعُرؼ فاعمية استراتيجية  -

 (.1)طرؽ تدريس خاصة في مقرر  المعممات
نحو مقرر طرؽ تدريس  يجابيةإلااتجاىات  تنمية في K.W.L) )ًتَعُرؼ فاعمية استراتيجية -

  .المعممات /لدي الطالبات (1)خاصة
 ٍنٔ٘ البحح:أ

ستراتيجيات اىذا البحث تمبية لالتجاىات الحديثة في التدريس التي تنادي باستخداـ  يعد -
 تدريس جديدة في العممية التعميمية.

 برامج تدريبية لمعممات التربية األسرية قائمة عمي تقديـالتربوييف عمي قد يساعد  -
 .(K.W.L)استراتيجية

 في التدريس. (K.W.L)ستراتيجيةاريس الستخداـ قد يساعد في إرشاد أعضاء ىيئة التد -
مف البحوث والدراسات باستخداـ  اً قد يسيـ في فتح المجاؿ إلجراء مزيد -

 .مختمؼ المجاالتفي   (K.W.L)ستراتيجيةا
في مجاؿ المناىج وطرؽ  ستراتيجيات تدريس حديثةايفيد  طالب العمـ الباحثيف عف  -

 نزلي خاصة.التدريس عامة وطرؽ تدريس االقتصاد الم
قد يعمؿ عمي لفت نظر معممات التربية األسرية عمي رأس الخدمة إلي استخداـ طرؽ  -

  ستراتيجيات تدريس جديدة في التعميـ.او 
نحو مقررر طرؽ  الطالبات/المعممات اتجاىات لقياسيقدـ البحث الحالي مقياسا  -

يمكف  المنزلي،ختبارا معرفيا لبعض موضوعات مقرر طرؽ تدريس االقتصاد وا التدريس،
 في دراسات أخري.كأدوات قياس  مااالستفادة مني
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 حدّد البحح: 

 التـز البحث الحالي بالحدود التالية:
( حيث يدرس مقرر ىػ1438/1439الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ) احلدّد الشماىٔ٘:

، وقد ببريدهنزلي الفرقة الثالثة بكمية التصاميـ واالقتصاد الملطالبات  (1طرؽ تدريس خاصة)
حتي 12/1/1439)لطالبات عينة البحث في الفترة مفستراتيجية عمي االتـ تطبيؽ ا

 ىػ(2/3/1439
 مقر عمؿ الباحثة حاليا.بمدينة بريده، كمية التصاميـ واالقتصاد المنزلي  احلدّد املهاىٔ٘:

بكمية التصاميـ مف طالبات الفرقة الثالثة  ( 64تكونت عينة البحث مف )  احلدّد البغزٓ٘ :
ُقسمت  ، وحاليا ، حيث أنو ىو القسـ الوحيد بالكمية()تصميـ األزياء قسـواالقتصاد المنزلي ب

( طالبة مجموعة ضابطة، وقد وقع 32( طالبة مجموعة تجريبية، و)32: ) تاليعمى النحو ال
تصميـ األزياء( الفرقة الثالثة بكمية التصاميـ واالقتصاد المنزلي بشعبة)عمي طالبات  االختيار

 لألسباب التالية:
الفرقة الثالثة ىي البداية الحقيقية  لدراسة أغمب المقررات التربوية السيما مقرر طرؽ  -

الرئاسة العامة لتعميـ ) (، وىذا وفقا لمخطة الدراسية القائمة حاليا بالكمية1تدريس خاصة)
 .ىػ(1427/1428خطة،البنات، 

 مدخؿ إلي المناىج وطرؽ التدريس بالفرقة الثانية، مقرر:طالبات الفرقة الثالثة درسف  -
مف شروط  اىذا شرطيعتبر  و (،1مقرر طرؽ تدريس خاصة)ويعتبر متطمبا سابقا لدراسة 

 (K.W.L) ستراتيجيةاتطبيؽ 
طالبات الفرقة الثالثة بكمية التصاميـ واالقتصاد المنزلي بشعبة )تصميـ األزياء( لـ   -

 عميفتدريبيف  -حيث يتدربف ميدانيا بالفرقة الرابعة -ميدانييخرجف بعد لمتدريب ال
 . تدريب الميدانيفي القد يشجعيف عمي استخداميا  (K.W.L) استراتيجية

المسمي  طرؽ تدريس االقتصاد المنزلي بعض موضوعات مقرر طرؽ احلدّد املْضْعٔ٘:
ىذه الموضوعات ، و  ىػ1427/1428 الدراسية خطةموفقا ل ((1خاصة)طرؽ تدريس  بمقرر)

األنشطة  -سيدر تاللعممية  تخطيط ال -مجاالت األىداؼ التدريسية  – ىي:)األىداؼ التعميمة
إدارة الصؼ وضبطو(، وقد تـ اختيار تمؾ الموضوعات بترتيب ورودىا بتوصيؼ  –التعميمية 
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ة عمي موافقة إدارة الكمي ف ؛ أل لممقرر درس قبؿ موعد االختبار الفصميت ، كما أنيا المقرر
 االختبارات الفصمية. موعد قبؿ ئوتطبيؽ البحث مشروطة بانتيا

 حتدٓد مصطلحات البحح:

 حث إجرائيًّا كما يمي:تـ تعريؼ مصطمحات الب 
المنظمة التدريسية  :تعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا"الخطوات واالجراءات (K.W.L)استراتيجية 

وتساعد  ،ة البحثنة السابقة لدي الطالبات عيالتي تعمؿ عمي ربط المعرفة الجديدة بالمعرفي
 وتتكوف مف الخطوات التالية:لدييف، عمي تكويف بني معرفية رصينة 

 ?What we know about the subject (k)ما الذي أعرفو عف الموضوع؟ -
 وىي خطوة تشخيصية لتعرؼ خبرة ومعرفة الطالبات السابقة عف الموضوع.

 ?What we want to find out  (w)ما الذي أحتاج لتعممو؟ -
 لمتعمـ.ف وىي خطوة تحدد احتياجات ورغبات الطالبات ودافعيتي

 ?What we learned (L)ما الذي تعممتو؟ -
 .ـوىي الخطوة التي يتـ فييا تقويـ وتحديد مدي استفادة الطالبات مف التعم

مقررات المف خالؿ  معينة، دراسية خبراتليعني مدي استيعاب الطالب  " التحصٔل املعزيف:
يحصؿ عمييا الطالب في االختبارات التحصيمية المعدة ليذا بالدرجة التي  دراسية، ويقاس ال

 (.84، ص 2,13)المقاني والجمؿ،"الغرض
( بأنو" إجراء منظـ لقياس تحصيؿ المتعمميف ألىداؼ 76،ص,2,1كما عرفو الكسباني)

بو المتعمموف مف حقائؽ ومفاىيـ تعميمية محددة، أو ىو إجراء منظـ لقياس ما اكتس
 وتعميمات نتيجة لدراسة موضوع ما، أو وحدة تعميمية معينة".

 وستمتـز الباحثة بالتعريؼ السابؽ كتعريؼ اجرائي
ىو"حالة مف االستعداد العقمي تولد تأثيرًا ديناميًا عمي استجابة الفرد، تساعده عمي  االجتاِ:

بالرفض أـ االيجاب فيما يتعرض لو مف مواقؼ  اتخاذ القرارات المناسبة، سواء أكانت
 (7، ص 2,13ومشكالت" )المقاني والجمؿ،

 الطالبات/معممات التربية األسرية االستعداد النفسي لدي  ىو": االجتاِ حنْ مكزر طزم التدرٓط
 ( ،1موضوعات مقرر طرؽ تدريس خاصة)أو المحايدة ل بالقبوؿ أو الرفض لإلستجابة
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تي حصمف عمييا مف خالؿ استجاباتيف عمي مقياس االتجاه المعد ليذا الدرجات البويقاس 
 ."الغرض

 البحث الحالي الخطوات التالية: اتبع خطْات البحح:
لدراسات السابقة العربية واألجنبية في مجاؿ امسح و االطالع عمى بعض الكتب والمراجع، -1

 .والبحث لتكويف خمفية نظرية واالستفادة منيا في جميع مراحم
 إعداد المواد التعميمية، وتشمؿ ما يمي:-2

وفقا ( 1عات مقرر طرؽ تريس خاصة)دليؿ المعممة لتدريس بعض موضو  - أ
 . )إعداد الباحثة((K.W.L)ستراتيجيةال

( وفقا 1كتيب الطالبة لدراسة بعض موضوعات مقرر طرؽ تريس خاصة) - ب
 . ) إعداد الباحثة((K.W.L)ستراتيجيةال

 ث، وتشمؿ ما يمي:إعداد أدوات قياس البح -3
 . )إعداد الباحثة((1في مقرر طرؽ تدريس خاصة) اختبار معرفي - أ
 (. )إعداد الباحثة(1مقياس االتجاه نحو مقرر طرؽ تريس خاصة) - ب

بكمية التصاميـ واالقتصاد  اختيار عينة البحث مف الطالبات معممات االقتصاد المنزلي -4
 ريبية واألخرى ضابطة.، وتـ تقسيميف إلي مجموعتيف إحداىما تجالمنزلي

لتحقيؽ التكافؤ  تطبيؽ أداتى البحث قبميًّا عمي المجموعتيف )التجريبية والضابطة( -5
 .بينيما

  (K.W.L)ستراتيجيةالوفقا  (1ض موضوعات مقرر طرؽ تريس خاصة)تدريس بع -6
 لممجموعة التجريبية وتدريس تمؾ الموضوعات لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.

تطبيؽ أداتى البحث عمي المجموعتيف )التجريبية والضابطة( تطبيًقا بعديًّا، وذلؾ بعد  -7
 االنتياء مف التدريس.

 المعالجات اإلحصائية لمتوصؿ إلي نتائج البحث. -8
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. -9

 تقديـ التوصيات والمقترحات. -,1
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  االطار اليظزٖ:

 ّتطْرٍا:((K.W.L) ىغأٗ اصرتاتٔذٔ٘

"دونا  التي قدمتيا استراتيجيات ما وراء المعرفة إحدي (K.W.L)استراتيجيةتعد      
( في الكمية الوطنية لمتعميـ 1986ضمف برنامج فنوف المغة عاـ ) Dona Ogleأوجؿ"

، (355، ص,2,1،نوفؿ)أبو جادو و  بالواليات المتحدة األمريكيةايفانستوف ب
مف ثالث مراحؿ  ىذه االستراتيجية وعميو تكونت اسية،كؿ مراحؿ المعرفة األس "أوجؿ"وضمنتيا

ويشير كؿ حرؼ مف ىذه األحرؼ إلي الحرؼ األوؿ   (L),(W),(K):تمثميا األحرؼ التالية
 :مف الكممة األجنبية الدالة عمي مراحؿ المعرفة التي يقـو بيا المتعمـ وىي عمي النحو التالي

Lauzon,2014; Wulandari,2017)) 
 ماذا أعرؼ عف الموضوع؟ أي  (Know)ابقة ويرمزليا بكممةالمعرفة الس -1
 ماذا أريد أف أعرؼ؟أي   (What)المعرفة المقصودة،ويرمز ليا بكممة -2
ماذا تعممت بالفعؿ عف  أي ( Learned)المعرفة المكتسبة، ويرمز ليا بكممة -3

 ، يمثميا المخطط التالي:الموضوع؟
L W K 

What I learned about the 

subject ? 

What I want to 

know about the 

subject ? 

What I know about 

the subject? 

مبرا أسيذ أن  مبرا حعهمج ببنفعم عه انمُضُع؟

 أعشف؟

 مبرا أعشف عه انمُضُع؟

------------------- --------------- --------------- 

 (K.W.L):تعزٓف اصرتاتٔذٔ٘

، واستراتيجية جدوؿ المعرفةفقد سميت بما يمي:  (K.W.L)تعددت تسميات استراتيجية      
مفاىيمي ، أو الُمخطط الالمفاىيميتنشيط المعرفة السابقة، والتنظيمات المعرفية، والمنظور 

أيضا المخطط العقمي، خرائط المعرفة، والجدوؿ  ا(، كما أطمؽ عميي2,13)جواد وعباس،
ي عرضا لبعض تعريفاتيا وفقا ، وفيما يم(12،ص2,12)نايؼ، ورداـ،لمتعمـ  الذاتي

 لمسمياتيا المتعددة:
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( بأنيا" تقنية تعميمية تحسف قدرة الطالب عمى تذكر المادة، 2,17)Logsdonعرفيا      
 والمقاالت البحثية. ، دراسيةمع مواد القراءة الفوقية مثؿ: الكتب ال وتستخدـ غالبا

تيجيات ما وراء المعرفة المنبثقة ستراا( بأنيا" إحدي 244،ص2,16كما عرفيا البموي)     
ستراتيجية منظمة تتكوف مف ثالثة أعمدة، العمود األوؿ)المعرفة اعف النظرية البنائية، وىي 

السابقة(، والعمود الثاني)المعرفة المقصودة(، والعمود الثالث)المعرفة المكتسبة(، وتعتمد 
 إعتمادا كبيرًا عمي المعرفة السابقة لممتعمـ".

