
 

 

 

علً تنمٌة التحصٌل تدرٌس المقرر طرق  فً تدرٌس  (K.W.L)استراتٌجٌة استخدامفاعلٌة 

 هنحو اتجاهاتهن تحسٌنو لدي الطالبات المعلمات بجامعة القصٌم، المعرفً

 جامعة سوهاج-كلية الرتبية-االقتصاد املنزلي تدريصأستاذ مشاعد مناهج وطرق               

 

 

 ملخص البحث:

فً تدرٌس مقرر   (K.W.L)استخدام استراتٌجٌة هدؾ البحث الحالً إلً استقصاء فاعلٌة      

علً تنمٌة التحصٌل المعرفً لدي الطالبات المعلمات بجامعة  االقتصاد المنزلً تدرٌسطرق 

ولتحقٌق ذلك اختارت الباحثة عٌنة البحث اختٌاًرا  القصٌم، وتحسٌن اتجاهاتهن نحو المقرر،

 استخدمت ، كماطالبات قسم تصمٌم األزٌاء بكلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً ببرٌدهمن  قصدٌاً 

( 32) عددها ستقلتٌن، إحداهما مجموعة تجرٌبٌة، وكانالتصمٌم التجرٌبً للمجموعتٌن الم

تصمٌم تم كما (، وتم التأكد من تكافؤ المجموعتٌن، 32وعددها) ،واألخرى مجموعة ضابطة

 . (K.W.L)استراتٌجٌةوفقا لخطوات بعض موضوعات المقرر

وتمثلت ،  سقٌاال وأدوات التعلٌمٌةمواد البإعداد ولإلجابة عن أسئلة البحث قامت الباحثة   

اختبار )  كانتف أدوات القٌاستٌب الطالبة(، أما ك - ) دلٌل المعلمة فٌما ٌلً: المواد التعلٌمٌة

 وأدوات التعلٌمٌةمواد الت وثباوتم التحقق من صدق مقٌاس االتجاه نحو المقرر(،  – معرفً

مجموعة التجرٌبٌة لل ( 1) تدرٌس خاصةموضوعات مقرر طرق  تدرٌستم كما  ،القٌاس

بالطرٌقة  الموضوعاتفً حٌن درست المجموعة الضابطة نفس ،  (K.W.L)باستراتٌجٌة

علً المجموعتٌن، وأشارت النتائج إلً وجود فروق ذات  القٌاسأدوات التقلٌدٌة، وتم تطبٌق 

( بٌن المتوسطات الحسابٌة لدرجات طالبات 0,5,داللة إحصائٌة عند مستوي داللة )

األختبار المعرفً، ومقٌاس االتجاه نحو المقرر، وذلك فً  (التجرٌبٌة والضابطة)المجموعتٌن 

( بٌن متوسط 0,0,طٌه موجبة بلؽت)عالقة ارتبا وجدت كما لصالح المجموعة التجرٌبٌة ،

جاباتهن علً مقٌاس االتجاه نحو إدرجات الطالبات فً اختبار التحصٌل المعرفً وبٌن متوسط 

م البحث بعض المقترحات والتوصٌات.فً ضوء النتائج ، ومقررال  قدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

تدرٌس علً تنمٌة التحصٌل المقرر طرق  فً تدرٌس  (K.W.L)استخدام استراتٌجٌةفاعلٌة 

 هالمعرفً لدي الطالبات المعلمات بجامعة القصٌم، وتحسٌن اتجاهاتهن نحو

 

                       د/لمٌاء شعبان أحمد أبو زٌد                                                                

 االقتصاد المنزلً أستاذ مساعد مناهج وطرق تدرٌس                                            

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة                                                     

 

 مقدمة البحث:

معظم فقد اهتمت  إٌمانا بأهمٌة الدور الذي ٌؤدٌه المعلم المؤهل علً نوعٌة التعلٌم ومستواه؛     

 المعلم عملٌة إعدادبأهدافها وسٌاساتها ونظمها التربوٌة والتعلٌمٌة فلسفاتها والدول علً اختالؾ 

 ،محورالعملٌة التعلٌمٌة المعلم هو تسلٌما منها بأن جل إهتمامها؛، وأولتها أكادٌمٌا ومهنٌا هٌلوتأه

 .نجاحها وأساس

فرت اإلمكانٌات فلن تجدي شٌئا دون افمهما تو م وتقدمه،ٌنجاح التعلعوامل فالمعلم من       

 تهرأسها معرف ك الجوانب المهنٌة الحقٌقٌة، وعلًٌمتلو ،ومؤمن بعمله وقٌمته ،معلم متمكن

 تدرٌسٌةا من مهارات مٌجٌاته، وما ٌرتبط بهستراتاوالتدرٌس  قبطرالواسعة 

 ،لتً سٌتعامل من خاللها مع المنهجا أدواته؛ ألنها أوال وأخٌرا هً (51،ص2,12الحٌلة،)

 ،احد والعشرون بقضٌة إعداد المعلممطلع  القرن الو معالتربوٌٌن العرب من  عددلهذا اهتم و

، جدٌدة فً كافة التخصصاتتدرٌس  ستراتٌجٌاتاستحداث طرق وا منها:وذلك لعدة أسباب، 

 منهم  أكد كثٌركما ، (211-,21ص  ص ،2,12الخلٌفة،تطورها ) تساع المعرفة وسرعة او

ومطلع علً كل جدٌد فً طرق  ،منفتح ،مرن أن وراء كل طرٌقة تدرٌس ناجحة معلم ناجح،

طرق التدرٌس بكلٌة  اتمن خالل دراسته لمقرروال ٌتحقق ذلك إال  ؛ستراتٌجٌاتهاالتدرٌس و

  .اإلعداد

إلً  وٌهدؾ ،المقررات التربوٌة وطٌدة الصلة بمهنة التعلٌممقرر طرق التدرٌس من ٌعد      

 المهاراتمن خالل تزوٌده بالمعارؾ، واكسابه  إعداد الطالب/المعلم لحٌاته المهنٌة واألكادٌمٌة،

 )؛( ,20،ص,2,1الحرٌري،واإلخالص لها)  ،مهنةاللممارسة التً تؤهله  واالتجاهات

و  األركان المهمة فً العملٌة التربوٌة،طرق التدرٌس من أن كما ، (212،ص,2,1،عمران

وتناول تهٌئة المواقؾ التعلٌمٌة، فً  اعالً إذ أنها تؤدي دورا ف ؛المنهجمكونات مكونا مهما من 

 الخاصة وأاالستؽناء عنها فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة العامة والٌستطٌع المعلم  ،مٌةلالمادة الع

مكونات المنهج تحقٌقا  وٌمكن القول دون مبالؽة أنها من أكثر ،(32،ص,2,1)تمام وٌحًٌ،

تحدد األسالٌب الواجب اتباعها و ،العملٌة التعلٌمٌة لألهداؾ؛ ألنها تحدد دور المعلم والمتعلم فً

؛ لذلك ٌراعً استخدامها وأٌضا األنشطة التعلٌمٌة التً ٌنبؽً القٌام بهاوالوسائل التعلٌمٌة التً 

الرحمن  عبد) همزة الوصل بٌن الطالب والمعلم ومكونات المنهج فهً

 .(25،ص,2,1والخرب،

ق ظهرت عدة طر طرق التدرٌسفً مجال  المستمر نهضة التعلٌمٌة والتطوٌرلل ونظراً      

لطالب، وكان من بٌن هذه لمستوي التعلٌمً للنهوض بااتهدؾ إلً  ٌةتدرٌسواستراتٌجٌات 



 

 

 (K.W.L)ستراتٌجٌة ا استراتٌجٌات التفكٌر فوق المعرفً و منها ،ستراتٌجٌاتالواالطرق 

ستراتٌجٌات ما وراء ا( وتعد من أحدث ؟ماذا تعلمت –؟ماذا أرٌد أن أتعلم  - ؟)ماذا أعرؾ

مجاالت وتخصصات بالتً أثبتت بعض البحوث والدراسات فاعلٌتها فً التدرٌس المعرفة 

؛ أرهٌؾ 2,13؛ جواد وعباس،2,13؛ أبو الحسن،2,12عرام،ومنها:) ،مختلفة

 (2,16السبٌعً والتركً، ؛2,15؛ العتٌبً،2,15وإبراهٌم،

 حٌث، متعلمٌنعلً مبدأ أساسً هو المعرفة السابقة لل  (K.W.L) ستراتٌجٌةا تبنًو       

التً ٌتم تعلمها، مما ٌؤدي إلً تولٌد  فً تحدٌد وتفعٌل المعرفة السابقة مع المعلوماتهم تساعد

رٌد أمعرفة جدٌدة، وتتطلب إنشاء ثالثة أعمدة، هً:)ماذا أعرؾ عن الموضوع؟ ، وما الذي 

ستراتٌجٌات التً لذلك فهً من االتعلمه من الموضوع؟، وما الذي تعلمته من الموضوع؟(، 

وتجعل تعلمه ذا  زٌادة ثقته بنفسه،محور العملٌة التعلٌمٌة، وتركز علً متعلم هو تجعل ال

 (Adeel,2015). ؛(Lauzon,2014)معنً

ستقاللً، إلتفعل التعلٌم الجمعً والتعلٌم ا من االستراتٌجٌات التً (K.W.L)ستراتٌجٌة او      

تخدامها اس إلمكانٌة؛ ٌنقلهم بسهولة إلً الدراسة المستقلة ثم ،فالمعلم ٌستخدمها مع جمٌع الطالب

 Zouhor,Jaskov and) أشار كما ، (Tok,2013)جماعًأو فً التعلٌم بشكل فردي

Bogdanovic  2016, ستراتٌجٌةا( إلً أن(K.W.L) علً  البتهدؾ إلً مساعدة الط

 جواد وعباسأضاؾ و، وتشكٌل المفاهٌم بالتحلٌل والدراسة تحسٌن الفهم العمٌق،

ٌمكنهم االستعانة بها فً مراقبة التطور المعرفً للطالب،  أن المعلمٌن (332،ص2,13)

  واستٌعابهم.

 فهو ،دراسً العملٌة التعلٌمٌة ألي مقرر وٌعد االستٌعاب والتحصٌل هدفا مهما من أهداؾ     

 موتقدمه الطالب نجازإعلً  للحكم اً أساسٌ أنه معٌاراً كما  ، األساس لمعظم المقررات التربوٌة

معلوماته  ؛ علٌه أن ٌجددٌطور نفسهوجه، وأكمل  علًعمله المعلم  ٌؤدي ولكً؛ دراسٌا

ٌه فً وخدمة مجتمعه وٌحقق اآلمال المعقودة علطالبه، التربوٌة والثقافٌة لٌؤدي دوره فً خدمة 

 .(321،ص,2,1مهنته )العبٌدي،رفع شأن 

، فإن اتجاهاتهم نحوالمادة ال لٌمً للطالب/ المعلمٌن هدفا مهمارفع المستوي التع ولما كان 

 مهنة بنجاح.الحتً ٌتمكنوا من ممارسة  ؛عن مستواهم التحصٌلً قل أهمٌة ت

فاتجاه طرق التدرٌس مكونا رئٌسا لبناء شخصٌة المعلم  مقررو االتجاهات اإلٌجابٌة نحو      

خالصه لها، كما إحٌث ٌؤصل لحبه لمهنته وم، لم هو أهم عامل فً عملٌة التعلٌم والتعلالمع

( أن 350،ص 2,15 ) شاهٌنوأكد  ،(365،ص,2,1العبٌدي،)عالقاته بطالبه  حسنٌ

 مله تتٌح  ونحو طرق التدرٌس تؤدي دورا أساسٌا فً العملٌة التعلٌمٌة،  الطالباتجاهات 

نتماء له والتفوق واإل، دراستهاإلقبال علً والفرصة الكتساب معارؾ المقرر بسهولة وٌسر، 

 ( أن اتجاه  المعلم  اإلٌجابً نحو طرق التدرٌس ٌحسن214،ص,2,1) عمران، وأضاؾ فٌه

 .ٌساعد علً إنجاز كثٌر من األهداؾ التعلٌمٌة واالتجاه نحو التدرٌس بشكل عام؛ 

الطالب  اتظهر انطباعتومن خالل طرق التدرٌس التً ٌتبعها المعلم فً المواقؾ التعلٌمٌة      

استجاباتهم للمثٌرات المختلفة  وتعدٌلواتجاهاتهم نحو الدراسة التً تساهم فً دفع عملٌة تعلمهم، 

فكلما نجحت استراتٌجٌة   (، 6 ،ص2,14فاتح،) مختلفةون لها فً مواقؾ الحٌاة الالتً ٌتعرض

راسٌة، تحسنت اتجاهاتهم نحو المادة الد التدرٌس فً تحقٌق تفاعل أكثر مع الطالب، كلما

تحسٌن االتجاهات  ؛ ألنتحصٌلهم المعرفً تحسندافعٌتهم، وثقتهم بأنفسهم، وبالتالً  وازدادت



 

 

، أبو حطب)الناجحة  التعلٌمٌة االستراتٌجٌات تطبٌق ثمرةٌعد  التعلٌمٌة

نجو طرق  االتجاهإلً ضعؾ  بعض الدراساتأشارت  (، ولما230،ص2,13وصادق،

 تومن هذه الدراسا أهمٌتها،رؼم  المجاالت ببعض ن والمعلماتلدي المعلمٌ التدرٌس

(Zaho&Ting,2013)(2,15 ،الثوٌنً ؛)أصبح من الضروري تنمٌة اتجاهات  فقد  ؛

مدي الحاجة إلً تفعٌل  كما اتضح ، نحو مقرر طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً ة/المعلمةالطالب

بل  ،مجرد مستقبلة للمعلومات الطالبةفً العملٌة التعلٌمٌة  الذي أصبح ضرورٌا؛ فلم تعد  هادور

  .وهذا ٌتطلب استراتٌجٌات تدرٌس تساعد علً ذلك عنصرا فاعال إٌجابٌا نشطا،

 

 مشكلة البحث:

الطرق التقلٌدٌة ؼٌر كافٌة إلحداث التؽٌٌرات المرجوة، وبناء شخصٌات المعلمٌن أصبحت      

والمتعلمٌن القادرة علً التعامل مع التطور ومتؽٌرات الحٌاة خاصة مع تراكم المعارؾ 

واقع التدرٌس الجامعً الٌوم قائم علً الطرق التقلٌدٌة أن  ، كماوتضخمها فً شتً المجاالت 

 وئة فرص تعلٌمٌة تتٌح للطالب القٌام بأنشطة تعلٌمٌة مبنٌة علً التساؤالت التً تفتقر إلً تهٌ

 :وهذا ما أكدته دراسات، فً كل التخصصاتالفهم العمٌق للمعارؾ والمعلومات 

؛5،ص2,12عرام،؛3،ص3,0،ص2,11عبدالكرٌموعاشوروعٌد،؛2,5،ص,2,1عمران،)

(، كما 52ص2,12الحٌلة،؛ 140،ص2,16؛ الونوس،6،ص2,14فاتح،؛2,16،حرزهللا

أوضحت أؼلب الدراسات والبحوث أن مشكالت المدرسٌن المهنٌة تحددت فٌما ٌلً: 

 (.136-134،ص 2,11)الداهري،

 علمٌا وتربوٌا. إعدادهمضعؾ  -

 .التدرٌسدون الطرق األخرى فً التقلٌدٌة االقتصار علً طرٌقة المحاضرة  -

و  للطالبات/المعلمات بكلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً،تدرٌس الومن خالل قٌام الباحثة ب     

 ددٌلتطبٌق الج وافتقارهن  ،كذلك اإلشراؾ علٌهن فً التدرٌب المٌدانً الحظت ضعؾ أدائهن

الحظت ضعؾ اتجهاتهن نحو مقرر طرق  و، فً أثناء التدرٌب  ومهاراته التدرٌس من طرق

بكنترول المواد التربوٌة لعدة سنوات  هالمن خالل عم كما الحظتتدرٌس االقتصاد المنزلً،

مقابالت ؼٌر عدة قامت الباحثة بإجراء وعلٌه  إنخفاض مستوٌات تحصٌل الطالبات بالمقرر،

الطالبات/المعلمات بالفرقة الثالثة الالتً ٌدرسن المقرر،  أؼلبمع  -كدراسة استطالعٌة  - ةمقنن

لبٌة نحو المقررات التربوٌة بشكل عام، وقد أسفرت نتائج هذه المقابالت عن اتجاهاتهن الس

ومقرر طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً بشكل خاص، وأرجعن هذه االتجاهات السلبٌة إلً 

صعوبة استٌعابهن للمعارؾ المتضمنة بهذا المقرر، وشعورهن بالملل خالل المحاضرات 

معرفً القائم وإهتمام أؼلب أعضاء هٌئة التدرٌس بالجانب ال ، هاعن حضور وإعراض بعضهن

بمشاعرهن الذي ٌهتم  علً الحفظ واالستظهار فقط، فضال عن إهمال الجانب الوجدانً

 واتجاهاتهن ومٌولهن.

طرق باستخدام  شعرت الباحثة بمشكلة البحث التً تمثلت فً التدرٌسعلً ضوء ذلك      

مما ترتب علٌه  ، فقطالمعرفة السطحٌة و ،واالستظهارعلً الحفظ  ركزتالتً تقلٌدٌة الالتدرٌس 

 ، هاضعؾ اتجاهاتهن نحولمعارؾ المتضمنة بالمادة، و ل استٌعابهنصعوبة سلبٌة الطالبات، و

  .دراسة هذه المادة فً أثناءتهن بالملل بٌؼال فضال عن شعور



 

 

وجدت الباحثة أن العدٌد منها ٌوصً  السابقة والبحوث الدراسات وباإلطالع علً توصٌات      

التً ( 2,14) فتح هللا دراسة ، ومن هذه الدراسات:تدرٌس فعالة فً التدرٌسخدام طرق باست

بتنظٌم  القائمٌن على عملٌة التربٌة والتعلٌم خصوًصا فً قطاع التدرٌب والتطوٌرأوصت 

 (K.W.L) دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن والمعلمات فً جمٌع المراحل التعلٌمٌة عن استراتٌجٌة

 أوصت دراسةكما  ،استخدامها فً الدول العربٌة حدًٌثا ر، وٌعتبتراتٌجٌة أثبتت فاعلٌتهاكاس

من قبل المعلمٌن وأساتذة الجامعة  (K.W.L) ٌة استراتٌج( باعتماد 2,15) مـإبراهٌ أرهٌؾ و

 حٌن أوصت دراسة أبو الحسنفً ، تناسب طالب الجامعة ستراتٌجٌة تدرٌسٌة حدٌثةاك

اإلستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس والتواصل مع ( بضرورة االهتمام بتوظٌؾ ,2،ص2,13)

بإعطاء دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن قبل  ت، كما أوص (K.W.L) ستراتٌجٌةاالمعلمٌن فً تنفٌذها ك

 et بٌنما أوصت دراسة ،وتوظٌفها فً عملٌة التدرٌس ،ستراتٌجٌةاالهذه دمة وأثنائها حول خال

al., (2016) Zouhor, لكً  الكافٌة والتطوٌر المهنً للمعلمٌن؛ضرورة توفٌر الموارد ب

أنه بدون   (Wulandari,2017)، كما أكدبنجاح (K.W.L)ستراتٌجٌةاذ ٌتنفٌستطٌعون 

؛ فسٌؤدي ذلك إلً تأثٌر (K.W.L) ستراتٌجٌةاستراتٌجٌات جٌدة  فً التدرٌس مثل ااستخدام 

 البلوي، كما أوصً سًء فً تعلم الطالب للمادة الدراسٌة، ألنهم سٌتعلمونها بشكل سطحً

 .فً معظم المواد الدراسٌة (K.W.L)ستراتٌجٌةا( بضرورة استخدام 241،ص2,16)

 الجامعً، مرحلة التعلٌمفً  (K.W.L)ستراتٌجٌةا تناولتوانطالقاً من ندرة الدراسات التً      

تدرٌس وكذلك ندرة الدراسات التً استهدفت تنمٌة اتجاهات الطالبات المعلمات نحو مقرر طرق 

 تناولت استراتٌجٌة دراسةالباحثة حٌث لم تجد  -علً حد علم الباحثة–االقتصاد المنزلً

(K.W.L)  ًستراتٌجٌاتهاعكؾ البحث الحالً على االستفادة من ؛ البحث الحالً مجالف 

فً تدرٌس مقرر طرق  (K.W.L)ستراتٌجٌةا فاعلٌة، من خالل استقصاء التدرٌس الحدٌثة

  .تدرٌس االقتصاد المنزلً

مشكلة البحث فً قصور طرق التدرٌس المتبعة فً التدرٌس الجامعً فً تحقٌق  تتحددو     

أهداؾ المادة وتحسن مخرجات التعلم؛ األمر الذي دفع الباحثة إلً استخدام 

واالتجاه نحو مقرر طرق  التحصٌل المعرفًفً التدرٌس لتنمٌة  (K.W.L)ستراتٌجٌةا

 ومن ثم حاول البحث الحالً االجابة عن التساؤالت التالٌة: خاصة، (1)تدرٌس

 

 تساؤالت البحث: 

 األسئلة التالٌة:اإلجابة عن  و ٌتطلب حل هذه المشكلة

( وفقا 1ما التصور المقترح لتخطٌط بعض موضوعات مقرر طرق تدرٌس خاصة) -1

 ؟(K.W.L)ستراتٌجٌة الخطوات 

التحصٌل المعرفً لدي الطالبات عٌنة  حسٌنفً ت (K.W.L)ستراتٌجٌة اما فاعلٌة  -2

 البحث؟

مقرر طرق تدرٌس فً تكوٌن اتجاه إٌجابً نحو  (K.W.L)ستراتٌجٌة اما فاعلٌة  -3

 لدي الطالبات عٌنة البحث؟( 1خاصة)

وتنمٌة  – المعرفً االختبارمن خالل  - ارتفاع مستوي التحصٌلما العالقة االرتباطٌة بٌن  -4

لدي  – مقٌاس االتجاهمن خالل  –( 1نحو مقرر طرق التدرٌس خاصة) االتجاهات

 الطالبات عٌنة البحث؟



 

 

  فروض البحث:

 حاول البحث الحالً اختبار صحة الفروض التالٌة:

درجات تحصٌل  ًمتوسط ( بٌن0,5,داللة إحصائٌة عند مستوي داللة ) ووجد فرق ذٌ -1

وطالبات المجموعة  ،(K.W.L)ستراتٌجٌةالطالبات المجموعة التجرٌبٌة الالتً درسن وفقا 

 التطبٌق البعدي الختبار التحصٌل المعرفً فً الالتً درسن بالطرٌقة التقلٌدٌة الضابطة

 .لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة

( بٌن متوسطً درجات طالبات 0,5,داللة إحصائٌة عند مستوي داللة ) ووجد فرق ذٌ -2

، وطالبات المجموعة (K.W.L)ستراتٌجٌةالالالتً درسن وفقا المجموعة التجرٌبٌة 

فً التطبٌق البعدي لمقٌاس االتجاه نحو مقرر الضابطة الالتً درسن بالطرٌقة التقلٌدٌة 

 .التجرٌبٌةلصالح طالبات المجموعة  (1طرق تدرٌس خاصة)

( بٌن تحصٌل طالبات المجموعة 0,5,توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوي داللة ) -3

 (.1خاصة) التجرٌبٌة واتجاهاتهن نحو مقرر طرق تدرٌس

 

 أهداف البحث:

 هدؾ البحث الحالً إلً:

  المعلمات /لدي الطالبات التحصٌل المعرفً حسٌنتفً  K.W.L) )ًتَعُرؾ فاعلٌة استراتٌجٌة  -

 (.1)طرق تدرٌس خاصة فً مقرر

نحو مقرر طرق تدرٌس  ٌجابٌةإلااتجاهات  تنمٌة فً K.W.L) )ًتَعُرؾ فاعلٌة استراتٌجٌة -

  .المعلمات /لدي الطالبات (1)خاصة

 

 أهمٌة البحث:

ستراتٌجٌات اهذا البحث تلبٌة لالتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس التً تنادي باستخدام  ٌعد -

 جدٌدة فً العملٌة التعلٌمٌة.تدرٌس 

 برامج تدرٌبٌة لمعلمات التربٌة األسرٌة قائمة علً تقدٌمالتربوٌٌن علً قد ٌساعد  -

 .(K.W.L)استراتٌجٌة

 فً التدرٌس. (K.W.L)ستراتٌجٌةاقد ٌساعد فً إرشاد أعضاء هٌئة التدرٌس الستخدام  -

من البحوث والدراسات باستخدام  اً قد ٌسهم فً فتح المجال إلجراء مزٌد -

 .مختلؾ المجاالتفً   (K.W.L)ستراتٌجٌةا

فً مجال المناهج وطرق  ستراتٌجٌات تدرٌس حدٌثةاٌفٌد  طالب العلم الباحثٌن عن  -

 التدرٌس عامة وطرق تدرٌس االقتصاد المنزلً خاصة.

استخدام طرق قد ٌعمل علً لفت نظر معلمات التربٌة األسرٌة علً رأس الخدمة إلً  -

  ستراتٌجٌات تدرٌس جدٌدة فً التعلٌم.او

 نحو مقررر طرق التدرٌس، الطالبات/المعلمات اتجاهات لقٌاسٌقدم البحث الحالً مقٌاسا  -

ٌمكن االستفادة  ختبارا معرفٌا لبعض موضوعات مقرر طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً،وا

 فً دراسات أخري.كأدوات قٌاس  مامنه

  حدود البحث:
 التزم البحث الحالً بالحدود التالٌة:

  



 

 

( حٌث ٌدرس مقرر هـ1430/,143الفصل الدراسً األول للعام الدراسً ) الحدود الزمانٌة:
، وقد تم ببرٌدهالفرقة الثالثة بكلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً لطالبات  (1طرق تدرٌس خاصة)

 هـ(2/3/1430حتً 12/1/1430)الفترة منلطالبات عٌنة البحث فً ستراتٌجٌة علً االتطبٌق ا
 مقر عمل الباحثة حالٌا.بمدٌنة برٌده، كلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً  الحدود المكانٌة:

من طالبات الفرقة الثالثة بكلٌة التصامٌم  ( 64تكونت عٌنة البحث من )  الحدود البشرٌة :

قُسمت  ، وحالٌا القسم الوحٌد بالكلٌة، حٌث أنه هو ()تصمٌم األزٌاء قسمواالقتصاد المنزلً ب

( طالبة مجموعة ضابطة، وقد وقع 32( طالبة مجموعة تجرٌبٌة، و)32: ) تالًعلى النحو ال

الفرقة الثالثة بكلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً بشعبة)تصمٌم األزٌاء( علً طالبات  االختٌار

 لألسباب التالٌة:

ٌة  لدراسة أؼلب المقررات التربوٌة السٌما مقرر طرق تدرٌس الفرقة الثالثة هً البداٌة الحقٌق -

الرئاسة العامة لتعلٌم البنات، ) (، وهذا وفقا للخطة الدراسٌة القائمة حالٌا بالكلٌة1خاصة)

 .هـ(,1422/142خطة،

وٌعتبر  مدخل إلً المناهج وطرق التدرٌس بالفرقة الثانٌة، طالبات الفرقة الثالثة درسن مقرر: -

من شروط تطبٌق  اهذا شرطٌعتبر و (،1مقرر طرق تدرٌس خاصة)متطلبا سابقا لدراسة 

 (K.W.L) ستراتٌجٌةا

طالبات الفرقة الثالثة بكلٌة التصامٌم واالقتصاد المنزلً بشعبة )تصمٌم األزٌاء( لم ٌخرجن   -

 استراتٌجٌة علًفتدرٌبهن  -حٌث ٌتدربن مٌدانٌا بالفرقة الرابعة -بعد للتدرٌب المٌدانً

(K.W.L)  تدرٌب المٌدانًفً القد ٌشجعهن علً استخدامها . 

المسمً  طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً بعض موضوعات مقرر طرق الحدود الموضوعٌة:

، وهذه الموضوعات  هـ,1422/142 الدراسٌة خطةلوفقا ل ((1خاصة)طرق تدرٌس  بمقرر)

األنشطة  -سٌدرتاللعملٌة  تخطٌط ال -األهداؾ التدرٌسٌة مجاالت  – هً:)األهداؾ التعلٌمة

إدارة الصؾ وضبطه(، وقد تم اختٌار تلك الموضوعات بترتٌب ورودها بتوصٌؾ  –التعلٌمٌة 

موافقة إدارة الكلٌة علً  ن ؛ ألللمقرر درس قبل موعد االختبار الفصلًت ، كما أنها المقرر

 الختبارات الفصلٌة.ا موعد قبل ئهتطبٌق البحث مشروطة بانتها

 تحدٌد مصطلحات البحث:

ًٌّا كما ٌلً:تم تعرٌؾ مصطلحات الب   حث إجرائ

المنظمة التدرٌسٌة  تعرفها الباحثة إجرائٌاً بأنها"الخطوات واالجراءات :(K.W.L)استراتٌجٌة 

وتساعد علً  ،ة البحثنالتً تعمل علً ربط المعرفة الجدٌدة بالمعرفٌة السابقة لدي الطالبات عٌ

 وتتكون من الخطوات التالٌة:لدٌهن، تكوٌن بنً معرفٌة رصٌنة 

 ?What we know about the subject (k)ما الذي أعرفه عن الموضوع؟ -

 وهً خطوة تشخٌصٌة لتعرؾ خبرة ومعرفة الطالبات السابقة عن الموضوع.