يتضمف الذي ذاتي لمتعمـ الجدوؿ بال " ستراتيجيةالىذه ا (2,14) ا عرؼ فتح اهللبينم     
اإلجراءات التدريسية التي تقـو عمى مجموعة مف التساؤالت التي توجو لمطالب  مف مجموعة

قبؿ وأثناء وبعد أداء المياـ التعميمية، وذلؾ بعد أف يدربيـ المعمـ عمييا ليجعميـ أكثر 
  ".ىذا الجدوؿ ممفاىيـ وأكثر وعًيا بعمميات التفكير مف خالؿاندماًجا وفيًما ل

كونيا لبأنيا" نمط مف الخرائط المعرفية  (22، ص,2,1عبد الباري ) في حيف عرفيا     
نشاطًا بصريًا لممعمومات الواردة في النص المقروء، إذ يحدد الطالب قبؿ أف يندمج في قراءة 

ما الذي  وأخيرا يحددف يعرؼ عف الموضوع ؟، أيريد النص ما يعتقده عف الموضوع، وماذا 
   ".تعممو ؟ 

جيدة يستخدميا المعمموف لتنشيط تفكير ستراتيجية ا"بأنيا Kopp (2010,p10)عرفياو     
 .الدرس قبؿ حدوث التعمـ الجديد"الطالب في موضوع 

كونيا تتضمف خمص البحث الحالي لتسميتيا استراتيجية ل باسقراء التعريفات السابقة      
 والخرائط الذىنية، واألسئمة، والتعمـ التعاوني، عدة طرؽ، منيا: المناقشة والعصؼ الذىني،

 والقراءة الناقدة المتعمقة، مما يفعؿ العممية التعميمية ويجعميا ممتعة لدي الطالبات.
 (2,16)منيؿ الثقافة التربوية، : (K.W.L) أٍداف اصرتاتٔذٔ٘

 : بيدفيف رئيسيف ىمػا (K.W.L)استراتيجية ىداؼ أ (Ogle) "أوجؿ"حددت  
تعنى بطرح األسئمة التفكير التي   لمادة الدراسة،في عممية القراءة النشطة  البإدخاؿ الط -1

 ،.أثناء القراءةفي  المفاىيـ والتساؤالت الواردة في 
مفاىيـ  عمي أىـوكتابة ممخصات ترتكز  عف المعمومات، البحثفي  بتعزيز كفاية الطال  -2

 .موضوع محؿ الدراسةوعناصر ال
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 ملعلن٘ الرتبٔ٘ األصزٓ٘)االقتصاد امليشلٕ(: (K.W.L)أٍنٔ٘ اصرتاتٔذٔ٘

في التدريس، وفي  فاعمية   كوف أكثرتأف  ةالمعمم((K.W.L)  تساعد استراتيجية
توجيو  ليف، وتتيح (333،ص2,13)جواد وعباس،تمميذاتياتعزيز بيئة التعمـ ، وكذلؾ تقييـ 

                ؛  Wulandari,2017,p55) خطيط الدروس واختيار استراتيجيات التدريست
( .(Lauzon,2014 

 :املعلن٘ للطالب٘ (K.W.L)أٍنٔ٘ اصرتاتٔذٔ٘

مف االستراتيجيات التي تساعد الطالبة في تفعيؿ معرفتيا  (K.W.L)إف استراتيجية 
الجديدة الواردة في السابقة، وجعميا نقطة انطالؽ أو محور إرتكاز، لربطيا بالمعمومات 

الموضوع المراد دراستو، ومراجعة ما تـ تعممو،إلستيعاب الموضوع، وتوظيفو بشكؿ ينسجـ مع 
يجية الطالبة في كما تساعد ىذه االسترات (،355،ص,2,1بو جادو ونوفؿ،أبنائيا المعرفي )

إثبات  الناقدة ألي موضوع  تحاوؿ ، فمف خالؿ بحثيا وقراءتياتنظيـ أىدافيا،  أفكارىا
معموماتيا السابقة أو عدـ إثباتيا، كما تكسبيا القدرة عمي وضع األسئمة الضرورية والمتنوعة 

 تنشيط الذىف، وزيادة انتباىيا، ديد أىدافيا مف التعمـ، فضال عفالتي تعد ركيزة أساسية لتح
 وقفي،كيرىا)الوتنمية تف ،ومثابرتيا، وأخيرا فيي تقودىا إلي مواصمة عممياتيا المعرفية الجديدة

ت دراسية معالجة أي موضوعا عمي ةتساعد ىذه االستراتيجية الطالبكما  (،443، ص2,11
عمي ايممتازة لتشجيع ، كما أنيا(333،ص2,13)جواد وعباس،ميما كانت درجة صعوبتيا

 .(Lauzon,2014) في التعمـ اتقدميمراقبة 
عد عمي تحفيز المعرفة تسا (K.W.L)ستراتيجيةابإستقراء ما سبؽ يستخمص أف      

سابقة عف طريؽ  تنشيط المعرفة ال ةالسابقة لمطالبات، وتعمؿ عمي تنظيـ بنيتيف المعرفي
 وربطيا بالمعرفة الجديدة .

 (K.W.L):)ممٔشات اصرتاتٔذٔ٘

وتطور ، تي يمكف أف تبني المعرفة السابقةاالستراتيجيات ال إحديىي  (K.W.L)استراتيجية
 التعاونية اتميارات االتصاؿ في المجموعر تطو كما  ات الكتابة ،ميار و ، ميارات التنبؤ

(Wulandari,2017,p38)، ستراتيجيةا أف( 244،ص2,16أشار البموي)كما(K.W.L)   
 منيا: ،تتمتع بعدة مزايا

 تعزز فكرة التعميـ الذي يجعؿ الطالب ىو محور عممية التعمـ. -
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 بيئة التعمـ الصفي. تعزيزتمكف المعمـ مف  -
 تعزز مبدأ التعمـ الذاتي فالطالب ىو مف يقرر ويقود تعممو الخاص. -
 تعمؿ عمي جذب انتباه واىتماـ الطالب وتحفيز فضوليـ العممي. -
 .تشجع الطالب عمي البحث عف معمومات جديدة باستمرار -

تنمي ؛ ألنيا يمكف استخداميا في أي مستوي تعميمي أنو ( Lauzon,2014)وأضاؼ
تيحو مف تنظـ المعرفة التقريرية بما تتيح لمطالب تقويـ أنفسيـ ذاتيا، و اؿ و تميارات االتص

 و تزيد مف دافعيتيـ نحو التعمـ. ،الناقد ىـتنمي تفكير بناء المعنى لدىيـ، و 
 التعميـ مف خالؿ:  تحسف  (K.W.L)أف استخداـ استراتيجية   (Adeel,2015)أكد أديؿ و

 عمى المعرفة السابقة لمطالب.  جعؿ المحتوى مالئًما ومفيًدا بناءً  -
 االحتفاظ بالمعمومات الجديدة لفترة أطوؿ.  -
 لممعمومات الجديدة.  الفيـ العميؽ -
 كما تساعد في التفكير بوعي في الخطط والعمميات والتغيرات التي تحدث خالؿ التعمـ -

 (.2,14)فتح اهلل،
أنيا تتوافؽ بشدة مع أغمب يتضح  (K.W.L)ستراتيجية الوباستقراء المميزات السابقة      

 تمحور حوليـ،ال، ومنيا ما يمي: مراعاة حاجات المتعمميف، لحديثمميزات طرائؽ التدريس ا
 بناءبتكار، وتشجع التعمـ الذاتي، و إلتشجعيـ عمي البحث واو عمؿ عمي حفز دافعيتيـ، الو 

 .لدييـتحمؿ المسؤولية  وتنمية مياراتمعرفتيـ، 
 (K.W.L):عْٔب اصرتاتٔذٔ٘

 أنيا: يايعاب عميإال أنو  (K.W.L) ةستراتيجيالالمزايا المتعددة  ـرغ
(Wulandari,2017,p39) 

 عمى الطالب دوف معرفة مسبقة.  تطبيقيا يصعب   -   
 . منخفضالتفكير المستوى  لمطالب ذويليست مناسبة    -   
 مواد الخياؿ.  تعمـليست فعالة ل   -   
 ي عممية التعمـ. ف طويالتستغرؽ وقتًا    -   
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 (K.W.L):اصرتاتٔذٔ٘ خطْات تيفٔذ

مف المعرفة البسيطة، والخبرة السابقة الى مستويات ((K.W.L) تتدرج خطوات استراتيجية       
 متقدمة في التفكير والمعرفة، وفيما يمي عرضا لذلؾ:

جواد (؛ 16،ص2,12نايؼ ورداـ)مف: اتفؽ كال 
تكوف مف سبع ت (K.W.L)نفيذ استراتيجيةأف ت (Lauzon,2014)؛(7،ص2,13)وعباس

 وات،ىي:طخ
، وكتابتو في وفي ىذه المرحمة يقـو المعمـ باإلعالف عف الموضوع: االعالف عف الموضوع – 1

 أعمى السبورة بخٍط واضح.
ستطالعية الى مساعدة إل: وتيدؼ ىذه المرحمة امرحمة ما قبؿ القراءةالخطوة األولي مف   – 2

بتنشيط معرفتيـ، الموضوع مف معمومات واستدعائيا،  يعرفونو عف في تذكر ماالب الط
فكارىـ الرئيسة، وذلؾ في العمود أمالحظاتيـ، و  المعمـ والطالبافكارىـ، وبعدىا يكوف  طرحو 

 . (Kويرمز لو بالحرؼ ) األوؿ مف الجدوؿ
، التي ُيمكف يـوفييا يبدأ الطالب بتحديد أىداف: مرحمة ما قبؿ القراءةمف  ثانيةالخطوة ال – 3

 أف يعرفوه يريدوفما الذي صياغتيا عمى شكؿ أسئمة تدوف في العمود الثاني مف الجدوؿ، و 
   .(Wبالحرؼ ) ا؟ ويرمز لي

كؿ فقرة مف فقرات النص المقروء، فيبدؤوف بالتوقع،  الب: وفييا يتفحص الطمرحمة القراءة – 4
بالموضوع، فضاًل عف توقعاتيـ، ومف  وبعد قراءة الفقرة ينقحوف، ويحدثوف ذاكرتيـ الخاصة

 جابات لألسئمة التي حددت مسبقًا.إثـ يكمموف قراءتيـ، وبعدىا يبحثوف عف 
: وتتمثؿ في طرح التساؤؿ اآلتي : ماذا تعّممت مف قراءة الموضوع ؟، مرحمة ما بعد القراءة – 5

وجيت لإلجابة عنيا، سئمة المطروحة في العمود الثاني ألف اأ(، وبما Lوُيرمز ليا بالحرؼ )
جابات مختمفة تشكؿ ما تعمموه ا  بتعبئة العمود الثالث مف الجدوؿ بمعمومات و  البيبدأ الط

ضافية خارجة عف نطاؽ إ، ومف المحتمؿ أف يتعمموا معمومات حمف الموضوع المطرو 
 طرحت، لذا تدوف في العمود الثالث.سئمة التي ألا

لب تقويمًا لما تعممو مف قراءة الموضوع، وذلؾ : وفييا يجري كؿ طازتقويـ ما ُأنجِ  – 6
بموازنة محتوى العمود الثالث )ماذا تعممت؟( بمحتوى العمود الثاني )ماذا أريد أف أتعمـ 
؟(، بمعنى أنيـ يوازنوف بيف ما كانوا يرغبوف في تعممو، وما تعمموه فعاًل، لمعرفة مدى 
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قبؿ التعمـ  طأ إف وجدتالختحقؽ أىداؼ الدرس، فضاًل عف تعديؿ بعض المعتقدات 
 الجديد.

، ,2,1)عطية، ف طريؽ: عتأكيد ما تعمموه  المعمـ مف طالبو: وفييا يطمب تأكيد التعمـ –7
 (.175 - 173ص 

 تقديـ عرض شفوي ِلما تعمموه. -  
 تحديد مجاالت اإلفادة مما تعّمموه، وتطبيقو. -  
 ف الموضوع.  عتمخيص ما تعمموه  -  

إتباع الخطوات التالية عند تنفيذ  إلي المعمـ((Lauzon"2014" الوزوف ووجو
 ، وىذه الخطوات،ىي:(K.W.L)استراتيجية

عمى جياز كمبيوتر ، ثـ قـ بالتصوير إلى لوحة بيضاء  (K.W.L) قـ بإنشاء جدوؿ .1
  لمطالب. تفاعمية ، واستخدـ ورؽ الحامؿ أو قدـ جداوؿ فردية

واؿ مدة الدرس ، بحيث يمكف لمطالب في الفصؿ الدراسي ط (K.W.L) انشر جدوؿ .2
 الرجوع إليو لمحصوؿ عمى إجابات ألسئمتيـ.