 ?What we want to find out  (w)ما الذي أحتاج لتعلمه؟ -

 للتعلم.ن خطوة تحدد احتٌاجات ورؼبات الطالبات ودافعٌتهوهً 

 ?What we learned (L)ما الذي تعلمته؟ -

 .موهً الخطوة التً ٌتم فٌها تقوٌم وتحدٌد مدي استفادة الطالبات من التعل

مقررات المعٌنة، من خالل  دراسٌة خبراتلٌعنً مدي استٌعاب الطالب  " التحصٌل المعرفً:
ٌحصل علٌها الطالب فً االختبارات التحصٌلٌة المعدة لهذا بالدرجة التً  دراسٌة، وٌقاس ال

 (.4,، ص 2,13)اللقانً والجمل،"الؽرض



 

 

( بأنه" إجراء منظم لقٌاس تحصٌل المتعلمٌن ألهداؾ تعلٌمٌة 26،ص,2,1كما عرفه الكسبانً)
ق ومفاهٌم وتعمٌمات نتٌجة محددة، أو هو إجراء منظم لقٌاس ما اكتسبه المتعلمون من حقائ

 لدراسة موضوع ما، أو وحدة تعلٌمٌة معٌنة".
 وستلتزم الباحثة بالتعرٌؾ السابق كتعرٌؾ اجرائً

هو"حالة من االستعداد العقلً تولد تأثٌراً دٌنامٌاً علً استجابة الفرد، تساعده علً اتخاذ  االتجاه:
القرارات المناسبة، سواء أكانت بالرفض أم االٌجاب فٌما ٌتعرض له من مواقؾ ومشكالت" 

 (7، ص 3102)اللقاني والجمل،
 ت/معلمات التربٌة األسرٌة الطالبااالستعداد النفسً لدي  هو"االتجاه نحو مقرر طرق التدرٌس: 

وٌقاس  ( ،1موضوعات مقرر طرق تدرٌس خاصة)أو المحاٌدة ل بالقبول أو الرفض لإلستجابة

 ."الدرجات التً حصلن علٌها من خالل استجاباتهن علً مقٌاس االتجاه المعد لهذا الؽرضب

 

 البحث الحالً الخطوات التالٌة: اتبع خطوات البحث:

لدراسات السابقة العربٌة واألجنبٌة فً مجال امسح واالطالع على بعض الكتب والمراجع، -1

 .هالبحث لتكوٌن خلفٌة نظرٌة واالستفادة منها فً جمٌع مراحل

 إعداد المواد التعلٌمٌة، وتشمل ما ٌلً:-2

وفقا ( 1عات مقرر طرق ترٌس خاصة)دلٌل المعلمة لتدرٌس بعض موضو - أ

 . )إعداد الباحثة((K.W.L)ستراتٌجٌةال

( وفقا 1كتٌب الطالبة لدراسة بعض موضوعات مقرر طرق ترٌس خاصة) - ب

 . ) إعداد الباحثة((K.W.L)ستراتٌجٌةال

 إعداد أدوات قٌاس البحث، وتشمل ما ٌلً: -3

 . )إعداد الباحثة((1فً مقرر طرق تدرٌس خاصة) اختبار معرفً - أ

 اد الباحثة((. )إعد1مقٌاس االتجاه نحو مقرر طرق ترٌس خاصة) - ب

بكلٌة التصامٌم واالقتصاد  اختٌار عٌنة البحث من الطالبات معلمات االقتصاد المنزلً -4

 ، وتم تقسٌمهن إلً مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة.المنزلً

ًٌّا علً المجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( -5  .لتحقٌق التكافؤ بٌنهما تطبٌق أداتى البحث قبل

  (K.W.L)ستراتٌجٌةالوفقا  (1ض موضوعات مقرر طرق ترٌس خاصة)بعتدرٌس  -6

 للمجموعة التجرٌبٌة وتدرٌس تلك الموضوعات للمجموعة الضابطة بالطرٌقة التقلٌدٌة.

ا، وذلك بعد االنتهاء  -2 ًٌّ تطبٌق أداتى البحث علً المجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( تطبًٌقا بعد

 من التدرٌس.

 حصائٌة للتوصل إلً نتائج البحث.المعالجات اإل -,

 مناقشة النتائج وتفسٌرها. -0

 تقدٌم التوصٌات والمقترحات. -,1

 

  االطار النظري:

 وتطورها:((K.W.L) نشأة استراتٌجٌة

"دونا  التً قدمتها استراتٌجٌات ما وراء المعرفة إحدي (K.W.L)استراتٌجٌةتعد      

( فً الكلٌة الوطنٌة للتعلٌم 10,6ضمن برنامج فنون اللؽة عام ) Dona Ogleأوجل"

 "أوجل"وضمنتها، (355، ص,2,1،نوفلأبو جادو و) بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةاٌفانستون ب



 

 

تمثلها األحرؾ من ثالث مراحل  هذه االستراتٌجٌة وعلٌه تكونت كل مراحل المعرفة األساسٌة،

وٌشٌر كل حرؾ من هذه األحرؾ إلً الحرؾ األول من الكلمة األجنبٌة   (L),(W),(K):التالٌة

 :الدالة علً مراحل المعرفة التً ٌقوم بها المتعلم وهً علً النحو التالً

Lauzon,2014; Wulandari,2017)) 

 ماذا أعرؾ عن الموضوع؟ أي  (Know)المعرفة السابقة وٌرمزلها بكلمة -1

 ماذا أرٌد أن أعرؾ؟أي   (What)بكلمةالمعرفة المقصودة،وٌرمز لها  -2

ماذا تعلمت بالفعل عن  أي ( Learned)المعرفة المكتسبة، وٌرمز لها بكلمة -3

 ، ٌمثلها المخطط التالً:الموضوع؟

L W K 

What I learned about 

the subject ? 

What I want to 

know about the 

subject ? 

What I know about 

the subject? 

 ماذا أرٌد أن أعرؾ؟ تعلمت بالفعل عن الموضوع؟ماذا 

 

 ماذا أعرؾ عن الموضوع؟

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

 

 (K.W.L):تعرٌف استراتٌجٌة

، واستراتٌجٌة جدول المعرفةفقد سمٌت بما ٌلً:  (K.W.L)تعددت تسمٌات استراتٌجٌة      

مفاهٌمً ، أو الُمخطط الالمفاهٌمًتنشٌط المعرفة السابقة، والتنظٌمات المعرفٌة، والمنظور 

أٌضا المخطط العقلً، خرائط المعرفة، والجدول  ا(، كما أطلق علٌه2,13جواد وعباس،)

ها عرضا لبعض تعرٌفاتها وفقا لمسمٌات ، وفٌما ٌلً(12،ص2,12)ناٌؾ، وردام،للتعلم  الذاتً

 المتعددة:

تحسن قدرة الطالب على تذكر المادة، تقنٌة تعلٌمٌة ( بأنها" 2,12)Logsdonعرفها      

 والمقاالت البحثٌة. ، دراسٌةمع مواد القراءة الفوقٌة مثل: الكتب ال وتستخدم ؼالبا

المنبثقة ستراتٌجٌات ما وراء المعرفة ا( بأنها" إحدي 244،ص2,16كما عرفها البلوي)     

ستراتٌجٌة منظمة تتكون من ثالثة أعمدة، العمود األول)المعرفة اعن النظرٌة البنائٌة، وهً 

السابقة(، والعمود الثانً)المعرفة المقصودة(، والعمود الثالث)المعرفة المكتسبة(، وتعتمد إعتمادا 

 كبٌراً علً المعرفة السابقة للمتعلم".

ٌتضمن الذي ذاتً للتعلم الجدول بال " ستراتٌجٌةالهذه ا (2,14) بٌنما عرؾ فتح هللا     

اإلجراءات التدرٌسٌة التً تقوم على مجموعة من التساؤالت التً توجه للطالب  من مجموعة

قبل وأثناء وبعد أداء المهام التعلٌمٌة، وذلك بعد أن ٌدربهم المعلم علٌها لٌجعلهم أكثر اندماًجا 

ا ب ًٌ   ".هذا الجدول عملٌات التفكٌر من خاللوفهًما للمفاهٌم وأكثر وع

كونها لالخرائط المعرفٌة بأنها" نمط من  (22، ص,2,1عبد الباري ) فً حٌن عرفها     

نشاطاً بصرٌاً للمعلومات الواردة فً النص المقروء، إذ ٌحدد الطالب قبل أن ٌندمج فً قراءة 

ما الذي  وأخٌرا ٌحددن ٌعرؾ عن الموضوع ؟، أالنص ما ٌعتقده عن الموضوع، وماذا ٌرٌد 

   ".تعلمه ؟ 



 

 

جٌدة ٌستخدمها المعلمون لتنشٌط تفكٌر ستراتٌجٌة ا"بأنها Kopp (2010,p10)عرفهاو    

 .الدرس قبل حدوث التعلم الجدٌد"الطالب فً موضوع 

تتضمن عدة  خلص البحث الحالً لتسمٌتها استراتٌجٌة لكونها باسقراء التعرٌفات السابقة      

والقراءة  والخرائط الذهنٌة، واألسئلة، والتعلم التعاونً، طرق، منها: المناقشة والعصؾ الذهنً،

 الناقدة المتعمقة، مما ٌفعل العملٌة التعلٌمٌة وٌجعلها ممتعة لدي الطالبات.

 (2,16)منهل الثقافة التربوٌة، : (K.W.L) أهداف استراتٌجٌة

 : بهدفٌن رئٌسٌن همـا (K.W.L)استراتٌجٌة أهداؾ  (Ogle) "أوجل"حددت  

تعنى بطرح األسئلة والتفكٌر التً   لمادة الدراسة،فً عملٌة القراءة النشطة  البإدخال الط -1

 ،.أثناء القراءةفً  المفاهٌم والتساؤالت الواردة فً 

هٌم علً أهم مفاوكتابة ملخصات ترتكز  عن المعلومات، البحثفً  بتعزٌز كفاٌة الطال  -2

 .موضوع محل الدراسةوعناصر ال

 لمعلمة التربٌة األسرٌة)االقتصاد المنزلً(: (K.W.L)أهمٌة استراتٌجٌة

فً التدرٌس، وفً تعزٌز بٌئة  فاعلٌة   كون أكثرتأن  ةالمعلم((K.W.L)  تساعد استراتٌجٌة

توجٌه تخطٌط  لهن، وتتٌح (333،ص2,13جواد وعباس،)تلمٌذاتهاالتعلم ، وكذلك تقٌٌم 

 Lauzon,2014). ؛ ) Wulandari,2017,p55) الدروس واختٌار استراتٌجٌات التدرٌس

 :المعلمة للطالبة (K.W.L)أهمٌة استراتٌجٌة

من االستراتٌجٌات التً تساعد الطالبة فً تفعٌل معرفتها السابقة،  (K.W.L)إن استراتٌجٌة 

وجعلها نقطة انطالق أو محور إرتكاز، لربطها بالمعلومات الجدٌدة الواردة فً الموضوع 

المراد دراسته، ومراجعة ما تم تعلمه،إلستٌعاب الموضوع، وتوظٌفه بشكل ٌنسجم مع بنائها 

ٌجٌة الطالبة فً تنظٌم كما تساعد هذه االسترات (،355،ص,2,1بو جادو ونوفل،أالمعرفً )

الناقدة ألي موضوع  تحاول إثبات معلوماتها  ، فمن خالل بحثها وقراءتهاأهدافها،  أفكارها

السابقة أو عدم إثباتها، كما تكسبها القدرة علً وضع األسئلة الضرورٌة والمتنوعة التً تعد 

ومثابرتها،  تنشٌط الذهن، وزٌادة انتباهها، ، فضال عندٌد أهدافها من التعلمركٌزة أساسٌة لتح

، 2,11 وقفً،وتنمٌة تفكٌرها)ال ،وأخٌرا فهً تقودها إلً مواصلة عملٌاتها المعرفٌة الجدٌدة

ت دراسٌة مهما كانت معالجة أي موضوعا علً ةتساعد هذه االستراتٌجٌة الطالبكما  (،443ص

 اتقدمهعلً مراقبة اهممتازة لتشجٌع أنها ، كما(333،ص2,13وعباس،)جواد درجة صعوبتها

 .(Lauzon,2014) التعلمفً 

تساعد علً تحفٌز المعرفة السابقة  (K.W.L)ستراتٌجٌةابإستقراء ما سبق ٌستخلص أن      

سابقة وربطها عن طرٌق  تنشٌط المعرفة ال ةللطالبات، وتعمل علً تنظٌم بنٌتهن المعرفٌ

 بالمعرفة الجدٌدة .

 (K.W.L):)استراتٌجٌةممٌزات 

وتطور ، تً ٌمكن أن تبنً المعرفة السابقةاالستراتٌجٌات ال إحديهً  (K.W.L)استراتٌجٌة

 التعاونٌة اتمهارات االتصال فً المجموعر تطوكما  مهارات الكتابة ،و، مهارات التنبؤ

(Wulandari,2017,p38)، ستراتٌجٌةا أن( 244،ص2,16)البلوي أشاركما(K.W.L)   

 منها: ،تتمتع بعدة مزاٌا

 تعزز فكرة التعلٌم الذي ٌجعل الطالب هو محور عملٌة التعلم. -

 بٌئة التعلم الصفً. تعزٌزتمكن المعلم من  -



 

 

 تعزز مبدأ التعلم الذاتً فالطالب هو من ٌقرر وٌقود تعلمه الخاص. -

 تعمل علً جذب انتباه واهتمام الطالب وتحفٌز فضولهم العلمً. -

 .الطالب علً البحث عن معلومات جدٌدة باستمرارتشجع  -

تنمً مهارات ؛ ألنها ٌمكن استخدامها فً أي مستوي تعلٌمً أنه ( Lauzon,2014)وأضاؾ

تٌحه من بناء المعنى تنظم المعرفة التقرٌرٌة بما تتٌح للطالب تقوٌم أنفسهم ذاتٌا، واالتصال و ت

 و تزٌد من دافعٌتهم نحو التعلم. ،الناقد همتنمً تفكٌرلدىهم، و

 التعلٌم من خالل:  تحسن  (K.W.L)أن استخدام استراتٌجٌة   (Adeel,2015)أكد أدٌل و

 جعل المحتوى مالئًما ومفًٌدا بناًء على المعرفة السابقة للطالب.  -

 االحتفاظ بالمعلومات الجدٌدة لفترة أطول.  -

 للمعلومات الجدٌدة.  الفهم العمٌق -

 فً التفكٌر بوعً فً الخطط والعملٌات والتؽٌرات التً تحدث خالل التعلم كما تساعد -

 (.2,14فتح هللا،)

ٌتضح أنها تتوافق بشدة مع أؼلب  (K.W.L)ستراتٌجٌة الوباستقراء الممٌزات السابقة      

 تمحور حولهم،ال، ومنها ما ٌلً: مراعاة حاجات المتعلمٌن، لحدٌثممٌزات طرائق التدرٌس ا

 بناءبتكار، وتشجع التعلم الذاتً، وإلتشجعهم علً البحث واوعمل علً حفز دافعٌتهم، الو

 .لدٌهمتحمل المسؤولٌة  وتنمٌة مهاراتمعرفتهم، 

 (K.W.L):عٌوب استراتٌجٌة

 أنها: هاٌعاب علٌإال أنه  (K.W.L) ةستراتٌجٌالالمزاٌا المتعددة  مرؼ

(Wulandari,2017,p39) 

 على الطالب دون معرفة مسبقة.  تطبٌقها ٌصعب   -   

 . منخفضالتفكٌر المستوى  للطالب ذويلٌست مناسبة    -   

 مواد الخٌال.  تعلملٌست فعالة ل   -   

 فً عملٌة التعلم.  طوٌالتستؽرق وقًتا    -   

 (K.W.L):استراتٌجٌة خطوات تنفٌذ

والخبرة السابقة الى مستوٌات من المعرفة البسٌطة، ((K.W.L) تتدرج خطوات استراتٌجٌة       

 متقدمة فً التفكٌر والمعرفة، وفٌما ٌلً عرضا لذلك:

 (Lauzon,2014)؛(2،ص2,13)جواد وعباس(؛ 16،ص2,12)ناٌؾ ورداممن: اتفق كال 

 وات،هً:طتكون من سبع خت (K.W.L)أن تنفٌذ استراتٌجٌة

، وكتابته فً عن الموضوع وفً هذه المرحلة ٌقوم المعلم باإلعالن: االعالن عن الموضوع – 1

 أعلى السبورة بخٍط واضح.

ستطالعٌة الى مساعدة إلوتهدؾ هذه المرحلة ا :مرحلة ما قبل القراءةالخطوة األولً من   – 2

 طرحوبتنشٌط معرفتهم، الموضوع من معلومات واستدعائها،  فً تذكر ما ٌعرفونه عنالب الط

فكارهم الرئٌسة، وذلك فً العمود األول من أمالحظاتهم، و المعلم والطالبافكارهم، وبعدها ٌكون 

 . (Kوٌرمز له بالحرؾ ) الجدول

ٌُمكن هموفٌها ٌبدأ الطالب بتحدٌد أهداف :مرحلة ما قبل القراءةمن  ثانٌةالخطوة ال – 3 ، التً 

؟  أن ٌعرفوه ٌرٌدونما الذي صٌاؼتها على شكل أسئلة تدون فً العمود الثانً من الجدول، و

   .(Wبالحرؾ ) اوٌرمز له



 

 

كل فقرة من فقرات النص المقروء، فٌبدؤون بالتوقع،  البوفٌها ٌتفحص الط :مرحلة القراءة – 4

وبعد قراءة الفقرة ٌنقحون، وٌحدثون ذاكرتهم الخاصة بالموضوع، فضالً عن توقعاتهم، ومن ثم 

 مسبقاً.جابات لألسئلة التً حددت إٌكملون قراءتهم، وبعدها ٌبحثون عن 

وتتمثل فً طرح التساؤل اآلتً : ماذا تعلّمت من قراءة الموضوع ؟،  :مرحلة ما بعد القراءة – 5

ٌُرمز لها بالحرؾ ) سئلة المطروحة فً العمود الثانً وجهت لإلجابة عنها، ٌبدأ ألن اأ(، وبما Lو

علموه من الموضوع جابات مختلفة تشكل ما تإبتعبئة العمود الثالث من الجدول بمعلومات و البالط

لذا طرحت، سئلة التً ألضافٌة خارجة عن نطاق اإ، ومن المحتمل أن ٌتعلموا معلومات حالمطرو

 تدون فً العمود الثالث.

وفٌها ٌجري كل طالب تقوٌماً لما تعلمه من قراءة الموضوع، وذلك  :زتقوٌم ما أُنج   – 6

بموازنة محتوى العمود الثالث )ماذا تعلمت؟( بمحتوى العمود الثانً )ماذا أرٌد أن أتعلم ؟(، 

بمعنى أنهم ٌوازنون بٌن ما كانوا ٌرؼبون فً تعلمه، وما تعلموه فعالً، لمعرفة مدى تحقق 

 قبل التعلم الجدٌد. طأ إن وجدتٌل بعض المعتقدات الخأهداؾ الدرس، فضالً عن تعد

، ,2,1عطٌة، )ن طرٌق: عتأكٌد ما تعلموه  المعلم من طالبهوفٌها ٌطلب : تأكٌد التعلم –7

 (.125 - 123ص 

 تقدٌم عرض شفوي لِما تعلموه. -  

 تحدٌد مجاالت اإلفادة مما تعلّموه، وتطبٌقه. -  

 ن الموضوع.  عتلخٌص ما تعلموه  -  

إتباع الخطوات التالٌة عند تنفٌذ  إلً المعلم((Lauzon"2014" الوزون ووجه

 ، وهذه الخطوات،هً:(K.W.L)استراتٌجٌة

على جهاز كمبٌوتر ، ثم قم بالتصوٌر إلى لوحة بٌضاء  (K.W.L) قم بإنشاء جدول .1

  للطالب. تفاعلٌة ، واستخدم ورق الحامل أو قدم جداول فردٌة

فً الفصل الدراسً طوال مدة الدرس ، بحٌث ٌمكن للطالب  (K.W.L) انشر جدول .2

 الرجوع إلٌه للحصول على إجابات ألسئلتهم.

، لم ٌكن اطلب من الطالب العودة إلى أسئلتهم لمعرفة ما إذا تم اإلجابة علٌها أو ال، وإن .3

  .القراءةالبحث واقترح علٌهم أن ٌفعلوا المزٌد من 

 وافقد لخص (Grabe&Stoller,2013)؛ (Wulandari,2017,p37) أما ووالندري     

 التالٌة: الخطوات الثالثخطوات تنفٌذ  االستراتٌجٌة فً 

العصؾ علم باستخدام مهً أنشطة ما قبل القراءة: وفً هذه الخطوة ٌقوم ال :األولىالخطوة 

 موضوععن  ة مع مجموعة من الطالب لمساعدتهم على التركٌز على معرفتهم الحالٌالذهنً 

، كما  للموضوعاالستجابة بر لتفکٌافً  لطالبر الی تفکٌإم لمعلاسئلة ؤدي أتب أن ٌج ، والدرس

معرفتهم السابقة حول رصد  طالب من أجللل الثقافٌةخلفٌات بال ٌكون علً دراٌةٌجب أن 

 همالمعرفة السابقة لالؽرض من عملٌة العصؾ الذهنً هذه هو تنشٌط ، والدرسموضوع 

على السبورة أو تسجٌل استجاباتهم ب ثم ٌقوم المعلم،لمساعدتهم على فهم ما سٌقرؤونه فً النص

  .(K)األول على أوراق العمل فً العمود

معلم بشكل طبٌعً من تقٌٌم ٌطور ال : فً هذه الخطوةتطوٌر القراءة أنشطة هً :الخطوة الثانٌة

الجدل و / أو الفئات مناطق  تحدٌد طالبالٌطلب من كما  ،أنشطة تبادل األفكار وتصنٌفهانتائج 



 

 

 الؽرض من القراءة هو تطوٌرها، وو، لى معلومات قلٌلة أو معدومةالرئٌسٌة التً تحتوي ع

طالب الحرٌة كل ل إال أنالنشاط الجماعً ، من خالل رؼم من أن هذه الخطوة تتم أساسا على ال

 الثانً العمودبورقة العمل  فً توي الشخصًعلً المس األسئلة التً ٌرٌد معرفتها فً كتابة

(W) . 

أوراق العمل  فًنتائجهم  تسجٌل  طالبلا : ٌطلب المعلم من  بعد القراءة هً:الخطوة األخٌرة

أو بعد  خالل القراءةإما خٌار كتابة المعلومات ، وٌتٌح لهم (L)فً العمود الثالث همالخاصة ب

خالل  من علٌهاتم الرد على كانت أسئلتهم ما الطالب إذا  ٌقٌم ، فً النهاٌةاالنتهاء من القراءة

 .وص أم القراءة النص

معلومات إضافٌة حول الطالب احتاج   أنه إذا  Wulandari (p38,2017)أضاؾو

 إلثراء معلوماتهم. أخرى تعلم إلى مصادر ٌوجههم المعلم وٌرشدهم موضوع ، ٌنبؽً أنال

 

االستراتٌجٌة بشكل فاعل فً الموقؾ الصفً من خالل ٌستطٌع المعلم تطبٌق هذه كما       

 (2,14(؛)فتح هللا،2,12)قطٌط،:اآلتٌة السبع الخطوات

ٌُّسطروا الورقة األولى من كل درس فًالمعلم ٌطلب   :أوالا   KWL) دفاترهم  من طلبته أن 

Sheet)الورق ، وتٌسٌر واختصار الوقت وتقلٌل التكلفة المادٌة من توزٌع هم؛ لتنظٌم دفاتر

ٌُّسطروا  . فً دفاترهم  (K.W.L)جدول والطباعة. وٌبن المعلم للطلبة أن 

أو عرض عنوان الدرس أو الموضوع أو المفهوم بكتابة المعلم فً بداٌة الحصة  ٌقوم: ثانٌاا 

 .الذي تدور حوله فكرة الدرس بشكل واضح على السبورة

حول الموضوع الذي تم (W) و (K) العمودٌنتوجٌه الطلبة فً بداٌة كل حصة نحو تعبئة : ثالثاا 
 .لتعبئته فً نهاٌة الحصة (L) كتابته على السبورة. وترك العمود الثالث

عن ما ٌعرفونه أو ما (KWL Sheet) المعلم الطلبة حول ما كتبوه فً ورقة ٌناقش :ارابعا
 .ٌرٌدون أن ٌعرفوه عن الموضوع

 .المعلم بتقدٌم الموضوع حسب الطرٌقة التً ٌراها مناسبة للطلبة ٌقوم :خامسا
فً  (L) فً نهاٌة الدرس وبعد تقدٌمه كامالً ، ٌوجه المعلم الطلبة لتعبئة العمود الثالث :اسادسا
 .(KWL Sheet) ورقة
وهً بمثابة  ، (K.W.L Sheet) مناقشة الطلبة فٌما تعلموه، وما كتبوه على ورقة :اسابعا
 .راجعة للمعلم عن الموقؾ الصفً كامالً  تؽذٌة
ٌجب أن تنظر فً  بنجاح (K.W.L)ستراتٌجٌةاأنه لكً تنفذ  Adeel (2015) وأشار      

 : التالٌة االستراتٌجٌات
على أفضل نحو عندما ٌكون لدى الطالب بعض المعرفة المسبقة  (K.W.L)تعمل استراتٌجٌة 

ٌعرؾ فٌها الطالب الكثٌر عن الموضوع ، ٌجب أن عن الموضوع، وفً الحاالت التً قد ال 
ٌكون هناك بعض األنشطة األولٌة التً تحفز وتهٌأ الطالب نحو الموضوع ، مثل الفٌدٌو أو 

معرفة مسبقة قلٌلة أما فً الحاالت التً ٌكون فٌها مناقشة ، أو مهمة بحث، الفصل الدراسً ،
ؼة سؤال محدد لهم للتركٌز على المفٌد صٌا ، ٌكون منالطالبلدي عن هذا الموضوع 

  .الموضوع
فً كل  ٌمكن للمدونة، فً أوراق العمل، كما بمفردهم (K.W.L)ٌمكن للطالب ملء جداول

مجموعة أن تكتب ما ٌعرفه كل طالب عن الموضوع وما ٌرٌد معرفته وما تعلمه 
Logsdon,2018)). 

 
       



 

 

 الدراسات السابقة:

فً اكتساب  (K.W.L)ستراتٌجٌة ا( إلً معرفة أثر استخدام 2,12هدفت دراسة عرام)     

المفاهٌم ومهارات التفكٌر الناقد فً العلوم لدي طالبات الصؾ السابع  فً ؼزة، وأشارت نتائج 

( بٌن متوسطات درجات 0,5,د فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوي داللة)الدراسة إلً وجو

ختبار المفاهٌم العلمٌة، اموعة التجرٌبٌة عن درجات المجموعة الضابطة فً طالبات المج

 وكذلك اختبار مهارات التفكٌرالناقد لصالح المجموعة التجرٌبٌة.

فً  (K.W.L)( فهدفت إلً استقصاء أثر استخدام ستراتٌجٌة 2,13أما دراسة أبو الحسن)     

تدرٌس الرٌاضٌات علً التحصٌل الدراسً لطالب الصؾ السادس األساسً بالمنطقة الشرقٌة 

بالمملكة العربٌة السعودٌة، وأظهرت المعالجات اإلحصائٌة لبٌانات الدراسة وجود فروق ذات 

داللة إحصائٌة فً التحصٌل الدراسً لكل من الطلبة والطالبات تعزي إلً استخدام 

 . (K.W.L)استراتٌجٌة

ستراتٌجٌة ا( إلً استقصاء فاعلٌة التدرٌس ب2,13)عباس دراسة جواد و كما هدفت      

فً تنمٌة مهارات التفكٌر العلمً لدي طالبات الصؾ الثانً  (K.W.L.H)الجدول الذاتً

تفوق طالبات المجموعة  المتوسط فً مادة الفزٌاء بمحافظة بابل بالعراق، وأشارت النتائج إلً

ختبار اعلً طالبات المجموعة الضابطة فً  (K.W.L)التً درست باستراتٌجٌةالتجرٌبٌة 

 مهارات التفكٌر العلمً.