ف .3 لـ  اطمب مف الطالب العودة إلى أسئمتيـ لمعرفة ما إذا تـ اإلجابة عمييا أو ال، وا 
  .القراءةالبحث و ، اقترح عمييـ أف يفعموا المزيد مف يكف

 وافقد لخص (Grabe&Stoller,2013)؛ (Wulandari,2017,p37) أما ووالندري     
 التالية: الخطوات الثالثخطوات تنفيذ  االستراتيجية في 

العصؼ عمـ باستخداـ مىي أنشطة ما قبؿ القراءة: وفي ىذه الخطوة يقـو ال :األولىالخطوة 
 موضوععف  ة مع مجموعة مف الطالب لمساعدتيـ عمى التركيز عمى معرفتيـ الحاليالذىني 
،  لمموضوعاالستجابة بر لتفکيافي  لطالبر الی تفکيإـ لمعلاسئلة أؤدي تب أف يج ، والدرس
معرفتيـ السابقة حوؿ رصد  طالب مف أجؿلم الثقافيةخمفيات بال يكوف عمي درايةيجب أف كما 

 يـالمعرفة السابقة لالغرض مف عممية العصؼ الذىني ىذه ىو تنشيط ، و الدرسموضوع 
عمى تسجيؿ استجاباتيـ ب ثـ يقوـ المعمـ،صلمساعدتيـ عمى فيـ ما سيقرؤونو في الن

  .(K)األوؿ السبورة أو عمى أوراؽ العمؿ في العمود
معمـ بشكؿ طبيعي مف يطور ال : في ىذه الخطوةتطوير القراءة أنشطة ىي :الخطوة الثانية

الجدؿ و / مناطؽ  تحديد طالباليطمب مف كما  ،أنشطة تبادؿ األفكار وتصنيفياتقييـ نتائج 
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الغرض مف القراءة ىو و ، مى معمومات قميمة أو معدومةئات الرئيسية التي تحتوي عأو الف
كؿ ل إال أفالنشاط الجماعي ، مف خالؿ رغـ مف أف ىذه الخطوة تتـ أساسا عمى ال تطويرىا، و

ورقة العمؿ  في عمي المستوي الشخصي األسئمة التي يريد معرفتيا طالب الحرية في كتابة
 . (W) الثاني العمودب

أوراؽ  فينتائجيـ  تسجيؿ  طالبلا : يطمب المعمـ مف  بعد القراءةىي :الخطوة األخيرة
 خالؿ القراءةإما خيار كتابة المعمومات ، ويتيح ليـ (L)في العمود الثالث يـالعمؿ الخاصة ب

 عميياتـ الرد عمى كانت أسئمتيـ ما الطالب إذا  يقيـ ، في النيايةأو بعد االنتياء مف القراءة
 .وص أـ الخالؿ قراءة النص مف
معمومات إضافية حوؿ الطالب احتاج   أنو إذا  Wulandari (p38,2017)أضاؼو 
 إلثراء معموماتيـ. أخرى تعمـ إلى مصادر يوجييـ المعمـ ويرشدىـ موضوع ، ينبغي أفال

ؿ يستطيع المعمـ تطبيؽ ىذه االستراتيجية بشكؿ فاعؿ في الموقؼ الصفي مف خال كما       
 (2,14(؛)فتح اهلل،2,12)قطيط،:اآلتية السبع الخطوات

 KWL) دفاترىـ  مف طمبتو أف ُيّسطروا الورقة األولى مف كؿ درس فيالمعمـ يطمب  : أوالً 
Sheet) وتيسير واختصار الوقت وتقميؿ التكمفة المادية مف توزيع ىـ؛ لتنظيـ دفاتر ،

 . في دفاترىـ  (K.W.L)جدوؿ الورؽ والطباعة. ويبف المعمـ لمطمبة أف ُيّسطروا
أو عرض عنواف الدرس أو الموضوع أو المفيوـ بكتابة المعمـ في بداية الحصة  يقـو: ثانياً 

 .الذي تدور حولو فكرة الدرس بشكؿ واضح عمى السبورة
حوؿ الموضوع الذي (W) و (K) توجيو الطمبة في بداية كؿ حصة نحو تعبئة العموديف: ثالثاً 

 .لتعبئتو في نياية الحصة (L) لسبورة. وترؾ العمود الثالثتـ كتابتو عمى ا
عف ما يعرفونو أو ما (KWL Sheet) المعمـ الطمبة حوؿ ما كتبوه في ورقة يناقش :ً رابعا

 .يريدوف أف يعرفوه عف الموضوع
 .المعمـ بتقديـ الموضوع حسب الطريقة التي يراىا مناسبة لمطمبة يقـو: خامسا
 (L) رس وبعد تقديمو كاماًل ، يوجو المعمـ الطمبة لتعبئة العمود الثالثفي نياية الد :ً سادسا

 .(KWL Sheet) في ورقة
وىي بمثابة  ، (K.W.L Sheet) مناقشة الطمبة فيما تعمموه، وما كتبوه عمى ورقة :ً سابعا

 .تغذية راجعة لممعمـ عف الموقؼ الصفي كامالً 
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يجب أف تنظر في  ( بنجاحK.W.L)تيجيةسترااأنو لكي تنفذ  Adeel (2015) وأشار      
 : التالية االستراتيجيات

عمى أفضؿ نحو عندما يكوف لدى الطالب بعض  (K.W.L)تعمؿ استراتيجية 
المعرفة المسبقة عف الموضوع، وفي الحاالت التي قد ال يعرؼ فييا الطالب الكثير عف 

وتييأ الطالب نحو الموضوع ، يجب أف يكوف ىناؾ بعض األنشطة األولية التي تحفز 
أما في الحاالت التي مناقشة ، أو ميمة بحث، الموضوع ، مثؿ الفيديو أو الفصؿ الدراسي ،

المفيد صياغة سؤاؿ  ، يكوف مفمعرفة مسبقة قميمة عف ىذا الموضوع لدي الطالبيكوف فييا 
  .محدد ليـ لمتركيز عمى الموضوع

في كؿ  يمكف لممدونةؽ العمؿ، كما ، في أورابمفردىـ( K.W.L)يمكف لمطالب مؿء جداوؿ
مجموعة أف تكتب ما يعرفو كؿ طالب عف الموضوع وما يريد معرفتو وما تعممو 

Logsdon,2018)). 
 الدراصات الضابك٘:

في اكتساب  (K.W.L)ستراتيجية ا( إلي معرفة أثر استخداـ 2,12ىدفت دراسة عراـ)     
دي طالبات الصؼ السابع  في غزة، وأشارت المفاىيـ وميارات التفكير الناقد في العمـو ل

( بيف متوسطات 0,5,د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة)نتائج الدراسة إلي وجو 
ختبار المفاىيـ ادرجات طالبات المجموعة التجريبية عف درجات المجموعة الضابطة في 

 جريبية.العممية، وكذلؾ اختبار ميارات التفكيرالناقد لصالح المجموعة الت
 (K.W.L)( فيدفت إلي استقصاء أثر استخداـ ستراتيجية 2,13أما دراسة أبو الحسف)     

في تدريس الرياضيات عمي التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ السادس األساسي بالمنطقة 
الشرقية بالمممكة العربية السعودية، وأظيرت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة وجود 

لة إحصائية في التحصيؿ الدراسي لكؿ مف الطمبة والطالبات تعزي إلي استخداـ فروؽ ذات دال 
 . (K.W.L)استراتيجية

ستراتيجية ا( إلي استقصاء فاعمية التدريس ب2,13)عباس دراسة جواد و  كما ىدفت      
في تنمية ميارات التفكير العممي لدي طالبات الصؼ الثاني  (K.W.L.H)الجدوؿ الذاتي
تفوؽ طالبات المجموعة  مادة الفزياء بمحافظة بابؿ بالعراؽ، وأشارت النتائج إلي المتوسط في
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ختبار اعمي طالبات المجموعة الضابطة في  (K.W.L)التجريبية التي درست باستراتيجية
 ميارات التفكير العممي.

ستراتيجية اإلي تعرؼ أثر استخداـ ( 2,15) ـػإبراىي أرىيؼ وفي حيف ىدفت دراسة      
(K.W.L)  في تنمية الوعي الصحي لدي طمبة كمية التربية األساسية، وخمصت نتائج الدراسة
 في تنمية الوعي الصحي لدي الطمبة. (K.W.L)ستراتيجية اإلي فاعمية 

ستراتيجية ا( إلي الكشؼ عف أثر التدريس باستخداـ 2,16وىدفت دراسة البموي)     
(K.W.L) ة بكمية العمـو واألداب بالعال في مادة عمي تحصيؿ طالب التخصصات النظري

تطبيقات إحصائية في العمـو اإلنسانية، وأشارت النتائج إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف المجموعتيف)التجريبية والضابطة( في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي في مادة 

لتجريبية، كما أشارت النتائج إلي التطبيقات إحصائية في العموـ اإلنسانية، لصالح المجموعة ا
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي 

 ختبار التحصيمي.لإلوالمؤجؿ 
ستراتيجية ا( إلي تعرؼ فاعمية التدريس ب2,16السبيعي والتركي) كما ىدفت دراسة      

(K.W.L)  لي لدي طالبات بعض مفاىيـ مقرر الحاسب اآلفي تصويب أنماط الفيـ الخطأ في
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي  وجود ، وأشارت النتائج إليالصؼ األوؿ الثانوي

ختبار لصالح المجموعة إلدرجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي ل
 التجريبية.

فقد ىدفت إلي  Zouhor, Bogdanovic and Segedinac (2016)أما دراسة     
عمي ميارات ما وراء المعرفة وتحصيؿ الفيزياء لدي طالب  (K.W.L)ختبار تأثير استراتيجيةإ

ختبار معرفي في الفيزياء اوقد تـ تطبيؽ استبياف ميارات ما وراء المعرفة و  بتدائية،إلالمرحمة ا
ناث(، قبميا وبعديا عمي مجموعتي الدراسة)الضابطة والتجريبية( عمي الجنسيف)ذكو  ر وا 

حصائية بيف درجات المجموعة التجريبية في إوأشارت النتائج إلي وجود فروؽ ذات داللة 
 االتطبيؽ القبمي والبعدي

 (K.W.L) لصالح التطبيؽ البعدي،وتوصمت الدراسة ألىمية استخداـختبار( إلستبانة واإل) ل
 في تدريس الفيزياء.
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 (K.W.L) عرؼ أثر استخداـ استراتيجيةإلي ت " Wulandari (2017) "وىدفت دراسة     
اإلنجميزية لطالب الصؼ الثامف، وأظيرت النتائج أف  ةعمي تنمية القراءة الشمولية في المغ
ستراتيجية تعرؼ المعرفة اقراءة قبؿ وبعد استخداـ لمىناؾ فرؽ كبير في فيـ الطالب 

 .(K.W.L)وتعمميا
استيدفت دراسة  بينيـ دراسة واحدة باستقراء الدراسات السابقة لوحظ عدـ وجود     

 طرؽ تدريس االقتصاد المنزلي.مقرر  في  (K.W.L)استراتيجية
  االجتاٍات: 

 تعزٓف االجتاٍات:

لذلؾ تعددت وتنوعت تعريفاتيا وفقا ؛ الميمة  صطمحاتتعتبر االتجاىات مف الم     
 لمجاؿ دراستيا، ومف ىذه التعريفات ما يمي:

يؼ االتجاه بأنو" الموقؼ الذي يتخذه الفرد أو اإلستجابة التي تتفؽ األدبيات عمي تعر 
إما بالقبوؿ أو الرفض نتيجة مروره  ،يبدييا إزاء شيء معيف أو حدث معيف او قضية معينو
 (224، ص2,17صبري والرافعي،بخبرة معينة تتعمؽ بيذا الشيء أو الحدث أو القضية")

الفرد لالستجابة بأنماط سموكية  ( بأنو" نزعات تؤىؿ386،ص2,17) وعرفو الحيمة
محددة نحو أشخاص أو أفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشياء معينة، تؤلؼ فيما بينيا نظاما 

 معقدَا تتفاعؿ فيو مجموعة كبيرة مف المتغيرات المتنوعة".
( بأنو" حالة استعداد عقمي عصبي 2,15) وعرفو "ألبورت"  في الموسوعة العربية

ستجاباتو لممواقؼ والموضوعات إالشخصية لمفرد،وتعمؿ عمي توجيو ناتجة عف الخبرات 
 المختمفة".

 مهْىات االجتاٍات:

 ات أف لالتجاىات ثالثة مكونات،ىي:أشارت العديد مف الدراس
 (387-386،ص ص 2,17)الحيمة، ؛(364،ص2,15)شاىيف،
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احب االتجاه، وىو المعمومات والمعارؼ التي تنطوي عمييا وجية نظر ص المكوف المعرفي:-1
ت دقيقة وصحيحة؛ كمما كاف اتجاىو مبنيا وكمما زادت معرفتو حوؿ موضوع االتجاه، وكان

 .عمي أسس سميمة
و يرتبط بمشاعر الفرد وانفعاالتو التي تؤثر في استجاباتو  :أو العاطفي المكوف الوجداني-2

 ، وليس بالضرورة أف يكوف منطقيا.المؤيدة والمعارضة والمحايدة
الفعؿ الذي يقـو بو الفرد ويشير إلي اتجاىو، ويعد  : وىوأو األدائي كوف السموكيالم-3

 المرتبطة بالمكونييف المعرفي والوجداني. وسموكيات هتحدد الذي مؤشرا جيدا عمي اتجاىو
ف العالقة بيف مكونات االتجاه الثالثة عالقة أ(  98،ص2,12 )وعميو فقد أكد طياب  

أو موضوع ما، غير أف  استجابة الفرد لموقؼ مإكف الفصؿ بينيا عند تكاممية وسببية، وال يم
 .المكوف الوجداني يظؿ مف أكثر المكونات أىمية في تكويف االتجاىات

 السابقة أف االتجاىات تتكوف عف طريؽ الخبرات والتجارب الشخصيةيتضح  مما سبؽ      
 السموؾ المستقبمي. ، وتؤدي إليفي المجاالت المعرفية والوجدانية والسموكية

 خصاٜص االجتاٍات:

اتفؽ العديد مف الباحثيف التربوييف عمي أف االتجاىات تتمتع بالخصائص 
  (363،ص2,15(؛)شاىيف،389،ص2,17،الحيمةالتالية:)
مكتسبة  -تعتبر موجيات لسموؾ الفرد والجماعة  -الثبات واالستقرار النسبي -
يجابياً تتد -قابمة لمتطوير والتغيير -ومتعممة  –ترتبط بثقافة المجتمع  -رج في التأييد سمبيا وا 

يتـ مف خالليا التنبؤ باستجابات  -تتضح مف خالؿ سموؾ الفرد -تختمؼ مف مجتمع إلي آخر
السموكي(،ويؤثر  -الوجداني-تتكوف مف ثالثة مكونات ىي:)المعرفي - الفرد لبعض المواقؼ

 ؿ مالحظة السموؾ.قابمة لمقياس والتقويـ مف خال  -بعضيا في بعض
 :، أٍنٔتَااالجتاِ حنْ مكزر طزم تدرٓط االقتصاد امليشلٕ

لكال مف:)الطالبة والمعممة(،وذلؾ عمي النحو  ااالتجاه نحو طرؽ التدريس ميم     
 (366،ص2,15:)شاىيف،التالي

 المقرر واالستمتاع بدراستو.بالمتضمنة  يةتساعدىما عمي التقدـ في الجوانب المعرف -
 يما عمي المثابرة والدافعية وحب االستطالع.تحث -
 تحقؽ التفاعؿ االيجابي بينيما. -
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 دراصات صابك٘ عً االجتاِ حنْ طزم التدرٓط:

نظرا ألىمية االتجاىات لممعممة والطالبة عمي حد سواء،فقد اىتمت بعض الدراسات      
 يذه الدراسات:ل فيما يمي عرضابتناوليا بالبحث والدراسة،و 

الطالب لطرؽ التدريس  اتجاىات ( إلي تعرؼ 2,13) "Zaho&Ting"فت دراسةىد     
وتوصمت نتائج الدراسة إلي وجود  المستخدمة في أغمب جامعات انجمترا واتجاىاتيـ نحوىا،

فرؽ كبير بيف اتجاىات طالب المنطقة الغربية والشرقية في معرفتيـ لطرؽ التدريس 
يجابية أو سمبية إما أشارت النتائج أنو ال توجد عالقة المستخدمة في الجامعات البريطانية، ك

 بيف معرفة الطالب لطرؽ التدريس واتجاىاتيـ نحوىا.
ستقصاء أثر التدريس المصغر في تنمية إ( إلي 2,15دراسة الثويني)ىدفت بينما      

مت الميارات التدريسية لدي طالب التربية الميدانية بجامعة حائؿ واتجاىاتيـ نحوىا، وتوص
 .النتائج إلي أف اتجاىات الطالب المعمميف نحو استخداـ التدريس المصغر كانت إيجابية

( إلي تعرؼ اتجاىات طالب الجامعة اإلسالمية 2,15في حيف ىدفت دراسة شاىيف)     
نحو مقرر طرؽ التدريس والتربية العممية ومينة التعميـ في ضوء بعض المتغيرات، وأشارت 

رتباطية إيجابية ومرتفعة، كما توصمت إلي وجود عالقة إت الطالب جاءت أف اتجاىا النتائج
حصائية بيف اتجاه الطالب نحو مقرر طرؽ التدريس والتربية العممية ، إموجبة ذات داللة 

 ومينة التعميـ.
 :(0خاص٘) طزٓك٘ تدرٓطمكزر

وي تخطيطي إذا كاف ىناؾ مستطريقة التدريس ىي الجانب التنفيذي ألي مقرر دراسي ف     
)تماـ  تؿ في طرؽ التدريس واستراتيجيافإف لو مستوي تنفيذي يتمث ،لممقرر
 (.36،ص,2,1ويحيي،

( مف مقررات االعداد التربوي لمطالبة المعممة بكمية التصاميـ 1) تدريس خاصة ؽمقررطر و
تبر يف، كما يعنظريت يفحيث يدرس لطالبات الفرقة الثالثة بواقع ساعت واالقتصاد المنزلي،

  .(2,15، دليؿ الطالب،، جامعة القصيـ ) (2متطمبا ميما لمقرر طرؽ تدريس خاصة)
  (ىػ1427/1428خطة  الرئاسة العامة لتعميـ البنات،)(:0تدرٓط خاص٘) مأٍداف مكزرطز

 اكساب الطالبات/المعممات القدرة عمي:ييدؼ ىذا المقرر إلى 
 اإللماـ بالمصطمحات األساسية في طرؽ تدريس االقتصاد المنزلي . -
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 تحديد أىداؼ الدرس وصياغتيا بطريقة صحيحة . -
 لمتدريس .الصحيح  التخطيط  -
 .لطرؽ التدريس المختمفة اختيار األنشطة التعميمية المناسبة -
 . لمجاؿ التخصص استخداـ طرؽ التقييـ المناسبة -
 .وضبطوريادة الصؼ  -

 :(K.W.L)االقتصاد امليشلٕ ّفكا الصرتاتٔذٔ٘ (0خاص٘) ٓط مكزر طزم تدرٓطخطْات تدر

)االقتصاد المنزلي( في تطبيؽ ىذه االستراتيجية بالتدريس   لكي تنجح  معممة التربية األسرية
 تباع الخطوات التالية:إعمييا 

 سبورة.التقديـ لموضوع الدرس،ومف ثـ استنباط عنوانو مف الطالبات وكتابتو عمي ال -1
(، وخطواتيا، وليذا لـ تكتفي الباحثة بأوراؽ K.W.L) تذكير الطالبات باستراتيجية -2

 العمؿ، بؿ تـ إدراجيا بكتيب الطالبة.
 تعمـ تعاوني حسب متطمبات الموقؼ التعميمي. تقسيـ الطالبات إلي مجموعات عمؿ أو -3
 الطالبة، وتتضمف جداوؿ توجيو الطالبات إلي استخداـ أوراؽ العمؿ التي يتضمنيا كتيب -4

(K.W.Lعصؼ ذىني -( واألنشطة المصاحبة ) خرائط ذىنية- .)أسئمة 
 استخداـ الكتاب المقرر وبعض المراجع الثانوية المساندة، كما وردت بتوصيؼ المقرر. -5
 Data Show(عمي شاشة العرض بجيازK.W.L) عرض جدوؿ -6
 تقسيـ موضوع الدرس إلي مفاىيـ وأفكار رئيسية. -7
لطالبات عف ماذا يعرفف عف المفيـو األوؿ مف الدرس، وىكذا مع كؿ عناصر سؤاؿ ا -8

 ومفاىيـ الدرس.
تكتب المعممة أو إحدي الطالبات المعارؼ السابقة لدي الطالبات عمي السبورة في  -9

، ثـ تطمب منيف نقميا وتسجيميا في أوراؽ العمؿ، وىكذا مع كؿ   (K)العمود األوؿ
ما يمكف لمطالبات تعبئة جداوليف في أوراؽ العمؿ بشكؿ عناصر الدرس أو الموضوع، ك

ثـ مناقشة كؿ خطوة مع مجموعاتيف لتشجيعيف عمي المشاركة  الفعالة مع  مستقؿ،
 الزميالت، وزيادة فيميف.
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تسأؿ المعممة الطالبات عف ما الذي يرغبف في تعممو عف الفكرة األولي أو االمفيوـ  -,1
يجية العصؼ الذىني، وىكذا مع كؿ عناصر استراتًة األوؿ مف الدرس،  مستخدم

 الدرس.
،ثـ تطمب  (w)تكتب المعممة أو إحدي الطالبات األسئمة عمي السبورة في العمود الثاني -11

 مف الطالبات نقميا  وتسجيميا في أوراؽ العمؿ، وىكذا مع كؿ عناصر الدرس.
ة تبدأ المعممة في شرح الدرس مستخدمة طرؽ التدريس المناسبة، والمساند -12

 ( ، مثؿ: المحاضرة التفاعمية، والمناقشة،العصؼ الذىني،K.W.Lالستراتيجية )
وبعض أنماط التعمـ التعاوني، والنشط، كما تستعيف بعروض البوربوينت،  فضال عف 

 االستعانة بالكتب المقررة والشبكة  العنكبوتية كمصادر لمتعمـ.
الدرس، وتكتب اإلجابات تسأؿ المعممة الطالبات عف ماذا تعممف مف وعف موضوع  -13

ثـ تطمب مف الطالبات كتابة تمؾ اإلجابات في أوراؽ  ،(L)عمي السبورة في العمود
 العمؿ، وىكذا مع كؿ مفاىيـ الدرس.

 تقدـ المعممة تغذية راجعة لمطالبات عف إجاباتيف لألسئمة. -14
ؾ العمود وكذلتوجو المعممة الطالبات لعقد مقارنات بيف العمود األوؿ والعمود الثاني،  -15

، والعمود الثالث، وتحديد المعومات اإلضافية التي لـ يتوقعف دراستيا، وكذلؾ الثاني
 توجيو األسئمة التي لـ تتـ اإلجابة عنيا كأسئمة بحثية.

تتأكد المعممة مف تعمـ الطالبات، حيث تطمب منيف تقديـ عرض شفوي عما تعمموه،  -16
 العمؿ. ومجاالت تطبيقو وتمخيص ما تـ تعممو في أوراؽ

 (:K.W.Lدّر معلن٘ الرتبٔ٘ األصزٓ٘ يف اصرتاتٔذٔ٘)

لقاء  إل في ىذه االستراتيجية دورًا مختمفا عف الدور التقميدي القائـ عمى ا ةدي المعممتؤ       
 (7،ص2,13ويتحدد دورىا فيما يمي: )جواد وعباس،

 الكشؼ عف المعارؼ السابقة لدي الطالبات كأساس لمتعمـ الجديد. -1
 دارة مجموعات النقاش.ا  بط البيئة التعميمية، و ض -2
 تنظيـ معارؼ الطالبات ضمف مخطط االستراتيجية. -3
 محاورة الطالبات لتوليد أسئمتيـ وتحفيز تفكيرىف. -4
 توجو الطالبات نحو ما ينبغي ليف فيمو، واالحاطة بو.  -5
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 .تقويـ أداء الطالبات، ومدى تحقيقيف لألىداؼ المرجوة مف الدرس -6
 عتماد عمى أنفسيفإليوفير الفرص الالزمة لتشجيع الطالبات عمى التعّمـ الذاتي، وا -7

 (. 175، ص,2,1)عطية،
استخداـ العصؼ الذىني لحفز عقوؿ الطالبات، لتوليد األسئمة التي يرغبف في تعمميا  -8

 (.2,14حوؿ الموضوع )فتح اهلل،
ونجاحيا في تحقيؽ  ممية التربوية،ساس في العألوعمي أية حاؿ فإف المعمـ ىو ا     

وينقميا مف مجاؿ المطامح أو التطمعات إلي حيز  والعامؿ اإليجابي الذي يجسدىا، أىدافيا،
ألف المعمـ ىو المنوط  بو إعداد األجياؿ  (؛129،ص 2,11)الداىري، الواقع الممموس

ي عممو بقدر ما وتنشئتيـ تنشئة إجتماعية تحقؽ أىداؼ المجتمع؛ فبقدر كفايتو وتكيفو ف
 (.372،ص,2,1ينجح في أداء رسالتو )العبيدي،
  (K.W.L):دّر الطالب٘/املعلن٘ يف اصرتاتٔذٔ٘

)منيؿ الثقافة : يتحدد دور الطالبة وفؽ ىذه االستراتيجية في المحاور اآلتية
  .( تقرأ النصوص المختارة، وتستوعب األفكار المطروحة فييا2,16التربوية،
  .ي تمبي حاجاتيا المعرفية المبنية عمى معرفتيا السابقةتطرح األسئمة الت -1
  .تمارس التفكير المستقؿ في القضايا واألفكار التي يدور حوليا النص  -2
  .تصنؼ األفكار الواردة في النص إلى محاور أساسية وفرعية  -3
  .تتدرب عمى ممارسة التفكير التعاوني مع باقي أفراد المجموعات  -4
يا المعرفي السابؽ مف معارؼ وحقائؽ غير صائبة)نايؼ تصوب ما رسخ في بنائ -5

  (16،ص2,12ورداـ،
تقرر ما تعممتو بالفعؿ مف النص وتحاوؿ أف يستمر في البناء المعرفي لدييا مف  -6

 .خالؿ توليد أسئمة جديدة
 .(2,14تبادؿ  زميالتيا الخبرات، واالستعانة بذوي الخبرة )فتح اهلل، -7

      :ميَر البحح ّإدزاٛاتُ

ألنو المنيج شبو التجريبي المنيج  احثةالب تاعتمد :ّ التصنٔه التذزٓيب ميَر البحح ّاًل : أ
  .المالئـ لتحقيؽ ىدؼ البحث
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 والضابطة( )التجريبية وىما تصميـ المجموعتيف المتكافئتيف ةحثاالب تأتبعالتصنٔه التذزٓيب:
 عميالخارجية ذات األثر صر المتغيرات حفييا  ىو مف التصميمات التجريبية التي يتـ و 

ثـ تخضع المجموعة  ثـ تعرض المجموعتاف الختبار قبمي، ،التجربة ماعدا المتغير المستقؿ
وتحجب التجربة عف المجموعة الثانية،وبعد نياية مدة  المستقؿ(،لمتغير األولي لمتجربة)ا

) ة األوليمعرفة أثر التجربة عمي المجموع يدؼب التجربة تعرض المجموعتاف الختبار بعدي،
،  ( التالي:2بشكؿ ) ، ويتضح ذلؾ(163، 2,11النـو

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : جمتنع ّعٔيتُ: ثاىٔا

 
 