ستراتٌجٌة اإلً تعرؾ أثر استخدام ( 2,15) مـإبراهٌ أرهٌؾ وفً حٌن هدفت دراسة      

(K.W.L)  فً تنمٌة الوعً الصحً لدي طلبة كلٌة التربٌة األساسٌة، وخلصت نتائج الدراسة

 فً تنمٌة الوعً الصحً لدي الطلبة. (K.W.L)ستراتٌجٌة اإلً فاعلٌة 

ستراتٌجٌة ا( إلً الكشؾ عن أثر التدرٌس باستخدام 2,16وهدفت دراسة البلوي)     

(K.W.L) ٌة العلوم واألداب بالعال فً مادة علً تحصٌل طالب التخصصات النظرٌة بكل

تطبٌقات إحصائٌة فً العلوم اإلنسانٌة، وأشارت النتائج إلً وجود فروق ذات داللة إحصائٌة 

بٌن المجموعتٌن)التجرٌبٌة والضابطة( فً التطبٌق البعدي لالختبار التحصٌلً فً مادة 

ٌة، كما أشارت النتائج إلً التطبٌقات إحصائٌة فً العلوم اإلنسانٌة، لصالح المجموعة التجرٌب

عدم وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌق البعدي 

 ختبار التحصٌلً.لإلوالمؤجل 

ستراتٌجٌة ا( إلً تعرؾ فاعلٌة التدرٌس ب2,16السبٌعً والتركً) كما هدفت دراسة      

(K.W.L) لً لدي طالبات فً تصوٌب أنماط الفهم الخطأ فً بعض مفاهٌم مقرر الحاسب اآل

فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطً  وجود ، وأشارت النتائج إلًالصؾ األول الثانوي

 ختبار لصالح المجموعة التجرٌبٌة.إلدرجات المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي ل

فقد هدفت إلً  Zouhor, Bogdanovic and Segedinac (2016)أما دراسة     

علً مهارات ما وراء المعرفة وتحصٌل الفٌزٌاء لدي طالب  (K.W.L)ختبار تأثٌر استراتٌجٌةإ

ختبار معرفً فً الفٌزٌاء اوقد تم تطبٌق استبٌان مهارات ما وراء المعرفة و بتدائٌة،إلالمرحلة ا

قبلٌا وبعدٌا علً مجموعتً الدراسة)الضابطة والتجرٌبٌة( علً الجنسٌن)ذكور وإناث(، 

حصائٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة فً إوأشارت النتائج إلً وجود فروق ذات داللة 

 االتطبٌق القبلً والبعدي



 

 

فً  (K.W.L) الدراسة ألهمٌة استخداملصالح التطبٌق البعدي،وتوصلت ختبار( إلستبانة واإل) ل

 تدرٌس الفٌزٌاء.

 (K.W.L) إلً تعرؾ أثر استخدام استراتٌجٌة " Wulandari (2017) "وهدفت دراسة     

اإلنجلٌزٌة لطالب الصؾ الثامن، وأظهرت النتائج أن  ةعلً تنمٌة القراءة الشمولٌة فً اللؽ

ستراتٌجٌة تعرؾ المعرفة اقراءة قبل وبعد استخدام للهناك فرق كبٌر فً فهم الطالب 

 .(K.W.L)وتعلمها

استهدفت دراسة  بٌنهم باستقراء الدراسات السابقة لوحظ عدم وجود دراسة واحدة     

 طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً.مقرر  فً  (K.W.L)استراتٌجٌة

  

 االتجاهات:

 تعرٌف االتجاهات:

لذلك تعددت وتنوعت تعرٌفاتها وفقا لمجال ؛ المهمة  صطلحاتلمتعتبر االتجاهات من ا     

 دراستها، ومن هذه التعرٌفات ما ٌلً:

تتفق األدبٌات علً تعرٌؾ االتجاه بأنه" الموقؾ الذي ٌتخذه الفرد أو اإلستجابة التً ٌبدٌها إزاء 

إما بالقبول أو الرفض نتٌجة مروره بخبرة معٌنة  ،شًء معٌن أو حدث معٌن او قضٌة معٌنه

 (224، ص2,12صبري والرافعً،تتعلق بهذا الشًء أو الحدث أو القضٌة")

( بأنه" نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكٌة محددة نحو 3,6،ص2,12) وعرفه الحٌلة

نظاما معقداَ تتفاعل فٌه أشخاص أو أفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشٌاء معٌنة، تؤلؾ فٌما بٌنها 

 مجموعة كبٌرة من المتؽٌرات المتنوعة".

( بأنه" حالة استعداد عقلً عصبً ناتجة عن 2,15) وعرفه "ألبورت"  فً الموسوعة العربٌة

 ستجاباته للمواقؾ والموضوعات المختلفة".إالخبرات الشخصٌة للفرد،وتعمل علً توجٌه 

 مكونات االتجاهات:

 ؛(364،ص2,15)شاهٌن، :ات أن لالتجاهات ثالثة مكونات،هًالدراسأشارت العدٌد من 

 (3,2-3,6،ص ص 2,12)الحٌلة،

وهو المعلومات والمعارؾ التً تنطوي علٌها وجهة نظر صاحب االتجاه،  المكون المعرفً:-1

ت دقٌقة وصحٌحة؛ كلما كان اتجاهه مبنٌا علً وكلما زادت معرفته حول موضوع االتجاه، وكان

 .سلٌمةأسس 

و ٌرتبط بمشاعر الفرد وانفعاالته التً تؤثر فً استجاباته  :أو العاطفً المكون الوجدانً-2

 ، ولٌس بالضرورة أن ٌكون منطقٌا.المؤٌدة والمعارضة والمحاٌدة

الفعل الذي ٌقوم به الفرد وٌشٌر إلً اتجاهه، وٌعد مؤشرا  وهو: أو األدائً المكون السلوكً-3

 المرتبطة بالمكونٌٌن المعرفً والوجدانً. هسلوكٌات هتحدد الذي جٌدا علً اتجاهه

ن العالقة بٌن مكونات االتجاه الثالثة عالقة تكاملٌة أ(  ,0،ص2,12 )وعلٌه فقد أكد طٌاب 

أو موضوع ما، ؼٌر أن المكون  استجابة الفرد لموقؾ مإوسببٌة، وال ٌمكن الفصل بٌنها عند 

 .الوجدانً ٌظل من أكثر المكونات أهمٌة فً تكوٌن االتجاهات

فً  السابقة أن االتجاهات تتكون عن طرٌق الخبرات والتجارب الشخصٌةٌتضح  مما سبق      

 ، وتؤدي إلً السلوك المستقبلً.المجاالت المعرفٌة والوجدانٌة والسلوكٌة

 



 

 

 خصائص االتجاهات:

العدٌد من الباحثٌن التربوٌٌن علً أن االتجاهات تتمتع بالخصائص  اتفق

  (363ص،2,15(؛)شاهٌن،3,0،ص2,12،الحٌلةالتالٌة:)

قابلة  -مكتسبة ومتعلمة -تعتبر موجهات لسلوك الفرد والجماعة  -الثبات واالستقرار النسبً -

تختلؾ من مجتمع  –فة المجتمع ترتبط بثقا -تتدرج فً التأٌٌد سلبٌا وإٌجابٌاً  -للتطوٌر والتؽٌٌر

 - ٌتم من خاللها التنبؤ باستجابات الفرد لبعض المواقؾ -تتضح من خالل سلوك الفرد -إلً آخر

قابلة  -السلوكً(،وٌؤثر بعضها فً بعض -الوجدانً-تتكون من ثالثة مكونات هً:)المعرفً

 للقٌاس والتقوٌم من خالل مالحظة السلوك.

 :، أهمٌتهاتدرٌس االقتصاد المنزلًاالتجاه نحو مقرر طرق 

لكال من:)الطالبة والمعلمة(،وذلك علً النحو  ااالتجاه نحو طرق التدرٌس مهم     

 (366،ص2,15:)شاهٌن،التالً

 المقرر واالستمتاع بدراسته.بالمتضمنة  ٌةتساعدهما علً التقدم فً الجوانب المعرف -

 االستطالع.تحثهما علً المثابرة والدافعٌة وحب  -

 تحقق التفاعل االٌجابً بٌنهما. -

 دراسات سابقة عن االتجاه نحو طرق التدرٌس:

نظرا ألهمٌة االتجاهات للمعلمة والطالبة علً حد سواء،فقد اهتمت بعض الدراسات بتناولها      

 هذه الدراسات:ل فٌما ٌلً عرضابالبحث والدراسة،و

الطالب لطرق التدرٌس  اتجاهات ( إلً تعرؾ 2,13) "Zaho&Ting"هدفت دراسة     

وتوصلت نتائج الدراسة إلً وجود  المستخدمة فً أؼلب جامعات انجلترا واتجاهاتهم نحوها،

فرق كبٌر بٌن اتجاهات طالب المنطقة الؽربٌة والشرقٌة فً معرفتهم لطرق التدرٌس 

ٌجابٌة أو سلبٌة بٌن إه ال توجد عالقة المستخدمة فً الجامعات البرٌطانٌة، كما أشارت النتائج أن

 معرفة الطالب لطرق التدرٌس واتجاهاتهم نحوها.

ستقصاء أثر التدرٌس المصؽر فً تنمٌة المهارات إ( إلً 2,15دراسة الثوٌنً)هدفت بٌنما      

التدرٌسٌة لدي طالب التربٌة المٌدانٌة بجامعة حائل واتجاهاتهم نحوها، وتوصلت النتائج إلً أن 

 .تجاهات الطالب المعلمٌن نحو استخدام التدرٌس المصؽر كانت إٌجابٌةا

( إلً تعرؾ اتجاهات طالب الجامعة اإلسالمٌة نحو 2,15فً حٌن هدفت دراسة شاهٌن)     

 مقرر طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة ومهنة التعلٌم فً ضوء بعض المتؽٌرات، وأشارت النتائج

رتباطٌة موجبة إٌة ومرتفعة، كما توصلت إلً وجود عالقة ٌجابإأن اتجاهات الطالب جاءت 

حصائٌة بٌن اتجاه الطالب نحو مقرر طرق التدرٌس والتربٌة العملٌة ، ومهنة إذات داللة 

 التعلٌم.

 :(1خاصة) طرٌقة تدرٌسمقرر

إذا كان هناك مستوي تخطٌطً طرٌقة التدرٌس هً الجانب التنفٌذي ألي مقرر دراسً ف     

)تمام  تواستراتٌجٌال فً طرق التدرٌس فإن له مستوي تنفٌذي ٌتمث ،للمقرر

 (.36،ص,2,1وٌحًٌ،

( من مقررات االعداد التربوي للطالبة المعلمة بكلٌة التصامٌم 1) تدرٌس خاصة قمقررطر و

ٌن، كما ٌعتبر نظرٌت ٌنحٌث ٌدرس لطالبات الفرقة الثالثة بواقع ساعت واالقتصاد المنزلً،

  .(2,15، ،دلٌل الطالب،  جامعة القصٌم) (2لمقرر طرق تدرٌس خاصة)متطلبا مهما 



 

 

  (هـ,1422/142خطة  الرئاسة العامة لتعلٌم البنات،)(:1تدرٌس خاصة) قأهداف مقررطر

 اكساب الطالبات/المعلمات القدرة علً:ٌهدؾ هذا المقرر إلى 

 اإللمام بالمصطلحات األساسٌة فً طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً . -

 تحدٌد أهداؾ الدرس وصٌاؼتها بطرٌقة صحٌحة . -

 للتدرٌس .الصحٌح  التخطٌط  -

 .لطرق التدرٌس المختلفة اختٌار األنشطة التعلٌمٌة المناسبة -

 . لمجال التخصص استخدام طرق التقٌٌم المناسبة -

 .وضبطهرٌادة الصؾ  -

 

 :(K.W.L)االقتصاد المنزلً وفقا الستراتٌجٌة (1خاصة) خطوات تدرٌس مقرر طرق تدرٌس

بالتدرٌس   تطبٌق هذه االستراتٌجٌة )االقتصاد المنزلً( فً لكً تنجح  معلمة التربٌة األسرٌة

 تباع الخطوات التالٌة:إعلٌها 

 التقدٌم لموضوع الدرس،ومن ثم استنباط عنوانه من الطالبات وكتابته علً السبورة. -1

ولهذا لم تكتفً الباحثة بأوراق العمل، ، ، وخطواتها(K.W.L) تذكٌر الطالبات باستراتٌجٌة -2

 بل تم إدراجها بكتٌب الطالبة.

 .حسب متطلبات الموقؾ التعلٌمً تعلم تعاونً تقسٌم الطالبات إلً مجموعات عمل أو -3

 تتضمن جداولٌتضمنها كتٌب الطالبة، و التًعمل الأوراق توجٌه الطالبات إلً استخدام  -4

(K.W.L) أسئلة( -عصؾ ذهنً -ائط ذهنٌة) خر واألنشطة المصاحبة. 

 بتوصٌؾ المقرر. تاستخدام الكتاب المقرر وبعض المراجع الثانوٌة المساندة، كما ورد -4

 Data Showعلً شاشة العرض بجهاز(K.W.L) عرض جدول -5

 تقسٌم موضوع الدرس إلً مفاهٌم وأفكار رئٌسٌة. -6

وهكذا مع كل عناصر سؤال الطالبات عن ماذا ٌعرفن عن المفهوم األول من الدرس،  -2

 ومفاهٌم الدرس.

الطالبات علً السبورة فً العمود  السابقة لدي معارؾالتكتب المعلمة أو إحدي الطالبات  -,

 نقلها وتسجٌلها فً أوراق العمل، وهكذا مع كل عناصر الدرس منهن، ثم تطلب   (K)األول

ثم مناقشة  ل مستقل،بشكفً أوراق العمل ، كما ٌمكن للطالبات تعبئة جداولهن أو الموضوع

 كل خطوة مع مجموعاتهن لتشجٌعهن علً المشاركة  الفعالة مع الزمٌالت، وزٌادة فهمهن.

تسأل المعلمة الطالبات عن ما الذي ٌرؼبن فً تعلمه عن الفكرة األولً أو االمفهوم األول  -0

 استراتٌجٌة العصؾ الذهنً، وهكذا مع كل عناصر الدرس.ًة مستخدم ، لدرسمن ا

،ثم تطلب  (w)المعلمة أو إحدي الطالبات األسئلة علً السبورة فً العمود الثانًتكتب  -,1

 من الطالبات نقلها  وتسجٌلها فً أوراق العمل، وهكذا مع كل عناصر الدرس.

 تبدأ المعلمة فً شرح الدرس مستخدمة طرق التدرٌس المناسبة، والمساندة الستراتٌجٌة -11

(K.W.L)  ،وبعض أنماط التعلم  والمناقشة،العصؾ الذهنً،، مثل: المحاضرة التفاعلٌة

التعاونً، والنشط، كما تستعٌن بعروض البوربوٌنت،  فضال عن االستعانة بالكتب المقررة 

 والشبكة  العنكبوتٌة كمصادر للتعلم.



 

 

تسأل المعلمة الطالبات عن ماذا تعلمن من وعن موضوع الدرس، وتكتب اإلجابات  -12

، فً أوراق العملثم تطلب من الطالبات كتابة تلك اإلجابات  ،(L)علً السبورة فً العمود

 وهكذا مع كل مفاهٌم الدرس.

 تقدم المعلمة تؽذٌة راجعة للطالبات عن إجاباتهن لألسئلة. -13

وكذلك العمود توجه المعلمة الطالبات لعقد مقارنات بٌن العمود األول والعمود الثانً،  -14

اإلضافٌة التً لم ٌتوقعن دراستها، وكذلك توجٌه  ، والعمود الثالث، وتحدٌد المعوماتالثانً

 األسئلة التً لم تتم اإلجابة عنها كأسئلة بحثٌة.

تتأكد المعلمة من تعلم الطالبات، حٌث تطلب منهن تقدٌم عرض شفوي عما تعلموه،  -15

 .أوراق العملومجاالت تطبٌقه وتلخٌص ما تم تعلمه فً 

 :(K.W.L)دور معلمة التربٌة األسرٌة فً استراتٌجٌة

لقاء  إلفً هذه االستراتٌجٌة دوراً مختلفا عن الدور التقلٌدي القائم على ا ةدي المعلمتؤ      

 (2،ص2,13وٌتحدد دورها فٌما ٌلً: )جواد وعباس،

 الكشؾ عن المعارؾ السابقة لدي الطالبات كأساس للتعلم الجدٌد. -1

 دارة مجموعات النقاش.إضبط البٌئة التعلٌمٌة، و -2

 تنظٌم معارؾ الطالبات ضمن مخطط االستراتٌجٌة. -3

 محاورة الطالبات لتولٌد أسئلتهم وتحفٌز تفكٌرهن. -4

 توجه الطالبات نحو ما ٌنبؽً لهن فهمه، واالحاطة به.  -5

 تقوٌم أداء الطالبات، ومدى تحقٌقهن لألهداؾ المرجوة من الدرس. -6

 عتماد على أنفسهنإلالتعلّم الذاتً، واٌوفٌر الفرص الالزمة لتشجٌع الطالبات على  -2

 (. 125، ص,2,1)عطٌة،

استخدام العصؾ الذهنً لحفز عقول الطالبات، لتولٌد األسئلة التً ٌرؼبن فً تعلمها حول  -,

 (.2,14الموضوع )فتح هللا،

 ونجاحها فً تحقٌق أهدافها، فً العملٌة التربوٌة، ساسألاوعلً أٌة حال فإن المعلم هو      

وٌنقلها من مجال المطامح أو التطلعات إلً حٌز الواقع  امل اإلٌجابً الذي ٌجسدها،والع

ألن المعلم هو المنوط  به إعداد األجٌال وتنشئتهم تنشئة  (؛120،ص 2,11)الداهري، الملموس

إجتماعٌة تحقق أهداؾ المجتمع؛ فبقدر كفاٌته وتكٌفه فً عمله بقدر ما ٌنجح فً أداء رسالته 

 (.322،ص,2,1)العبٌدي،

  (K.W.L):دور الطالبة/المعلمة فً استراتٌجٌة

 ( 2,16)منهل الثقافة التربوٌة،: ٌتحدد دور الطالبة وفق هذه االستراتٌجٌة فً المحاور اآلتٌة

 

  .تقرأ النصوص المختارة، وتستوعب األفكار المطروحة فٌها -1

  .لى معرفتها السابقةتطرح األسئلة التً تلبً حاجاتها المعرفٌة المبنٌة ع -2

  .تمارس التفكٌر المستقل فً القضاٌا واألفكار التً ٌدور حولها النص  -3

  .تصنؾ األفكار الواردة فً النص إلى محاور أساسٌة وفرعٌة  -4

  .تتدرب على ممارسة التفكٌر التعاونً مع باقً أفراد المجموعات  -5

ؼٌر صائبة)ناٌؾ  تصوب ما رسخ فً بنائها المعرفً السابق من معارؾ وحقائق -6

  (16،ص2,12وردام،



 

 

رر ما تعلمته بالفعل من النص وتحاول أن ٌستمر فً البناء المعرفً لدٌها من خالل تق -2

 .تولٌد أسئلة جدٌدة

 .(2,14تبادل  زمٌالتها الخبرات، واالستعانة بذوي الخبرة )فتح هللا، -,

 

      :منهج البحث وإجراءاته

ألنه المنهج شبه التجرٌبً المنهج  احثةالب تاعتمد: و التصمٌم التجرٌبً منهج البحث أوالا : 

  .المالئم لتحقٌق هدؾ البحث

و  والضابطة( )التجرٌبٌة وهما تصمٌم المجموعتٌن المتكافئتٌن ةحثاالب تأتبعالتصمٌم التجرٌبً:

التجربة  علًصر المتؽٌرات الخارجٌة ذات األثرحفٌها  هو من التصمٌمات التجرٌبٌة التً ٌتم 

ثم تخضع المجموعة األولً  ثم تعرض المجموعتان الختبار قبلً، ،ماعدا المتؽٌر المستقل

وتحجب التجربة عن المجموعة الثانٌة،وبعد نهاٌة مدة التجربة  المستقل(،لمتؽٌرللتجربة)ا

 )معرفة أثر التجربة علً المجموعة األولً هدؾب تعرض المجموعتان الختبار بعدي،

 ( التالً:2بشكل ) وٌتضح ذلك، (163، 2,11،لنوما
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مجتمع وعٌنته:  ثانٌا

 

 

 

 ثانبا: مجتمع البحث وعٌنته:

( 2,تمثل مجتمع البحث الحالً فً طالبات الفرقة الثالثة بقسم تصمٌم األزٌاء البالػ عددهن)

ثم تم إختٌار عٌنة البحث بطرٌقة مقصودة، ووقع االختٌار طالبة موزعة علً ثالث شعب، ومن 

مثلتا المجموعتٌن) التجرٌبٌة  تٌنرٌستطالعٌة، والشعبتٌن األخإلعلً أصؽر شعبة لتمثل العٌنة ا

ستبعاد الطالبات المنسحبات من الشعب، وكذلك الطالبات ؼٌر الجادات إوالضابطة(، وبعد 

( 32) ةالمجموعة الضابط طالبات( طالبة، و عدد 32أصبح عدد طالبات المجموعة التجرٌبٌة)

  .أٌضا طالبة

 وشملت ما ٌلً: المواد التعلٌمٌةثالثا: 

 :دلٌل المعلمة)عضو هٌئة التدرٌس( -1

 مع مراعاة ما ٌلً: دلٌل المعلمةقامت الباحثة بإعداد 

 ( التصميم التجريبي للبحث الحالي1شكل )

مجموعتي 

 البحث
التطبيق القبلي 

ألدوات قياس 

التطبيق البعدي  المعالجة

ألدوات قياس 

المجموعة 

 التجريبية

اختبار 

تحصيلي 

 معرفي

مقياس االتجاه 

نحو مقرر 

طرق طرق 

 التدريس

التدريس 

باستراتيجية 

(K.W.L) 

 

اختبار 

تحصيلي 

 معرفي

مقياس االتجاه 

نحو مقرر 

طرق طرق 

 التدريس
 

 المقارنة لمعرفة التكافؤ

المجموعة 

 الضابطة

اختبار 

تحصيلي 

 معرفي

مقياس االتجاه 

نحو مقرر طرق 

 طرق التدريس

 

التدريس 

بالطريقة 

 التقليدية

اختبار 

تحصيلي 

 معرفي

مقياس االتجاه 

نحو مقرر 

طرق طرق 

 التدريس
 



 

 

 اإلطالع علً األدبٌات التربوٌة والدراسات السابقة ذات الصلة. -

وفقا الستراتٌجٌة  التً ٌمكن تدرٌسها  ( 1موضوعات مقرر طرق تدرٌس خاصة)تحدٌد  -

(K.W.L). 

  الستراتٌجٌة ( وفقا1موضوعات مقرر طرق تدرٌس خاصة)بعض إعادة صٌاؼة  -

(K.W.L). :ًوقد تضمن الدلٌل ما ٌل 

 .(K.W.L)نبذة عن استراتٌجٌة  -

 .(K.W.L)إرشادات للمعلمة  تساعدها علً تدرٌس المقرر باستراتٌجٌة  -

 بشكل عام.. (K.W.L)خطوات التدرٌس باستراتٌجٌة  -

 (.1األهداؾ العامة لمقرر طرق تدرٌس خاصة) -

 التوزٌع الزمنً لتدرٌس موضوعات المقرر. -

 خطة تدرٌس كل موضوع من موضوعات المقرر المختارة، وتضمنت ما ٌلً: -

 السلوكٌة لكل موضوع.األهداؾ  - أ

 األدوات والوسائل التعلٌمٌة، ومصادر التعلم المتطلبة لتنفٌذ كل موضوع. - ب

 خطة سٌر التدرٌس وإجراءات التنفٌذ. - ت

 أسالٌب التقوٌم. - ث

  :كتٌب الطالبة -2

ٌتضمن أوراق العمل لكل   (K.W.L)ستراتٌجٌةالقامت الباحثة بإعداد كتٌب للطالبات وفقا 

ستراتٌجٌة فً أثناء التدرٌس، وكذلك معرفة دورهن اللهن فهم خطوات ا؛ حتً ٌتسنً  موضوع

وخطوات  ،أهدافها،ستراتٌجٌة، وتعرٌفهالال تقدٌمخالل التدرٌس، وقد تضمن الكتٌب ما ٌلً: 

عنوان  تضمنت ما ٌلً:، التً مهام التعلملممارسة   المتطلبةأوراق العمل و، التدرٌس بها

مخطط فارغ لحقول واألنشطة التعلٌمٌة المصاحبة لخطوات االستراتٌجٌة، و ، أهدافهالدرس، 

 .االستراتٌجٌة، تلخٌص ما تم تعلمه، وتقوٌم ما تم تعلمه

 الضبط العلمً للدلٌل والكتٌب:

بعد االنتهاء من إعداد دلٌل المعلمة وكتٌب الطالبة تم عرضهما علً مجموعة من السادة 

طرق تدرٌس االقتصاد المنزلً وطرق التدرٌس عامة و المحكمٌن المتخصصٌن فً المناهج

مناسبة أهداؾ  ما ٌلً: حول (2ملحق )أرائهم  استطالعوذلك بهدؾ  ، (1ملحق ) خاصة

.  (K.W.L)ستراتٌجٌةالالمقرر وأهداؾ كل موضوع، مالئمة خطوات السٌر فً الدرس وفقا 

األهداؾ، مناسبة أسالٌب التقوٌم المتبعة ،مناسبة األنشطة التعلٌمٌة والوسائل التعلٌمٌة  لتحقٌق 

لمستوي الطالبات، وقد أقر السادة المحكمٌن صالحٌتهما للتطبٌق، وبذلك أصبح الدلٌل والكتٌب 

 (4(، ملحق )3جاهزٌن للتطبٌق. ملحق )

 

 وشملت ما ٌلً:القٌاس،  إعداد أدواترابعا:

 ختبار تحصٌلً معرفً:إإعداد 

 الخطوات التالٌة: البحث الحالً تبعأإلعداد وتصمٌم االختبار 

 ختبار:إلتحدٌد هدف ا -1

وفقاا لمساتوٌات عٌناة البحاث  ختبار بهدؾ قٌااس التحصاٌل المعرفاً لادي الطالبااتالصمم هذا ا

 بلوم المعرفٌة.



 

 

 ختبار وصٌاغة عباراته:الالتخطٌط ل -2

 ختبار راجعت الباحثة ما ٌلً:إل:لتحدٌد نوع اختبارالاختٌار نوع ا -أ

وجاء ختبارات للتحصٌل المعرفً االعدٌد من المراجع والدراسات السابقة التً استخدمت 

 ختبارات الموضوعٌة.إلختبار من نوع االا

 :(وصف وتصمٌم األختبارختبار)الصٌاغة عبارات ا -ب

 ختبار من جزأٌن هما:التكون ا

االختٌار من متعدد،وهو من أكثر االختبارات الموضوعٌة شٌوعا،أهمٌة،  أسئلة الجزء األول: -

 ( سؤال.22، وتكون من )(,12،ص 2,11النوم،) واستخداما فً قٌاس جوانب متعددة

الصواب والخطأ وتم اختٌاره لقٌاس درجة استٌعاب الطالبات للحقائق  أسئلة الجزء الثانً: -

 ( سؤال.,1والمفاهٌم المتضمنة بالمقرر ،وتكون من)

 ختبار:التعلٌمات ا -جـ 

ختباار فاً الصافحة األولاى مان كراساة األسائلة واإلجاباة وروعاً فٌهاا أن التم وضع تعلٌماات ا

سااتجابة.كماروعً أٌضاااً أن ٌكااون طااول إلاتكااون واضااحة ودقٌقااة، وذكاار مثااال لتوضااٌح كٌفٌااة 

 ختبار مالئماً، حتى ال تشعر الطالبات بالملل أو اإلجهاد فٌؤثر ذلك على أدائهن.الا

 طرٌقة تصحٌح االختبار: -  د

ختبار بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحٌحة وصفر لإلجاباة ؼٌار الصاحٌحة ماع التم تصحٌح ا

لصااحٌح وإجمااالً الاادرجات ٌساااوي الدرجااة الكلٌااة عاادم وجااود درجااات بااٌن الصاافر والواحااد ا

 (2) ملحق. لالختبار

 (5ملحق )ختبار فً صورته المبدئٌة على السادة المحكمٌن:إلعرض ا-3

السادة المحكمٌن فً مجال المناهج وطرق التدرٌس وعلام الانفس  بعضختبار على التم عرض ا

ختبار وسالمة عباراتاه ومالئمتاه إلبهدؾ التحقق من صدق محتوى ا التربوي؛ والقٌاس والتقوٌم

 قتراحات السادة المحكمٌن.إصٌاؼة بعض األسئلة على ضوء إعادة  تعدٌلتم و قد  لعٌنة البحث،

 ختبار:الالتجربة االستطالعٌة ل  -4

عٌناة ستطالعٌة "ؼٌر عٌنة البحاث" مان الطالباات/ ختبار فً صورته األولٌة على العٌنة اإلالطبق ا 

فاً الفصال الدراساً األول وهادفت  هـا1430/,143( فً العام الجاامعً ,3وكان قوامها ) البحث،

 لحصول على البٌانات التالٌة:إلً استطالعٌة التجربة اإل

 تم حساب الصدق بالطرق التالٌة: ختبار:إلصدق ا

س ماا وضاع لقٌاساه وقاد تحقاق صادق محتاوى ال: ٌعنى أن اصدق المحتوى أو المضمون -أ ختباار ٌقٌا

 ختبار من خالل:الا

ختباار ختبار خطوة بخطاوة وٌصاؾ االختبار الذي ٌساٌر عملٌات إعداد االالإعداد جدول مواصفات ا -

 وٌحدد نوعه.