 ثاىبا: جمتنع البحح ّعٔيتُ:

تمثؿ مجتمع البحث الحالي في طالبات الفرقة الثالثة بقسـ تصميـ األزياء البالغ 
ثـ تـ إختيار عينة البحث بطريقة ( طالبة موزعة عمي ثالث شعب، ومف 87عددىف)

 تيفر يستطالعية، والشعبتيف األخإلمقصودة، ووقع االختيار عمي أصغر شعبة لتمثؿ العينة ا
ستبعاد الطالبات المنسحبات مف الشعب، إمثمتا المجموعتيف) التجريبية والضابطة(، وبعد 

( طالبة، و عدد 32وكذلؾ الطالبات غير الجادات أصبح عدد طالبات المجموعة التجريبية)
  .أيضا ( طالبة32) ةالمجموعة الضابط طالبات

 ( انخصميم انخجشيبي نهبحث انحبني1شكم )

مجمُعخي 

 انبحث
انخطبيك انمبهي 

ألدَاث ليبس 

 انبحث

انخطبيك انبعذي  انمعبنجت

ألدَاث ليبس 

 انبحث
انمجمُعت 

 انخجشيبيت

اخخببس 

ححصيهي 

 معشفي

مميبس االحجبي 

وحُ ممشس 

طشق طشق 

 انخذسيس

انخذسيس 

ببسخشاحيجيت 

(K.W.L) 

 

اخخببس 

ححصيهي 

 معشفي

مميبس االحجبي 

وحُ ممشس 

طشق طشق 

 انخذسيس
 

 انممبسوت فت انخكبفؤنمعش

انمجمُعت 

 انضببطت

اخخببس 

ححصيهي 

 معشفي

مميبس االحجبي 

وحُ ممشس طشق 

 طشق انخذسيس
 

انخذسيس 

ببنطشيمت 

 انخمهيذيت

اخخببس 

ححصيهي 

 معشفي

مميبس االحجبي 

وحُ ممشس 

طشق طشق 

 انخذسيس
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 ّمشلت ما ٓلٕ: املْاد التعلٔنٔ٘ثالجا: 

 :دلٔل املعلن٘)عضْ ٍٔٝ٘ التدرٓط(

 مع مراعاة ما يمي: دليؿ المعممةقامت الباحثة بإعداد 
 اإلطالع عمي األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصمة. -
وفقا الستراتيجية  التي يمكف تدريسيا  ( 1مقرر طرؽ تدريس خاصة) موضوعاتتحديد  -

(K.W.L). 
  الستراتيجية ( وفقا1موضوعات مقرر طرؽ تدريس خاصة)بعض إعادة صياغة  -

(K.W.L). :وقد تضمف الدليؿ ما يمي 
 .(K.W.L)نبذة عف استراتيجية  -
 .(K.W.L)إرشادات لممعممة  تساعدىا عمي تدريس المقرر باستراتيجية  -
 بشكؿ عاـ.. (K.W.L)خطوات التدريس باستراتيجية  -
 (.1األىداؼ العامة لمقرر طرؽ تدريس خاصة) -
 التوزيع الزمني لتدريس موضوعات المقرر. -
 خطة تدريس كؿ موضوع مف موضوعات المقرر المختارة، وتضمنت ما يمي: -

 األىداؼ السموكية لكؿ موضوع. - أ
 عمـ المتطمبة لتنفيذ كؿ موضوع.األدوات والوسائؿ التعميمية، ومصادر الت - ب
جراءات التنفيذ. - ت  خطة سير التدريس وا 
 أساليب التقويـ. - ث

  :نتٔب الطالب٘ -9

يتضمف أوراؽ العمؿ   (K.W.L)ستراتيجيةالقامت الباحثة بإعداد كتيب لمطالبات وفقا 
ستراتيجية في أثناء التدريس، وكذلؾ معرفة ال؛ حتي يتسني ليف فيـ خطوات ا لكؿ موضوع

 ،أىدافيا،ستراتيجية، وتعريفيالال تقديـرىف خالؿ التدريس، وقد تضمف الكتيب ما يمي: دو 
 تضمنت ما يمي:، التي مياـ التعمـلممارسة   المتطمبةأوراؽ العمؿ و ، وخطوات التدريس بيا

مخطط فارغ و األنشطة التعميمية المصاحبة لخطوات االستراتيجية، و  ، أىدافوعنواف الدرس، 
 .راتيجية، تمخيص ما تـ تعممو، وتقويـ ما تـ تعممولحقوؿ االست
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 الضبط العلنٕ للدلٔل ّالهتٔب:

بعد االنتياء مف إعداد دليؿ المعممة وكتيب الطالبة تـ عرضيما عمي مجموعة مف 
طرؽ تدريس االقتصاد السادة المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس عامة و 

مناسبة  ما يمي: حوؿ (2ممحؽ )أرائيـ  استطالعدؼ وذلؾ بي ، (1ممحؽ ) المنزلي خاصة
أىداؼ المقرر وأىداؼ كؿ موضوع، مالئمة خطوات السير في الدرس وفقا 

،مناسبة األنشطة التعميمية والوسائؿ التعميمية  لتحقيؽ األىداؼ، .  (K.W.L)ستراتيجيةال
محكميف صالحيتيما مناسبة أساليب التقويـ المتبعة لمستوي الطالبات، وقد أقر السادة ال

 (4(، ممحؽ )3لمتطبيؽ، وبذلؾ أصبح الدليؿ والكتيب جاىزيف لمتطبيؽ. ممحؽ )
 ّمشلت ما ٓلٕ:الكٔاظ،  إعداد أدّاترابعا:

 ختبار حتصٔلٕ معزيف:إإعداد 

 الخطوات التالية: البحث الحالي تبعأإلعداد وتصميـ االختبار 
 ختبار:إلحتدٓد ٍدف ا -0

وفقػا عينػة البحػث  ؼ قيػاس التحصػيؿ المعرفػي لػدي الطالبػاتختبػار بيػدالصمـ ىذا ا
 لمستويات بمـو المعرفية.

 ختبار ّصٔاغ٘ عباراتُ:الالتخطٔط ل -9

 ختبار راجعت الباحثة ما يمي:إللتحديد نوع ا:ختبارالاختيار نوع ا -أ
وجػاء ي ختبارات لمتحصيؿ المعرفػاالعديد مف المراجع والدراسات السابقة التي استخدمت        

 ختبارات الموضوعية.إلختبار مف نوع االا
 :(ّصف ّتصنٔه األختبارختبار)الصٔاغ٘ عبارات ا -ب

 ختبار مف جزأيف ىما:التكوف ا
االختيار مف متعدد،وىو مف أكثر االختبارات الموضوعية  أسئمة الجزء األول: -

وتكوف مف (، 128،ص 2,11)النوـ، شيوعا،أىمية، واستخداما في قياس جوانب متعددة
 ( سؤاؿ.22)
الصواب والخطأ وتـ اختياره لقياس درجة استيعاب الطالبات لمحقائؽ  أسئمة الجزء الثاني: -

 ( سؤاؿ.18والمفاىيـ المتضمنة بالمقرر ،وتكوف مف)
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 ختبار:التعلٔنات ا -دـ 

ختبار في الصفحة األولى مف كراسة األسئمة واإلجابة وروعي فييا التـ وضع تعميمات ا
ستجابة.كماروعي أيضًا أف يكوف طوؿ إلكوف واضحة ودقيقة، وذكر مثاؿ لتوضيح كيفية اأف ت

 ختبار مالئمًا، حتى ال تشعر الطالبات بالممؿ أو اإلجياد فيؤثر ذلؾ عمى أدائيف.الا
 طزٓك٘ تصحٔح االختبار: -  د

ختبار بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة غير التـ تصحيح ا
جمالي الدرجات يساوي الدرجة الصح يحة مع عدـ وجود درجات بيف الصفر والواحد الصحيح وا 

 (7) ممحؽ. الكمية لالختبار
 (5ملحل )ختبار يف صْرتُ املبدٜٔ٘ علٙ الضادٗ احملهنني:إلعزض ا-3

السادة المحكميف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وعمـ  بعضختبار عمى التـ عرض ا
ختبار وسالمة عباراتو إلبيدؼ التحقؽ مف صدؽ محتوى ا التربوي؛ قويـالنفس والقياس والت

قتراحات إصياغة بعض األسئمة عمى ضوء إعادة  تعديؿتـ و قد  ومالئمتو لعينة البحث،
 السادة المحكميف.

 ختبار:الالتذزب٘ االصتطالعٔ٘ ل  -4

لبحث" مف ستطالعية "غير عينة اختبار في صورتو األولية عمى العينة اإلالطبؽ ا 
في الفصؿ  ىػ1438/1439( في العاـ الجامعي ,3وكاف قواميا ) عينة البحث،الطالبات/ 

 لحصوؿ عمى البيانات التالية:إلي استطالعية الدراسي األوؿ وىدفت التجربة اإل
 تـ حساب الصدؽ بالطرؽ التالية: ختبار:إلصدم ا

ــنٌْ:  -أ ــْٚ أّ املض ــدم احملت ضػػع لقياسػػو وقػػد تحقػػؽ صػػدؽ ختبػػار يقػػيس مػػا و اليعنػػى أف ا ص
 ختبار مف خالؿ:المحتوى ا

ختبػار خطػوة بخطػوة ويصػؼ ختبار الػذي يسػاير عمميػات إعػداد االالإعداد جدوؿ مواصفات ا -
 ختبار ويحدد نوعو.اال

تحديد عدد األسػئمة التػي سػيتـ إعػدادىا والمرتبطػة بكػؿ ىػدؼ وكػؿ موضػوع، وىػو ميػـ فػي  -
 ( التالي:1، ويتضح ذلؾ بجدوؿ )رختباختبار ألنو يؤمف صدؽ االاال بناء
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 (1جذَل  )
 (1خبصت)ممشس طشق حذسيس نانمعشفي  انخحصيهي خخببسمُاصفبث اال

 مسخُيبث األٌذاف       

 

 

 انمُضُعبث

 حمُيم حشكيب ححهيم حطبيك فٍم حزكش
عذد 

 األسئهت

انُصن انىسبي 

 نهمُضُعبث

 %1775 7 - 2 2 1 1 2 األٌذاف انخعهيميت

 %15 6 1 1 - 1 1 2 ٌذاف انخذسيسيتمجبالث األ

 %2275 9 1 1 2 1 2 1 انخخطيظ نعمهيت انخذسيس

 %2275 9 1 1 1 2 2 2 األوشطت انخعهيميت

 %2275 9 1 2 2 2 1 1 إداسة انصف َضبطً

 %144 44 4 7 7 7 7 8 مجمُع األسئهت

 انُصن انىسبي نمسخُيبث

 األٌذاف
24 

177

5 
1775% 

1775

% 
1775% 14% 144%  

 

ختبػار الوتحقؽ مف خالؿ إجماع السادة المحكميف عمػى أف كػؿ أسػئمة ا الصدم الظاٍزٖ:-ب 
    .(1مقرر طرؽ تدريس خاصة)موضوعات  غطيت

ختبار بطرؽ إحصائية معينة لمعرفػة وتتضمف ىذه العممية تحميؿ بنود اال الصدق الداخلي:-ج
ف األفػراد الػذيف حصػموا عمػى درجػات ختبار  بػيدرجة السيولة والصعوبة، وكذلؾ درجة تمييز اإل

ختبػار، لػذلؾ فيػو يعػد أفضػؿ أنػواع العالية وبيف الذيف حصػموا عمػى درجػات منخفضػة بػنفس ا
 .(89،ص2,11؛)صالح،(427،ص 2,14)الشافعي،الصدؽ

 ختبار لضبطو إحصائيا مف خالؿ حساب ما يمي:اللذلؾ قامت الباحثة بتحميؿ بنود ا
 : االختبارحضاب معامالت صَْل٘ ّصعْب٘  -

مػا بػيف  ، وقػد تراوحػت ىػذه المعػامالتختبػارسػئمة اإلأل والصػعوبة سيولةالتـ حساب معامالت 
 ختبار متفاوتة في نسب السيولة والصعوبة.( وعمى ىذا تعد أسئمة اال027,-071,)

 :ختبارملفزدات اإلحضابات معامالت التنٔٔش لهل  -

( ممػا 025,، 076,تراوحػت بػيف ) وقػد ختبار، لمفردات اإل تـ إيجاد معامالت التمييز
 يدؿ عمى أف أسئمة االختبار كميا مميزة.

 حضاب معامل ثبات االختبار: -
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لحسػػاب معامػػؿ ثبػػات االختبػػار تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط "سػػبيرماف وبراوف"لمتجزئػػة 
النصػػفية ألنػػو يتسػػـ بسػػيولة تطبيقػػو، وقػػد أشػػارت النتػػائج أف معامػػؿ ثبػػات االختبػػار يسػػاوي 

 وىي درجة عالية ومقبولة مف الثبات. 93.,
 حتدٓد الشمً الالسو لتطبٔل االختبار: -

تـ تحديد  زمف  ختبارلال ستطالعيالفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج التجريب ا
وذلؾ بحساب متوسط الزمف الذي استغرقتو ختبار، ستخداـ معادلة حساب زمف االختبار بااال

، وكذلؾ الزمف الذي استغرقتو أخر ثالث طالبات مف عيةستطالالعينة اال مف طالباتأوؿ ثالث 
 ( دقيقة.35يساوي ) الالـز لإلجابة الزمفمتوسط أف ووجد   ستطالعية،العينة اإل

 ختبار:الصْرٗ اليَأٜ٘ لال -5

ختبػػار فػػي صػػورتو النيائيػػة أصػػبح اال ؛ ختبػػاربعػػد إجػػراء التعػػديالت السػػابقة عمػػى اال
 (6) ممحؽ( درجة.,2( درجة والصغرى ),4لو ) العظمى ( سؤاؿ والنياية,4مكونا مف )

 :(0االجتاِ حنْ مكزر طزم تدرٓط خاص٘)ثاىٔا: إعداد مكٔاظ 

مراجعػػة بعػػض الكتػػب والدراسػػات التػػي تناولػػت مقػػاييس   مــز إعــداد املكٔــاظ بــاتطْات التالٔــ٘:
(؛ 2,13)أبو حطػب وصػادؽ ، ومنيا: االتجاه بشكؿ عاـ واالتجاه نحو المقررات بشكؿ خاص

 .(2,17؛)صبري و الرافعي،(2,17(؛ الخميفة)2,15(؛ شاىيف)2,15الثويني)
 اهلدف مً املكٔاظ:

ىدؼ المقياس إلي قياس اتجاه الطالبات عينة البحث نحو مقرر طرؽ تدريس 
 (.1خاصة)

 حتدٓد حماّر املكٔاظ ّىْعُ:

 حماّر املكٔاظ:   -0

 ( عبارة.22أىمية المقرر ) احملْر األّل: -
 ( عبارة.23االستمتاع بدراسة المقرر ) ْر الجاىٕ:احمل -

 صٔاغ٘ عبارات املكٔاظ: -9

تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء إطالع الباحثة عمى بعض البحوث والدراسات 
) أبو حطب :،ومنيا مقاييس بصفة عامةمالسابقة التي عرضت تنظيرا ل
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صياغة عبارات  ،مع مراعاة شروط(2,17،صبري،الرافعي)؛ (745،ص2,13،وصادؽ،
 ( التالي يوضح عدد ونوعية عبارات كؿ محور مف محاور المقياس2والجدوؿ ) المقياس،

 (2جذَل )

 (1االحجبي وحُ ممشس طشق حذسيس خبصت)مميبس  جذَل مُاصفبث

محبَس 

 انمميبس

إجمبني عذد  انعببساث انسهبيت انعببساث االيجببيت

 انعببساث

-19-15-13-11-7-1 األَل

21-25-27-35-42 

5-7-9-17-23-31-

29-33-37-39-41 

22 

-22-22-18-16-8-2 انثبوي

26-28-32-38 

4-6-12-12-14-24-

32-34-36-42 

22 

مجمُع 

عببساث 

 انمحُسيه

21 21 42 

 حتدٓد ىْع املكٔاظ: -3

" في تقدير درجات المقياس، ألنو مف أشير Likertاستخدمت الباحثة طريقة ليكرت"
ز بالسيولة النسبية في التصميـ والتصحيح والدقة والثبات، وجاءت مقاييس االتجاىات، وتمتا

غير موافقة( ألنيا أكثر -غير متأكدة-عبارات المقياس عمى مقياس ثالثي متدرج )موافقة 
ى االستجابة عمى عبارات المقياس)أبو مالئمة لمطالبات عينة البحث وال تستغرؽ وقتًا طوياًل ف

 (739، ص 2,13 حطب، صادؽ،
 تعميمات المقياس واضحة لمطالبات.حرصت الباحثة عمى أف تكوف :علٔنات املكٔاظت -4

 عزض املكٔاظ علٙ الضادٗ احملهنني:

بعد االنتياء مف إعداد المقياس فى صورتو األولية  قامت الباحثة بعرضو عمى  
ف رأى السادة المحكميف أوقد تـ فى صورة استطالع لمرأي، وقد  (8)ممحؽف،السادة المحكمي

عبارات المقياس مناسبة لمحتوى المقرر ومناسبة لمطالبات عينة البحث، كما أف العبارات 
السادة المحكموف عمى  أغمب سيمة الفيـ وواضحة المعنى بالنسبة لمطالبات، كما اتفؽ

واقترح  إيجابية وسمبية عبارات المقياس، وأجمعوا أف التعميمات واضحة فى كراسة الطالبة،
محكميف  نقؿ بعض العبارات مف المحور الثاني إلي المحور األوؿ، وحذؼ بعض السادة ال

 .أجريت التعديالت المشار إليياعبارة مف عباراتاف مكررتاف في المحور األوؿ، وقد 
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 التذزب٘ االصتطالعٔ٘: -5

بعد عرض المقياس عمى السادة المحكميف أصبح المقياس فى صورتو األولية جاىزًا 
ة االستطالعية بيدؼ التعرؼ عمى مدى فيـ الطالبات لمتعميمات وطريقة لمتطبيؽ عمى العين

، وكذلؾ حساب الصدؽ والثبات والمعامالت استفساراتيفاإلجابة وكذلؾ اإلجابة عف 
اإلحصائية لممقياس، وحساب الزمف الالـز لالستجابة عمي عبارات المقياس، وقد تـ تطبيؽ 

طالعية لموضوعات المقرر فى بداية الفصؿ الدراسي ستالمقياس بعد االنتياء مف التجربة اال
مف  الثالثةعمى عينة عشوائية مف طالبات الفرقة  ىػ1438/1439األوؿ مف العاـ الجامعي

( ,3، وكانت العينة قواميا )التصاميـ واالقتصاد المنزلي ببريدهبكمية  قسـ تصميـ األزياء
 ،الستطالعية عف وضوح التعميماتعينة البحث األساسية  وأسفرت التجربة ا غيرطالبة 

عبارات المقياس، كما تـ الرد عف استفسارات الطالبات بالقدر الذي يحقؽ ليف كذلؾ و 
، وقد تـ تصحيح إجابات الطالبات، ورصد الدرجات،وتمت ةستجابة لممقياس بجدياإل

 المعالجات الحسابية،وذلؾ بيدؼ:
وقػػد اتبػػع البحػػث  مػػا وضػػع لقياسػػو،يقػػيس  صػػادقا عنػػدما المقيػػاس يعتبػػرصــدم املكٔــاظ: -أ

 الطرؽ التالية فى معرفة صدؽ المقياس وىى: الحالي
داف الػػذى يقيسػػو وقػػد راعػػت بيػػدؼ الحكػػـ عمػػى مػػدى تمثيػػؿ المقيػػاس لمميػػالصــدم امليطكــٕ: -

ذلؾ فى أثناء إعداد المقياس واتضح ذلؾ مف خالؿ وجيػة نظػر السػادة المحكمػيف الباحثة 
 لممقياس.

تقيس  محكميف عمى أف كؿ عبارات المقياستبيف مف خالؿ إجماع السادة الو :صدم املضنٌْ -

 (.1االتجاه نحو مقرر طرؽ تدريس خاصة)
 تـ حساب معامالت االتساؽ الداخمي لممقياس،كمؤشرًا لصدقو، حضاب االتضام الداخلٕ: -

حوري رتباط مإ، ويعني ذلؾ أف (0,5,رتباط داللو عند مستوي داللة)واتضح أف معامالت اال 
 المقياس بالمقياس ككؿ، مما يؤكد أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ.

عمػي نفػس العينػة  وتـ التحقػؽ مػف ثبػات المقيػاس مػف خػالؿ إعػادة تطبيقػثبات املكٔاظ: -ب
االسػػػتطالعية بفػػػارؽ شػػػير واحػػػد بػػػيف التطبيقػػػيف بيػػػدؼ اسػػػتخراج معامػػػؿ ارتبػػػاط "بيرسػػػوف" 

( وىػػي قيمػػة مرتفعػػة ومقبولػػة ,09,غ ثبػػات المقيػػاس ككػػؿ )لممقيػػاس ككػػؿ وأبعػػاده، حيػػث بمػػ
 لمثبات.
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طريقة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذي استغرقتو تـ حسابو مف خالؿ  سمً تطبٔل املكٔاظ: -6
كؿ طالبة مف طالبات العينة االستطالعية في اإلجابة عمي المقياس، وتـ حساب متوسط ىذه 

( 5، باإلضافة إلي )( دقيقة تقريبا25المقياس يساوي)األزمنة، وتوصمت الباحثة إلي أف زمف 
 ، وبذلؾ أصبح المقياس جاىزًا لمتطبيؽ عمى عينة البحث. دقائؽ لقراءة التعميمات

 تـ تصحيح المقياس كما يمي: طزٓك٘ تصحٔح املكٔاظ: -7
وجػػود اتجػػاه  اسػػتجابات الطالبػػات عينػػة البحػػث بالموافقػػة عمػػى العبػػارات الموجبػػة تعبػػرعف -أ
(، لػػذلؾ توزعػػت الػػدرجات عمػػى االختيػػارات 1يجػػابي لػػدييف نحػػو مقػػرر طػػرؽ تػػدريس خاصػػة)إ

 ( عمى الترتيب.1-2-3غير موافقة( كالتالي ) –غير متأكدة  –الثالثة )موافقة 
اسػتجابات الطالبػات عينػػة البحػث بالموافقػػة عمػى العبػارات السػػالبة تعبػر عػػف وجػود اتجػػاه  -ب

(، لػػذلؾ توزعػػت الػػدرجات عمػػى االختيػػارات 1يس خاصػػة)لػػدييف نحػػو مقػػرر طػػرؽ تػػدر  سػػمبي 
 (3-2-1غير موافقة( كالتالي ) –غير متأكدة  -–الثالثة )موافقة 

محوريف أصبح المقياس في صورتو النيائية مكونا مف  الصْرٗ اليَأٜ٘ للنكٔاظ: -8
 (9) ممحؽ .( عبارة42) تضمنا

 تفضريٍا:ّىتاٜر البحح 

طالبات عينة البحث قبميا وبعديًا ألدوات البحث وتحميميػا قامت الباحثة برصد درجات ال
المعالجػات واألسػاليب  لمتحقؽ مف صحة فروض البحث واإلجابة عػف تسػاؤالتو وأجػرت الباحثػة

وفيمػػػا يمػػػي عرضػػا مفصػػػال الختبػػػار صػػػحة ،  المناسػػػبة لتحميػػػؿ ومعالجػػة البيانػػػاتاإلحصػػائية 
 فروض البحث:

 اختبار الفزض األّل:

داللة إحصائية عند  ووجد فرؽ ذي ة الفرض األوؿ الذي نص عمى:"صح لمتحقؽ مف
درجات تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية الالتي  ي( بيف متوسط0,5,مستوي داللة )
، وطالبات المجموعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة (K.W.L)ستراتيجيةدرسف وفقا ال

 .عرفي لصالح طالبات المجموعة التجريبيةؿ المي التطبيؽ البعدي الختبار التحصيالتقميدية ف
تـ حساب اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمتوسطي درجػات إجابػات الطالبػات مجمػوعتي البحػث 

 ( يوضح ذلؾ.3)الضابطة و التجريبية( في اختبار التحصيؿ المعرفي، وجدوؿ )
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 (3جذَل )

ه مخُسطي دسجبث طبنببث انمجمُعخيه وخبئج ليمت "ث" نعيىخيه مسخمهخيه َدالنخٍب اإلحصبئيت نهفشق بي

 )انخجشيبيت َانضببطت( في انخطبيك انبعذي الخخببس انخحصيم انمعشفي

وُع  

 انمجمُعت

انمخُسظ 

 انحسببي

االوحشاف 

 انمعيبسي

 

 عذدانعيىت

 

دسجت 

 انحشيت

"ث" 

 انمحسُبت

مسخُِ 

 انذالنت

 انذالنت

  32 2,29 23,71 انضببطت

62 

 

35,27 

 

(2.25) 

 

 

 دانت
 32 2737 44739 جشيبيتانخ

مف قيمة  بكثير ( أف قيمة "ت" المحسوبة لمتحصيؿ المعرفي أكبر3اتضح مف جدوؿ )
"ت" الجدولية وأف ىناؾ فرقا داال إحصائيا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 

نما (،بي350,7والمجموعة الضابطة في التحصيؿ المعرفي،حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
( عند مستوي داللة 1099( تساوي )62قيمة"ت" الجدولية لداللة الطرفيف ودرجة حرية )

ويتضح مف ذلؾ أف طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف موضوعات مقرر (، 0,5,)
قد تفوقف عمى طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسف نفس ( 1طرؽ تدريس خاصة)

ويعني  ،وذلؾ في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي الموضوعات بالطريقة التقميدية،
( بيف متوسطي درجات طالبات 5,.,ىذا وجود فرقا داال إحصائيا عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية و طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار لصالح 
، وؿ مف فروض البحث الحاليالفرض األ  تـ قبوؿ وعميو، طالبات المجموعة التجريبية

في  (K.W.L)ما فاعمية إستراتيجية وبالتالي أمكف اإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث وىو: 
 تنمية التحصيؿ المعرفي لدي الطالبات عينة البحث؟

التحصيؿ المعرفي لدي طالبات المجموعة  مستوي وقد أرجعت الباحثة تحسف
 أف:عمي  الطالبة  ساعدت (K.W.L)ستراتيجية االتجريبية إلي أف 

العمؿ الجماعي و التعمـ و  ، تتبادؿ األراء واألفكار مع زميالتيا مف خالؿ الحوار والمناقشة -
 التعاوني.