 تحدٌد عدد األسئلة التً سٌتم إعدادها والمرتبطة بكل هدؾ وكل موضوع، وهو مهام فاً بنااء -

 التالً:( 1، وٌتضح ذلك بجدول )رختبار ألنه ٌؤمن صدق االختبااال

 

 

 

 



 

 

 (1جدول  )

 (1خاصة)مقرر طرق تدرٌس لالمعرفً  التحصٌلً ختبارمواصفات اال

 

 مستوٌات األهداف

 

 

 الموضوعات

عدد  تقوٌم تركٌب تحلٌل تطبٌق فهم تذكر

 األسئلة

الوزن النسبً 

 للموضوعات

 %1205 2 - 2 2 1 1 2 األهداف التعلٌمٌة

مجاالت األهداف 

 التدرٌسٌة

2 1 1 - 1 1 6 15% 

التخطٌط لعملٌة 

 التدرٌس

1 2 1 2 1 1 0 2205% 

 %2205 0 1 1 1 2 2 2 األنشطة التعلٌمٌة

إدارة الصف 

 وضبطه

1 1 2 2 2 1 0 2205% 

 %,,1 ,4 4 2 2 2 2 8 مجموع األسئلة

الوزن النسبً 

 األهداف لمستوٌات

2,  12

05 

1205

% 

120

5% 

1205

% 

1,

% 

1,,

% 

 

 

ختباار الوتحقاق مان خاالل إجمااع الساادة المحكماٌن علاى أن كال أسائلة ا الصدق الظاهري:-ب 

    .(1مقرر طرق تدرٌس خاصة)موضوعات  ؽطًت

ختباار بطارق إحصاائٌة معٌناة لمعرفاة وتتضمن هذه العملٌاة تحلٌال بناود اال الصدق الداخلً:-ج

حصلوا على درجاات ختبار  بٌن األفراد الذٌن درجة السهولة والصعوبة، وكذلك درجة تمٌٌز اإل

ختباار، لاذلك فهاو ٌعاد أفضال أناواع العالٌة وبٌن الاذٌن حصالوا علاى درجاات منخفضاة بانفس ا

 .(0,،ص2,11؛)صالح،(422،ص 2,14الشافعً،)الصدق

 ختبار لضبطه إحصائٌا من خالل حساب ما ٌلً:اللذلك قامت الباحثة بتحلٌل بنود ا

 حساب معامالت سهولة وصعوبة االختبار:  -

ماا باٌن  ، وقاد تراوحات هاذه المعاامالتختباارسائلة اإلأل والصاعوبة سهولةالتم حساب معامالت 

 ختبار متفاوتة فً نسب السهولة والصعوبة.( وعلى هذا تعد أسئلة اال022,-021,)

 :ختبارلمفردات اإلحسابات معامالت التمٌٌز لكل  -

( مماا ٌادل علاى 025,، 026,تراوحت بٌن ) ختبار، وقد لمفردات اإل تم إٌجاد معامالت التمٌٌز

 أن أسئلة االختبار كلها ممٌزة.

 حساب معامل ثبات االختبار: -

لحساب معامل ثبات االختبار تم استخدام معامل ارتباط "سبٌرمان وبراون"للتجزئة النصفٌة ألنه 

ً درجاة وها 03.,ٌتسم بسهولة تطبٌقه، وقاد أشاارت النتاائج أن معامال ثباات االختباار ٌسااوي 

 عالٌة ومقبولة من الثبات.



 

 

 تحدٌد الزمن الالزم لتطبٌق االختبار: -

ختبار تم تحدٌد  زمن اال ختبارلال ستطالعًالفً ضوء ما أسفرت عنه نتائج التجرٌب ا

أول ثالث وذلك بحساب متوسط الزمن الذي استؽرقته ختبار، ستخدام معادلة حساب زمن االبا

الذي استؽرقته أخر ثالث طالبات من العٌنة  ، وكذلك الزمنستطالعٌةالعٌنة اال من طالبات

 ( دقٌقة.35ٌساوي ) الالزم لإلجابة الزمنمتوسط أن ووجد   ستطالعٌة،اإل

 ختبار:الصورة النهائٌة لال -5

ختباار فاً صاورته النهائٌاة مكوناا مان أصابح اال ؛ ختبااربعد إجاراء التعادٌالت الساابقة علاى اال

 (6) ملحق( درجة.,2( درجة والصؽرى ),4له ) العظمى( سؤال والنهاٌة ,4)

 

 :(1االتجاه نحو مقرر طرق تدرٌس خاصة)ثانٌا: إعداد مقٌاس 

 

مراجعاة بعاض الكتاب والدراساات التاً تناولات مقااٌٌس  مر إعداد المقٌاس بالخطوات التالٌة: 

(؛ 2,13أباو حطاب وصاادق) ، ومنهاا: االتجاه بشكل عام واالتجاه نحو المقررات بشكل خاص

 .(2,12؛)صبري و الرافعً،(2,12(؛ الخلٌفة)2,15(؛ شاهٌن)2,15الثوٌنً)

 الهدف من المقٌاس:

 (.1هدؾ المقٌاس إلً قٌاس اتجاه الطالبات عٌنة البحث نحو مقرر طرق تدرٌس خاصة)

 تحدٌد محاور المقٌاس ونوعه:

 محاور المقٌاس:   -1

 ( عبارة.22أهمٌة المقرر ) المحور األول: -

 ( عبارة.23االستمتاع بدراسة المقرر ) المحور الثانً: -

 صٌاغة عبارات المقٌاس: -2

تم صٌاؼة عبارات المقٌاس فً ضوء إطالع الباحثة على بعض البحوث والدراسات السابقة 

؛ (245،ص2,13أبو حطب ،وصادق،) :،ومنها مقاٌٌس بصفة عامةلالتً عرضت تنظٌرا ل

( التالً 2والجدول ) ؼة عبارات المقٌاس،،مع مراعاة شروط صٌا(2,12،صبري،الرافعً)

 ٌوضح عدد ونوعٌة عبارات كل محور من محاور المقٌاس

 (2جدول )

 (1االتجاه نحو مقرر طرق تدرٌس خاصة)مقٌاس  جدول مواصفات

 إجمالً عدد العبارات العبارات السلبٌة العبارات االٌجابٌة محاور المقٌاس

-15-13-11-2-1 األول

10-21-25-22-

35-42 

5-2-0-12-23-31-

20-33-32-30-41 

22 

-,2-,1-16-,-2 الثانً

22-26-2,-32-3, 

4-6-1,-12-14-24-

3,-34-36-4, 

2, 

مجموع عبارات 

 المحورٌن

21 21 42 

 



 

 

 تحدٌد نوع المقٌاس: -3

ألنه من أشهر مقاٌٌس " فً تقدٌر درجات المقٌاس، Likertاستخدمت الباحثة طرٌقة لٌكرت"

االتجاهات، وتمتاز بالسهولة النسبٌة فً التصمٌم والتصحٌح والدقة والثبات، وجاءت عبارات 

ؼٌر موافقة( ألنها أكثر مالئمة للطالبات -ؼٌر متأكدة-المقٌاس على مقٌاس ثالثً متدرج )موافقة 

 )أبو حطب، صادق،ٌاسى االستجابة على عبارات المقعٌنة البحث وال تستؽرق وقتاً طوٌالً ف

 (230، ص 2,13

 تعلٌمات المقٌاس واضحة للطالبات.حرصت الباحثة على أن تكون تعلٌمات المقٌاس: -4

 :عرض المقٌاس على السادة المحكمٌن

بعد االنتهاء من إعداد المقٌاس فى صورته األولٌة  قامت الباحثة بعرضه على السادة 

رأى السادة المحكمٌن أن عبارات وقد تم فى صورة استطالع للرأي، وقد  (,)ملحقن،المحكمٌ

المقٌاس مناسبة لمحتوى المقرر ومناسبة للطالبات عٌنة البحث، كما أن العبارات سهلة الفهم 

السادة المحكمون على إٌجابٌة وسلبٌة  أؼلب وواضحة المعنى بالنسبة للطالبات، كما اتفق

واقترح بعض السادة  ن التعلٌمات واضحة فى كراسة الطالبة،عبارات المقٌاس، وأجمعوا أ

نقل بعض العبارات من المحور الثانً إلً المحور األول، وحذؾ عبارة من  المحكمٌن 

 .أجرٌت التعدٌالت المشار إلٌهاعباراتان مكررتان فً المحور األول، وقد 

 التجربة االستطالعٌة: -5

بعد عرض المقٌاس على السادة المحكمٌن أصبح المقٌاس فى صورته األولٌة جاهزاً للتطبٌق 

على العٌنة االستطالعٌة بهدؾ التعرؾ على مدى فهم الطالبات للتعلٌمات وطرٌقة اإلجابة 

، وكذلك حساب الصدق والثبات والمعامالت اإلحصائٌة استفساراتهنوكذلك اإلجابة عن 

مقٌاس بعد من الالزم لالستجابة علً عبارات المقٌاس، وقد تم تطبٌق الللمقٌاس، وحساب الز

ستطالعٌة لموضوعات المقرر فى بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الاالنتهاء من التجربة ا

 قسم تصمٌم األزٌاءمن  الثالثةعلى عٌنة عشوائٌة من طالبات الفرقة  هـ1430/,143الجامعً

عٌنة البحث  ؼٌر( طالبة ,3، وكانت العٌنة قوامها )د المنزلً ببرٌدهالتصامٌم واالقتصابكلٌة 

عبارات المقٌاس، كما كذلك و ،األساسٌة  وأسفرت التجربة االستطالعٌة عن وضوح التعلٌمات

، وقد تم ةستجابة للمقٌاس بجدٌتم الرد عن استفسارات الطالبات بالقدر الذي ٌحقق لهن اإل

 الدرجات،وتمت المعالجات الحسابٌة،وذلك بهدؾ: تصحٌح إجابات الطالبات، ورصد

 وقاد اتباع البحاث الحاالً ٌقٌس ماا وضاع لقٌاساه، صادقا عندما المقٌاس ٌعتبرصدق المقٌاس: -أ

 الطرق التالٌة فى معرفة صدق المقٌاس وهى:

دان الذى ٌقٌسه وقد راعت الباحثاة بهدؾ الحكم على مدى تمثٌل المقٌاس للمٌالصدق المنطقً: -

 فى أثناء إعداد المقٌاس واتضح ذلك من خالل وجهة نظر السادة المحكمٌن للمقٌاس.ذلك 

تقٌس محكمٌن على أن كل عبارات المقٌاس وتبٌن من خالل إجماع السادة ال:صدق المضمون -

 (.1االتجاه نحو مقرر طرق تدرٌس خاصة)

 تم حساب معامالت االتساق الداخلً للمقٌاس،كمؤشراً لصدقه، حساب االتساق الداخلً: -

رتباط محوري إ، وٌعنً ذلك أن (0,5,رتباط دالله عند مستوي داللة)واتضح أن معامالت اال

 المقٌاس بالمقٌاس ككل، مما ٌؤكد أن المقٌاس ٌتمتع بدرجة عالٌة من الصدق.



 

 

علااً نفااس العٌنااة  هإعااادة تطبٌقاا تاام التحقااق ماان ثبااات المقٌاااس ماان خاااللثبااات المقٌاااس: -ب

االستطالعٌة بفارق شهر واحد بٌن التطبٌقٌن بهدؾ استخراج معامل ارتباط "بٌرسون" للمقٌاس 

 ( وهً قٌمة مرتفعة ومقبولة للثبات.,00,ككل وأبعاده، حٌث بلػ ثبات المقٌاس ككل )

للزمن الذي استؽرقته طرٌقة التسجٌل التتابعً تم حسابه من خالل  زمن تطبٌق المقٌاس: -6

كل طالبة من طالبات العٌنة االستطالعٌة فً اإلجابة علً المقٌاس، وتم حساب متوسط هذه 

( 5، باإلضافة إلً )( دقٌقة تقرٌبا25األزمنة، وتوصلت الباحثة إلً أن زمن المقٌاس ٌساوي)

 حث.، وبذلك أصبح المقٌاس جاهزاً للتطبٌق على عٌنة الب دقائق لقراءة التعلٌمات

 تم تصحٌح المقٌاس كما ٌلً: طرٌقة تصحٌح المقٌاس: -7

إٌجابً وجود اتجاه  استجابات الطالبات عٌنة البحث بالموافقة على العبارات الموجبة تعبرعن -أ

(، لاذلك توزعات الاادرجات علاى االختٌاارات الثالثااة 1لادٌهن نحاو مقاارر طارق تادرٌس خاصااة)

 ( على الترتٌب.1-2-3ؼٌر موافقة( كالتالً ) –ؼٌر متأكدة  –)موافقة 

 استجابات الطالبات عٌنة البحث بالموافقة على العبارات السالبة تعبر عن وجود اتجاه سالبً  -ب

(، لاذلك توزعات الاادرجات علاى االختٌاارات الثالثااة 1لادٌهن نحاو مقاارر طارق تادرٌس خاصااة)

 (3-2-1ؼٌر موافقة( كالتالً ) –ؼٌر متأكدة  -–)موافقة 

 محورٌن تضمناأصبح المقٌاس فً صورته النهائٌة مكونا من  الصورة النهائٌة للمقٌاس: -8

 (0) ملحق .( عبارة42)

 تفسٌرها:ونتائج البحث 

قامت الباحثة برصد درجات الطالبات عٌنة البحث قبلٌاا وبعادٌاً ألدوات البحاث وتحلٌلهاا للتحقاق 

المعالجاااات واألساااالٌب  وأجااارت الباحثاااةمااان صاااحة فاااروض البحاااث واإلجاباااة عااان تسااااؤالته 

وفٌما ٌلً عرضا مفصال الختبار صحة فاروض ،  المناسبة لتحلٌل ومعالجة البٌاناتاإلحصائٌة 

 البحث:

 اختبار الفرض األول:

داللة إحصائٌة عند مستوي  ووجد فرق ذٌ صحة الفرض األول الذي نص على:" للتحقق من

درجات تحصٌل طالبات المجموعة التجرٌبٌة الالتً درسن وفقا  ً( بٌن متوسط0,5,داللة )

ً ، وطالبات المجموعة الضابطة الالتً درسن بالطرٌقة التقلٌدٌة ف(K.W.L)ستراتٌجٌةال

 .لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌةل المعرفً التطبٌق البعدي الختبار التحصٌ

إجاباات الطالباات مجماوعتً البحاث  تم حساب اختبار "ت" لعٌنتٌن مستقلتٌن لمتوسطً درجاات

 ( ٌوضح ذلك.3)الضابطة و التجرٌبٌة( فً اختبار التحصٌل المعرفً، وجدول )

 (3جدول )

نتائج قٌمة "ت" لعٌنتٌن مستقلتٌن وداللتها اإلحصائٌة للفرق بٌن متوسطً درجات طالبات 

 المعرفًالمجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( فً التطبٌق البعدي الختبار التحصٌل 
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ة وأن  بكثٌر ( أن قٌمة "ت" المحسوبة للتحصٌل المعرفً أكبر3اتضح من جدول ) من قٌمة "ت" الجدوٌل