 موضوعات المقرر ؛ ألنيا ىي التي تفكر وتحمؿ وتستنتج وتناقشمعرفتيا السابقةتنشط  -
 مع معممتيا 

 اإلستراتيجية. ؛ فيي محور العممية التعميمية في ىذهوزميالتيا
 عمو أبقي أثرىا في ذىنيا.يجمما  ؛تقوـ بتمخيص الموضوع بعد دراستو  -
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ناىا تنظيـ بُ في تحدد أىدافيا، وتنظـ معارفيا، وتراقب تعمميا، وتقيـ أدائيا؛ مما يسيـ  -
 المعرفية.

تعة مما أضفي عمي العممية التعميمية تشويقا وم األنشطة التعميمية،مف  تنخرط في العديد -
 ليا.

، وربط معارفيا السابقة مف موضوعات المقرر تحدد األفكار الرئيسة لكؿ موضوع -
 بالمعمومات الجديدة المتعممو، حيث تقـو الطالبة باستدعاء خبراتيا السابقة حوؿ

ماذا أعرؼ عف ستراتيجية، وىي:) الوتضع األسئمة المتضمنة بحقوؿ ا ،موضوعال
 ما الذي تعممتو عف الموضوع؟(. -ف الموضوع؟ ماذا أريد معرفتو ع -الموضوع؟ 

دمج ما يقرأوف في تقرأ بالطريقة التي يستخدميا القراء الخبراء في معالجة النصوص ، و  -
 ، مما يدعـ الفيـ واالستيعاب لدييا. معارفيـ الخاصة

في التعميـ والتعمـ واكساب الطالبات فعالة  (k.w.l) ة ستراتيجياف فإ سبؽ في ضوء ما
ا، وتحميميا واالحتفاظ بيا ، ودمجيا مع المعرفة السابقة المرتبطة يو سيولة فيم عارؼ،مال

المعممة عندما  ، فضال عف أفالتحصيؿ المعرفي تحسفمما أدي إلي  بموضوعات المقرر؛
كما حدث بيذه  -تعرؼ وتحدد بوضوح األىداؼ التعميمية، وتشرؾ معيا الطالبات

 (71،ص2,14، منيا: )الحيمة،األىداؼ سوؼ تتحقؽفإف مجموعة مف   -االستراتيجية
 الحصوؿ عمي تعمـ أفضؿ. - أ
 نتائج تعميمية أكثر فاعمية. تحقيؽ - ب

 ,Zouhor( 2,13) أبو الحسفوبذلؾ اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج كؿ مف 
Bogdanovic and Segedinac (2016) صيؿ المعرفي التي توصمت إلي تنمية التح

، بينما اختمفت مع نتائج دراسة ولكف في مجاالت أخري. (K.W.L)ة باستخداـ إستراتيجي
( التي أشارت إلي عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات 2,16) البموي

 المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والمؤجؿ لالختبار التحصيمي.
 تػـ اسػتخداـ المعرفػي تحصػيؿال تحسػيففػي  (k.w.l)حساب حجـ تأثير إستراتيجية ول

( 4كما ىػو موضػح بجػدوؿ) (1997،منصورالمقابمة ليا )"d"وقيمة"η2"معادلة مربع مربع إيتا
 التالي:
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 (4جذَل)

 في انخحصيم انمعشفي(k.w.l)َحجم حأثيش إسخشاحيجيت "d"َليمت"η2"ليمت مشبع إيخب

انمخغيش 

 انمسخمم

دالنت حجم  "d"ليمت "η2ليمت انمخغيش انخببع

 انخأثيش

جيت إسخشاحي

(k.w.l) 

انخحصيييييييييييييييييم 

 انمعشفي

 جذا   كبيش 4,24 2,95

عمػػػػي المتغيػػػػر  (k.w.l)( أف حجػػػػـ تػػػػأثير المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ4يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ)
   كبير لصالح المجموعة التجريبية.جاء التابع)التحصيؿ المعرفي(

 اختبار الفزض الجاىٕ:

 وذ وجػػد فػػرؽيولمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض الثػػاني لمبحػػث الحػػالي والػػذي نػػص عمػػى" 
( بيف متوسطي درجات طالبػات المجموعػة التجريبيػة 0,5,داللة إحصائية عند مستوي داللة )

، وطالبػػػات المجموعػػػػة الضػػػػابطة الالتػػػػي درسػػػػف (K.W.L)سػػػػتراتيجيةالالالتػػػي درسػػػػف وفقػػػػا 
 (1بالطريقػة التقميديػة فػػي التطبيػؽ البعػدي لمقيػػاس االتجػاه نحػو مقػػرر طػرؽ تػدريس خاصػػة)

 .عة التجريبية"لصالح طالبات المجمو 
اسػػػتجابات  تػػـ أيضػػا حسػػاب اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمتوسػػطي درجػػات     

االتجػػاه نحػػو لمقيػػاس  الطالبػػات مجمػػوعتي البحث)التجريبيػػة والضػػابطة( فػػي التطبيػػؽ البعػػدي
 ( يوضح ذلؾ.5، وجدوؿ )(1مقرر طرؽ تدريس خاصة)

 (5جذَل )

ب اإلحصبئيت نهفشق بيه مخُسطي دسجبث طبنببث وخبئج ليمت "ث" نعيىخيه مسخمهخيه َدالنخٍ

نمميبس االحجبي وحُ ممشس طشق حذسيس انمجمُعخيه )انخجشيبيت َانضببطت( في انخطبيك انبعذي 

 (1خبصت)

 انمجمُعت

 

 انمحبَس

 انمجمُعت انخجشيبيت

 

 انمجمُعت انضببطت

 

دسجت 

انحشي

 ة

ليمت)ث

 )

انمحسُ

 بت

مسخُِ 

 انذالنت

ف االوحشا انمخُسظ انعذد

 انمعيبسي

انعذ

 د

انمخُ

 سظ
االوحشاف 

 انمعيبسي

أٌميت 

 انممشس

32 25,8 2,27 32 13,4 1,51 62   22,25 (2.25

) 

االسخمخبع 

بذساست 

 انممشس

32 23,91 1,73 32 17,2

5 

1,99 62 19,82 (2.25

) 

انمميبس 

 ككم

32 33,49 3,15 32 18,5

6 

2,32 62 23,89 (2.25

) 
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االتجاه نحو مقرر طرؽ تدريس قيمة "ت" المحسوبة لمقياس (أف 5اتضح مف جدوؿ)      
أكبر مف قيمة"ت"الجدولية وأف ىناؾ فرقا ذو داللة إحصائية بيف  وريومحو ، (1خاصة)

في المقياس ككؿ،حيث بمغت  (التجريبية و الضابطة تيف)متوسطي درجات طالبات المجموع
( 62لة الطرفيف ودرجة حرية)(،بينما قيمة"ت" الجدولية لدال 23089قيمة "ت"المحسوبة)

(،كما وجد أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية في 0,5,(عند مستوي داللة)1099تساوي)
بمغت  المقياس عمي الترتيب ما يمي: لمحوريالمقياس حيث بمغت قيمة"ت" المحسوبة  محوري

لمحور (، وبمغت قيمة "ت"المحسوبة 22025)لمحور أىمية المقررقيمة "ت"المحسوبة 
ويتضح مف ذلؾ أف طالبات المجموعة التجريبية الالتي ، (19082)الستمتاع بدراسة المقرر ا

قد تفوقف عمى طالبات المجموعة الضابطة الالتي  . (K.W.L) ستراتيجية الدرسف وفقا 
كذلؾ. ويعني  محوريومقياس ككؿ وفي مدرسف بالطريقة التقميدية، وذلؾ في التطبيؽ البعدي ل

( بيف متوسطي درجات طالبات 5,.,اال إحصائيا عند مستوى داللة )ىذا وجود فرقا د
المجموعة التجريبية و طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لممقياس لصالح 

 طالبات المجموعة التجريبية.
الفرض الثاني مف فروض البحث الحالي، وبالتالي أمكف اإلجابة  تـ قبوؿوعميو وعميو 

في تكويف اتجاه إيجابي  (K.W.L)ستراتيجية اما فاعمية  لمبحث وىو: " عف السؤاؿ الثالث
 ( لدي الطالبات عينة البحث؟1نحو مقرر طرؽ تدريس خاصة)

(؛ 2,15اتفقػػت نتػػائج البحػػث الحػػالي مػػع نتػػائج كػػال مف:)الثػػويني،فػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ 
نػو ال التػي أشػارت إلػي أ  (Zaho&Ting,2013)( بينمػا اختمفػت مػع نتػائج2,15)شػاىيف،

 توجد عالقة إيجابية أو سمبية بيف معرفة الطالب لطرؽ التدريس واتجاىاتيـ نحوىا.
االتجػػاه نحػػو مقػػرر طػػرؽ تػػدريس وقػػد أرجعػػت الباحثػػة تمػػؾ النتػػائج االيجابيػػة لمقيػػاس 

 لدي طالبات المجموعة التجريبية إلي ما يمي: (1خاصة)
مقػػرر طػػرؽ تػػدريس  نحػػوفعالػػة فػػي تحسػػف اتجاىػػات الطالبػػات   (K.W.L)اسػػتراتيجية -

 .الناتجة عف حماسيف ودافعيتيف نحودراسة المقرر بيذه االستراتيجية(؛ 1خاصة)
فػي  وعػرض المفػاىيـ بطػرؽ فعالػة سػواء فرديػة أو جماعيػة األخري، النظر احتراـ وجيات -

وبالتػػػالي تحسػػػػف  ،؛ قػػػد زاد مػػػف دافعيػػػة الطالبػػػات نحػػػو المقػػػرر. (K.W.L)اسػػػتراتيجية
 اتجاىاتيف نحوه.
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زاد مػػف حػػب   ؛ ممػػاعػػرض موضػػوعات المقػػرركانػػت مشػػوقة فػػي    (K.W.L)سػػتراتيجيةا -
 .دراستوورغبتيف في  ، لممقرر الطالبات

عمػػػي تعزيػػػز ثقػػػة الطالبػػػات بأنفسػػػيف، وتزيػػػد مػػػف شػػػعورىف  (K.W.L)اسػػػتراتيجيةتعمػػػؿ  -
 أدي إلي تحسف اتجاىاتيف نحو المقرر.مما ؛ بمسؤولية تعمميف

،  التمحور حوليف، وحفز دافعيتيف، وتشجع التعمـ الذاتيو مراعاة حاجات الطالبات،  -
 وتنمية ميارات تحمؿ المسؤولية لدييف.

االتجاىات مف نواتج التعمـ األكثر بقاًء لدي الطالبات خالؼ المعارؼ التي سرعاف ما  -
 (.329، ص 2,13تتعرض لمنسياف )المقاني والجمؿ،

اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو مقػػرر طػػرؽ  تكػػوففػػي   (K.W.L)سػػتراتيجية اولحسػػاب حجػػـ تػػأثير 
المقابمػػػػة ليػػػػا "d"وقيمػػػػة"η2"تػػػػـ اسػػػػتخداـ معادلػػػػة مربػػػػع مربػػػػع إيتػػػػا (،1تػػػػدريس خاصػػػػة)

 ( التالي:6( كما ىو موضح بجدوؿ)132،1997)السعيد،
 (6جذَل)

في مميبس االحجبي وحُ ممشس  . (K.W.L)َحجم حأثيش إسخشاحيجيت "d"َليمت"η2"ليمت مشبع إيخب

 (1طشق حذسيس خبصت)

دالنيييت حجيييم  "d"ليمت "η2ليمت انمخغيش انخببع انمخغيش انمسخمم

 انخأثيش

إسخشاحيجيت 

(K.W.L) 

 كبيش جذا   5,41 2,88 أٌميت ببنممشس

االسخمخبع بذساست 

 انممشس

 كبيش جذا   4,9 2,86

 كبيش جذا   6 2,92 انمميبس ككم

المتغيػػػر  عمػػػي . (K.W.L)( أف حجػػػـ تػػػأثير المتغيػػػر المسػػػتقؿ6يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ)
لصػػالح  اكبيػػر  (، ومحوريػػو( جػػاء1التابع)مقيػػاس االتجػػاه نحػػو مقػػرر طػػرؽ تػػدريس خاصػػة)

 المجموعة التجريبية. 
 اختبار الفزض الجالح:

توجػػد عالقػػة ذات  ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض الثالػػث لمبحػػث الحػػالي والػػذي نػػص عمػػي"     
مجموعػػػة التجريبيػػػة ( بػػػيف تحصػػػيؿ طالبػػػات ال0,5,داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوي داللػػػة )

رتبػػاط بػػيف التحصػػيؿ إل تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ا ، ("1تيف نحػػو مقػػرر طػػرؽ تػػدريس خاصػػة)واتجاىػػا
وذلػػؾ باسػػتخداـ  بعػػديا،( 1واتجاىػػاتيف نحػػو مقػػرر طػػرؽ تػػدريس خاصػػة)المعرفػػي لمطالبػػات 

 التالي: (7كما يوضحو جدوؿ) رتباط،لحساب اإل "Pearson"رتباط بيرسوفإمعادلة معامؿ 
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 (7جذَل )

االحجبي وحُ ممشس طشق َمميبس  انخحصيم انمعشفيبيه مخُسظ دسجبث اخخببس  تسحببطياإل انعاللت

 في انميبس أنبعذي (1حذسيس خبصت)

سحببط بيه إلمعبمم ا عذد انمجمُعت انخجشيبيت

 االخخببسيه

 مسخُي انذالنت

32 2,89 2,221* 

بيف متوسط درجات  (089,)رتباطيو موجبة بمغتإوجود عالقة  (7اتضح مف الجدوؿ)       
مقياس االتجاه نحو مقرر عمي جاباتيف إالطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي وبيف متوسط 

وىي عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  (،1طرؽ تدريس خاصة)
 الفرض الثالث مف البحث الحالي. تـ قبوؿ(،وبيذا 1,,0,)

 أٌ: ّتعشٖ ٍذِ اليتٔذ٘ إلٕ

يجعػػؿ  ال تقػػؼ عنػػد حػػدود الكتػػاب المقػػرر لمتػػزود بالمعرفػػة، ممػػا (K.W.L) يةسػػتراتيجا -
 مصادر تعمميا.  تنوعالطالبة 

أدي إلي تكوف اتجاىا  الجوانب المعرفية بالمقرر؛تحسف مستوي الطالبات في تحصيؿ  -
 إيجابيا نحوه.

دراسة عمي جذب انتباه الطالبات، وتحفيز اىتماميف خالؿ  (K.W.L)تعمؿ استراتيجية    -
نتاج أكبر عدد ممكف  موضوعات المقرر، األمر الذي أدى الى متابعة الطالبات المستمرة وا 

 .سيولة التعمـ، وتحسف في التحصيؿ مف األسئمة التي يرغبف في تعمميا، مما أدي إلي
 والتحصيؿ. عمي إنجاز ساعدطرؽ التدريس ؛ مقرر اإليجابي نحو  الطالباتاتجاه   -

 التْصٔات:

 ديـ التوصيات التالية:توصؿ إليو البحث مف نتائج يق في ضوء ما
ستراتيجيات والطرائؽ الحديثة في تضميف برنامج إعداد المعممات بكميات اإلعداد لال -

 لإلستفادة منيا في ممارسة المينة بعد التخرج. (K.W.L)التدريس مثؿ إستراتيجية 
زياء األ بقسـ تصميـ  يةفي تدريس المقررات التربو   (K.W.L)ستراتيجيةبا االستعانة -

 ( بشكؿ خاص.1بشكؿ عاـ وبمقرر طرؽ تدريس خاصة)
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توجيو معممات التربية األسرية إلي عدـ االقتصار عمي الطرؽ التقميدية في التدريس  -
كإستراتيجية تدريس جديدة وثبتت فاعميتيا في  (K.W.L)ستراتيجيةاواستبداليا ب

 التدريس.
 تدريب أعضاء ىيئة التدريس -
استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي لمعممات بالمزيد مف المعمومات حوؿ تزويد ا -

 ، وأىميتيا،وكيفية استخداميا. (K.W.L)استراتيجيةك
وتزويدىـ بأدلة  ،(K.W.L)تدريب أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية عمي استراتيجية -

 ترشدىـ الستخداميا في التدريس.
ودافعيتيف نحو مقررات طرؽ تدريس االقتصاد مساعدة الطالبات عمي زيادة اتجاىاتف  -

 المنزلي.
حث الباحثيف في مجاؿ طرؽ التدريس عمي إجراء مزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ  -

 استراتيجية في مختمؼ التخصصات.
باستراتيجيات التفكير فوؽ فتح مجاؿ كبيرإلجراء المزيد  مف البحوث والدراسات المتعمقة  -

 .(K.W.L)ستراتيجيةاكالمعرفي 

 حبْخ مكرتح٘:

في ضوء نتائج البحث الحالي وتوصياتو تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات 
 التالية:

في تدريس مقرر التربية األسرية والصحية لتنمية (K.W.L) ستراتيجية افعالية استخداـ  -
 ميارات التفكيراألبداعي و العممي لدي طالبات المرحمة الثانوية.

 عمي (2طرؽ تدريس خاصة)في تدريس مقرر (K.W.L) راتيجية ستافعالية استخداـ  -
 .التربية األسريةتنمية ميارات التفكيرلدي الطالبات معممات 

تصويب  عمي مقرر المناىج التعميميةفي تدريس (K.W.L) ستراتيجية ااستخداـ  أثر -
 الطالبات معممات التربية األسرية. الفيـ الخطأ لدي

دريس مقرر طرؽ تدريس ت و الخرائط الذىنية في(K.W.L)  يتستراتيجيافعالية استخداـ  -
 الطالبات المعممات. لدي لتفاوض، وميارات اتحصيؿعمي تنمية الاالقتصاد المنزلي 
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 قاٜن٘ املزادع:

 (، عمان،0. )طتعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ(. 0202أبو جادو، صالح محمد ونوفل، محمد بكر. )
 ر والتوزيع.األردن: دار المسيرة لمنش

في الرياضيات عمى  (K.W.L)استخداـ استراتيجية  أثر(. 0202محمد محمود. ) الحسن،بو أ
حكومة الشارقة، مجمس الشارقة  التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ السادس األساسي بالمنطقة الشرقية

 .لمتعميم
Retrieved from: http://sharjahaward.shae/uploas/Award/Issue/ eb7a 37d-
a417-4b76-82f0-9b6469263a95122-1-115335-724.pdf 

(، القاىرة: مكتبة األنجمو 6. )طعمـ النفس التربوي(.0202أبو حطب، فؤاد وصادق، أمال. )
 المصرية.

عمى تحصيل طالب  (K.W.L)ستراتيجية االتدريس باستخدام  أثر(. 0206البموي، عايد عمي محمد. )
واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية. التخصصات النظرية بكمية العموم 
 -042.255(، 4، )المجمة الدولية التربوية المتخصصة

براىيم، محمد  في تنمية الوعي  (K.W.L)ستراتيجية ا(. أثر 0202خميل. )أرىيف، سممي لفتو وا 
 .66-42 ،0(،02، )مجمة كمية التربية الصحي لدي طمبة كمية التربية األساسية.

(، 0. )طالمدخؿ إلي المناىج وطرؽ التدريس(. 0202) تمام، إسماعيل تمام ويحيي، سعيد حامد.
 الرياض: مكتبة الرشد.

(. فاعمية التدريس المصغر في تنمية الميارات التدريسية لطالب 0202) الثويني، سميمان ناصر.
، 26، اسات عربية في التربية وعمـ النفسمجمة در التربية الميدانية في جامعة حائل، واتجاىاتيم نحوه؟ 

060-022 . 
 . بريده.دليؿ الطالب لممناىج بكمية التصاميـ واالقتصاد المنزلي(. 0202جامعة القصيم.)

 (K.W.L.H)(. فاعمية استراتيجية الجدول الثاني 0202جواد، ابتسام جعفر وعباس، نسرين حمزة. )
 Retrievedات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء في تنمية ميارات التفكير العممي لدى طالب

 www.uobabylon.edu.iq/publication/ from :
basic_edition13/basic_ed13_32.doc. 

ى معممي الرياضيات في (. واقع استخدام النظرية البنائية في التعميم لد0206حرز اهلل، حسام توفيق. )
 .04-0(، 0)4، مجمة جامعة فمسطيف لألبحاث طولكرم.محافظة 

http://www.uobabylon.edu.iq/publication/
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 ، عمان: دار الفكر.طرؽ التدريس بيف التقميد والتجديد(. 0202الحريري، رافدة .)
ستراتيجياتو(. 0206.) الحيمة، محمد محمود  العين: دار الكتاب الجامعي. ،)6ط(. طرائؽ التدريس وا 
، عمان: دار المسيرة لمنشر 4) ط(. ميارات التدريس الصفي(. 0204ود. )الحيمة، محمد محم

 والتوزيع.
 ، الرياض: مكتبة الرشد.)0ط(. مدخؿ إلي المناىج وطرؽ التدريس(. 0206الخميفة، حسن جعفر. )
. عمان: دار الحامد أساسيات عمـ النفس التربوي ونظريات التعمـ(. 0200) الداىري،صالح حسن.

 زيع.لمنشر والتو 
ىـ ، 0406/0402ىـ(. خطة التعميم بأقسام التربية وعمم النفس لعام 0402الرئاسة العامة لتعميم البنات.)

 دليل أقسام التربية وعمم النفس، وزارة التربية والتعميم، المممكة العربية السعودية.
باستراتيجية  (. فاعمية التدريس0206والتركي، خالد ابراىيم عمي. ) السبيعي، جواىر عموش ناصر

(K.W.L)  في بعض مفاىيم مقرر الحاسب اآللي لدى طالبات الصف  الخطأفي تصويب انماط الفيم
 .606-662(، 0)0، مجمة العموـ التربويةاألول الثانوي. 

. الرياض: مكتبة اإلحصاء التقميدي والمتقدـ في البحوث التربوية(. 0204) الشافعي،محمد منصور.
 الرشد.

(. اتجاىات طالب الجامعة اإلسالمية نحو مقرر طرق التدريس 0202.) حمن يوسفشاىين،عبد الر 
 .422-226(،0)4، مجمة العموـ التربويةوالتربية العممية ومينة التعميم في ضوء بعض المتغيرات، 

. عمان:دار الحامد لمنشر أساسيات عمـ النفس التربوي ونظريات التعمـ(. 0200) صالح، حسن أحمد.
 والتوزيع.

جراءاتو0206صبري، ماىر إسماعيل والرافعي، محب محمود. ) (، 0. )ط(. التقويـ التربوي أسسو وا 
 الرياض: مكتبة ارشد.

(. االتجاه نحو مينة التدريس وعالقتو باألداء التدريسي لدي أساتذة التربية 0200) طياب، محمد.
 .064-022، 2، اعية واإلنسانيةمجمة دراسات االجتمالبدنية والرياضية بمرحمة التعميم الثانوي، 

 . عمان، األردن: دار المسيرة.ستراتيجيات فيـ المقروءا(. 0202) عبد الباري، ماىر شعبان.
طرؽ التدريس العامة بيف (. 0202عبد الرحمن، عبد الفتاح سعد والخرب، حمد بن عبد العزيز. )

 (، الرياض: مكتبة الرشد.0. )طالتقميد والتجديد
(. فاعمية تطبيق 0200نذر مبدر وعاشور، محمد ابراىيم وعبيد، كامل كريم. )عبد الكريم، م

 .400-222، 46، مجمة الفتحاستراتيجيات التدريس من وجية نظر الطمبة، 
 (،عمان: دار الثقافة.0. )طعمـ النفس التربوي وتطبيقاتو(.0202. ) العبيدي، محمد جاسم 
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في تدريس السيرة النبوية عمى  (K.W.L)ستراتيجية ا فاعمية(. 0202العتيبي، فاطمة قاسي دىيس. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االبتدائيةتنمية القيـ الخمفية والوعي بيا لدى تمميذات المرحمة 

 كمية التربية، جامعة الطائف. التعميم،المناىج وتكنولوجيا 
في اكتساب المفاىيـ  (K.W.L) استراتيجية استخداـ أثر(. 0200عرام، ميرفت سميمان عبد اهلل. )

منشورة، ، رسالة ماجستير غير وميارات التفكير الناقد في العمـو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي
 كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة التدريس،المناىج وطرق  قسم

library.iugaza.edu.ps/thesis/102744.pdf Retrieved from : 
. عمان: دار المناىج ستراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروءا(. 0202عمي. )عطية، محسن 
 لمنشر والتوزيع.

(. فاعمية مقرر الكتروني مقترح في تدريس الدراسات االجتماعية 0202عمران، خالد عبد المطيف. )
ة التربية، لدى طالب كمي عمى التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني واالتجاه نحو مينة التدريس

 .060-022(، 0)022، دراسات في المناىج وطرؽ التدريس
الجامعي )دراسة استكشافية عمى  لألستاذاتجاه الطمبة نحو اسموب التدريس (. 0204فاتح، كحول. )

كمية  التربوية،عمم النفس والعموم  منشورة، قسمرسالة ماجستير غير  عينة مف طمبة جامعة ورقمة(،
 بالجزائر. ورقمةاالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح و  اإلنسانيةالعموم 

، ستراتيجية الجدوؿ الذاتي خطوة نحو التدريس الفعاؿا(. 0204) فتح اهلل، مندور عبد السالم. 
  Retrieved from:  http://www.almarefh.net 

حورس . األسكندرية:دار مصطمحات في المناىج وطرؽ التدريس(. 0202الكسباني،محمد السيد عمي.)
 الدولية لمنشر.

 K.W.L .Retrieved from::http://www(. استراتيجية0200قطيط، غسان يوسف .)
ktait.com -.ghassan 

. معجـ المصطمحات التربوية المعرفة(. 0202أحمد. )، عمي والجملالمقاني، أحمد حسين 
 القاىرة: عالم الكتب.،)2ط(

. القاىرة: مكتبة األنجمو كمؿ لمداللة اإلحصائيةحجـ تأثير الوجو الم(. 0996منصور، رشدي فام.)
 المسرسة.

  https://www Retrieved from:  .manhal.net/art/s/22014(.0202منيل الثقافة التربوية. )
  comency-Retrieved from  http://www.arab.  االتجاىات،(. 0202.) الموسوعة العربية
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منشورة، قسم  ماجستير غير، رسالة طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي اإلسالمي

 العموم التربوية والنفسية، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة كربالء.
asj?func=fulltext&aId=7794https://www.iasj.net/i Retrieved from: 

 .الرياض: مكتبة الرشد.2.طمبادئ البحث التربوي(.0200النوم، مساعد عبد اهلل)
 (،عمان:  دار المسيرة. 0.  )طصعوبات التعمـ(. 0200الوقفي، راضي. )
(. أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة عمى التحصيل في مادة الرياضيات )دراسة 0206الونوس، رويدا. )
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