ة والمجموعة الضابطة ًف  ٌٌب ن متوسطً درجات طالبات المجموعة التجر ا ٌب هناك فرقا داال إحصاٌئ

نما350,2التحصٌل المعرفً،حٌث بلؽت قٌمة "ت" المحسوبة ) قٌمة"ت" الجدولٌة لداللة الطرفٌن  (،ٌب

وٌتضح من ذلك أن طالبات المجموعة (، 0,5,( عند مستوي داللة )1000( تساوي )62ودرجة حرٌة )

ة الالًت درسن موضوعات مقرر  قد تفوقن على طالبات المجموعة ( 1طرق تدرٌس خاصة)التجرٌٌب

ق البعدي الختبار التحصٌل  الضابطة الالًت درسن نفس الموضوعات بالطرٌقة التقلٌدٌة، وذلك ًف التطٌب

ٌا عن ،المعرفً ن متوسطً درجات طالبات 5,.,د مستوى داللة )وٌعًن هذا وجود فرقا داال إحصائ ( ٌب

ق البعدي لالختبار لصالح طالبات المجموعة  ة و طالبات المجموعة الضابطة فً التطٌب المجموعة التجرٌٌب

ة ه، التجرٌٌب وبالتاًل أمكن اإلجابة عن السؤال ، الفرض األول من فروض البحث الحاًل تم قبول وعٌل

ة إستراتٌجٌة الثاًن للبحث وهو:  ًف تنمٌة التحصٌل المعرًف لدي الطالبات عٌنة  (K.W.L)ما فاعٌل

 البحث؟

التحصٌل المعرفً لدي طالبات المجموعة التجرٌبٌة إلً  مستوي وقد أرجعت الباحثة تحسن

 أن:علً  الطالبة  ساعدت (K.W.L)ستراتٌجٌة اأن 

.و ، والمناقشةتتبادل األراء واألفكار مع زمٌالتها من خالل الحوار  -  العمل الجماعً و التعلم التعاوًن
 مع معلمتها  موضوعات المقرر ؛ ألنها هً الًت تفكر وتحلل وتستنتج وتناقشمعرفتها السابقةتنشط  -

جٌة.وزمٌالتها  ؛ فهً محور العملٌة التعلٌمٌة ًف هذه اإلستراٌت
 هنها.عله أبًق أثرها ًف ذٌجمما  ؛تقوم بتلخٌص الموضوع بعد دراسته  -
 ناها المعرفٌة.تنظٌم بُ فً تحدد أهدافها، وتنظم معارفها، وتراقب تعلمها، وتقٌم أدائها؛ مما ٌسهم  -
 مما أضًف عًل العملٌة التعلٌمٌة تشوٌقا ومتعة لها. األنشطة التعلٌمٌة،من  تنخرط ًف العدٌد -
السابقة بالمعلومات الجدٌدة ، وربط معارفها من موضوعات المقرر تحدد األفكار الرئٌسة لكل موضوع -

وتضع األسئلة المتضمنة بحقول  ،موضوعال المتعلمه، حٌث تقوم الطالبة باستدعاء خبراتها السابقة حول

جٌة، وهً:) الا ما الذي تعلمته  -ماذا أرٌد معرفته عن الموضوع؟  -ماذا أعرؾ عن الموضوع؟ ستراٌت

 عن الموضوع؟(.

دمج ما ٌقرأون فً قراء الخبراء فً معالجة النصوص ، وتقرأ بالطرٌقة التً ٌستخدمها ال -

 ، مما ٌدعم الفهم واالستٌعاب لدٌها. معارفهم الخاصة

جٌان فإ سبق فً ضوء ما م والتعلم واكساب الطالبات فعالة  (k.w.l) ة ستراٌت و  معارؾ،الًف التعٌل

ٌلها واالحتفاظ بها ، ودمجها مع المعرفة السابقة هسهولة فهم مما  المرتبطة بموضوعات المقرر؛ا، وتحل

المعلمة عندما تعرؾ وتحدد بوضوح األهداؾ التعلٌمٌة،  ، فضال عن أنالتحصٌل المعرفً تحسنأدي إًل 

جٌة -وتشرك معها الطالبات منها: ، األهداؾ سوؾ تتحققفإن مجموعة من   -كما حدث بهذه االستراٌت

 (21،ص2,14)الحٌلة،

 الحصول عًل تعلم أفضل. - أ

 نتائج تعلٌمٌة أكثر فاعلٌة. تحقٌق - ب



 

 

 ,Zouhor( 2,13) أبو الحسنوبذلك اتفقت نتائج البحث الحالً مع نتائج كل من 

Bogdanovic and Segedinac (2016) صٌل المعرًف الًت توصلت إًل تنمٌة التح

نما اختلفت مع نتائج دراسة البلويولكن فً مجاالت أخري. (K.W.L)باستخدام إستراتٌجٌة   ، ٌب

التً أشارت إلً عدم وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن متوسط درجات المجموعة ( 2,16)

 التطبٌق البعدي والمؤجل لالختبار التحصٌلً.التجرٌبٌة فً 

 

معادلة مربع  المعرفً تم استخدام تحصٌلال تحسٌنفً  (k.w.l)حساب حجم تأثٌر إستراتٌجٌة ول

 ( التالً:4هو موضح بجدول) كما (1002،منصور)المقابلة لها "d"وقٌمة"η2"مربع إٌتا

 (4جدول)

 فً التحصٌل المعرفً(k.w.l)وحجم تأثٌر إستراتٌجٌة "d"وقٌمة"η2"قٌمة مربع إٌتا

 

 داللة حجم التأثٌر "d"قٌمة "η2قٌمة المتغٌر التابع المتغٌر المستقل

 005, التحصٌل المعرفً (k.w.l)إستراتٌجٌة 

 

 جداً  كبٌر 4024

 

علااً المتؽٌاار التابع)التحصااٌل  (k.w.l)( أن حجاام تااأثٌر المتؽٌاار المسااتقل4ٌتضااح ماان جاادول)

  كبٌر لصالح المجموعة التجرٌبٌة.جاء المعرفً(

 اختبار الفرض الثانً:

داللة إحصائٌة  ووجد فرق ذٌوللتحقق من صحة الفرض الثانً للبحث الحالً والذي نص على" 

( بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة الالتً درسن 0,5,عند مستوي داللة )

، وطالبات المجموعة الضابطة الالتً درسن بالطرٌقة التقلٌدٌة فً (K.W.L)ستراتٌجٌةالوفقا 

لصالح طالبات المجموعة  (1التطبٌق البعدي لمقٌاس االتجاه نحو مقرر طرق تدرٌس خاصة)

 .التجرٌبٌة"

اسااتجابات الطالبااات  تاام أٌضااا حساااب اختبااار "ت" لعٌنتااٌن مسااتقلتٌن لمتوسااطً درجااات     

االتجااه نحاو مقارر طارق لمقٌااس  مجموعتً البحث)التجرٌبٌة والضاابطة( فاً التطبٌاق البعادي

 ( ٌوضح ذلك.5، وجدول )(1تدرٌس خاصة)

 (5جدول )

نتائج قٌمة "ت" لعٌنتٌن مستقلتٌن وداللتها اإلحصائٌة للفرق بٌن متوسطً درجات طالبات 

لمقٌاس االتجاه نحو مقرر طرق المجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( فً التطبٌق البعدي 

 (1تدرٌس خاصة)

 المجموعة

 

 المحاور

 المجموعة التجرٌبٌة

 

 المجموعة الضابطة

 

درجة 

 الحرٌة

قٌمة)ت( 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

االنحراف  المتوسط العدد

 المعٌاري

االنحراف  المتوسط العدد

 المعٌاري

 (5,.,) 22025   62 1051 1304 32 2022 ,250 32أهمٌة 



 

 

 المقرر

االستمتاع 

بدراسة 

 المقرر

32 23001 1023 32 120,5 1000 62 100,2 (,.,5) 

المقٌاس 

 ككل

32 33040 3015 32 1,056 2032 62 230,0 (,.,5) 

 

االتجاه نحو مقرر طرق تدرٌس (أن قٌمة "ت" المحسوبة لمقٌاس 5اتضح من جدول)      

أكبر من قٌمة"ت"الجدولٌة وأن هناك فرقا ذو داللة إحصائٌة بٌن  ورٌهمحو، (1خاصة)

فً المقٌاس ككل،حٌث بلؽت  (التجرٌبٌة و الضابطة تٌن)متوسطً درجات طالبات المجموع

( 62(،بٌنما قٌمة"ت" الجدولٌة لداللة الطرفٌن ودرجة حرٌة)230,0قٌمة "ت"المحسوبة)

(،كما وجد أن هناك فروقا ذات داللة إحصائٌة فً 0,5,(عند مستوي داللة)1000تساوي)

ت بلؽ المقٌاس علً الترتٌب ما ٌلً: لمحوريالمقٌاس حٌث بلؽت قٌمة"ت" المحسوبة  محوري

لمحور (، وبلؽت قٌمة "ت"المحسوبة 22025)لمحور أهمٌة المقررقٌمة "ت"المحسوبة 

وٌتضح من ذلك أن طالبات المجموعة التجرٌبٌة الالتً ، (100,2)االستمتاع بدراسة المقرر 

قد تفوقن على طالبات المجموعة الضابطة الالتً درسن  . (K.W.L) ستراتٌجٌة الدرسن وفقا 

كذلك. وٌعنً هذا وجود  محورٌهمقٌاس ككل وفً لبالطرٌقة التقلٌدٌة، وذلك فً التطبٌق البعدي ل

( بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعة 5,.,فرقا داال إحصائٌا عند مستوى داللة )

ق البعدي للمقٌاس لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة و طالبات المجموعة الضابطة فً التطبٌ

 التجرٌبٌة.

الفرض الثانً من فروض البحث الحالً، وبالتالً أمكن اإلجابة عن  تم قبولوعلٌه وعلٌه 

فً تكوٌن اتجاه إٌجابً نحو  (K.W.L)ستراتٌجٌة اما فاعلٌة  السؤال الثالث للبحث وهو: "

 البحث؟لدي الطالبات عٌنة ( 1مقرر طرق تدرٌس خاصة)

(؛ 2,15اتفقاات نتااائج البحااث الحااالً مااع نتااائج كااال من:)الثااوٌنً،فااً ضااوء مااا ساابق 

التً أشارت إلً أنه ال توجد   (Zaho&Ting,2013)( بٌنما اختلفت مع نتائج2,15)شاهٌن،

 عالقة إٌجابٌة أو سلبٌة بٌن معرفة الطالب لطرق التدرٌس واتجاهاتهم نحوها.

 

االتجاااه نحااو مقاارر طاارق تاادرٌس ئج االٌجابٌااة لمقٌاااس وقااد أرجعاات الباحثااة تلاا  النتااا

 لدي طالبات المجموعة التجرٌبٌة إلً ما ٌلً: (1خاصة)

مقاارر طاارق تاادرٌس  نحااوفعالااة فااً تحساان اتجاهااات الطالبااات   (K.W.L)اسااتراتٌجٌة -

 .الناتجة عن حماسهن ودافعٌتهن نحودراسة المقرر بهذه االستراتٌجٌة(؛ 1خاصة)

فاً  وعرض المفاهٌم بطارق فعالاة ساواء فردٌاة أو جماعٌاة األخري، النظر احترام وجهات -

وبالتالً تحسن اتجاهاتهن  ،؛ قد زاد من دافعٌة الطالبات نحو المقرر. (K.W.L)استراتٌجٌة

 نحوه.

زاد مان حاب   ؛ ممااعارض موضاوعات المقارركانات مشاوقة فاً    (K.W.L)ستراتٌجٌةا -

 .دراستهورؼبتهن فً  ، للمقرر الطالبات



 

 

علااً تعزٌااز ثقااة الطالبااات بأنفسااهن، وتزٌااد ماان شااعورهن  (K.W.L)اسااتراتٌجٌةتعماال  -

 أدي إلً تحسن اتجاهاتهن نحو المقرر.مما ؛ بمسؤولٌة تعلمهن

، وتنمٌة  التمحور حولهن، وحفز دافعٌتهن، وتشجع التعلم الذاتًومراعاة حاجات الطالبات،  -

 مهارات تحمل المسؤولٌة لدٌهن.

خالؾ المعارؾ التً سرعان ما  طالباتنواتج التعلم األكثر بقاًء لدي الاالتجاهات من  -
 .(320، ص 2,13تتعرض للنسٌان )اللقانً والجمل،

 

تكون اتجاهات إٌجابٌة نحو مقرر طرق تدرٌس فً   (K.W.L)ستراتٌجٌة اولحساب حجم تأثٌر 

( 132،1002)السعٌد، المقابلة لها"d"وقٌمة"η2"تم استخدام معادلة مربع مربع إٌتا (،1خاصة)

 ( التالً:6كما هو موضح بجدول)

 (6جدول)

فً مقٌاس االتجاه نحو  . (K.W.L)وحجم تأثٌر إستراتٌجٌة "d"وقٌمة"η2"قٌمة مربع إٌتا

 (1مقرر طرق تدرٌس خاصة)

 داللة حجم التأثٌر "d"قٌمة "η2قٌمة المتغٌر التابع المتغٌر المستقل

إستراتٌجٌة 

(K.W.L) 

 كبٌر جداً  5041 ,,0, أهمٌة بالمقرر

 كبٌر جداً  400 0,6, االستمتاع بدراسة المقرر

 كبٌر جداً  6 ,00, المقٌاس ككل

 

علااً المتؽٌاار التابع)مقٌاااس  . (K.W.L)( أن حجاام تااأثٌر المتؽٌاار المسااتقل6ٌتضااح ماان جاادول)

 لصالح المجموعة التجرٌبٌة.  اكبٌر (، ومحورٌه( جاء1االتجاه نحو مقرر طرق تدرٌس خاصة)

 اختبار الفرض الثالث:

توجاد عالقاة ذات داللاة  وللتحقق من صحة الفرض الثالث للبحث الحالً والذي نص علاً"     

تهن نحاو ( بٌن تحصٌل طالبات المجموعة التجرٌبٌة واتجاها0,5,إحصائٌة عند مستوي داللة )

رتبااط باٌن التحصاٌل المعرفاً للطالباات إلتام إٌجااد معامال ا ، ("1مقرر طرق تادرٌس خاصاة)

رتبااط إوذلاك باساتخدام معادلاة معامال  بعادٌا،( 1واتجاهاتهن نحو مقارر طارق تادرٌس خاصاة)

 التالً: (2كما ٌوضحه جدول) رتباط،لحساب اإل"Pearson"بٌرسون

 (7جدول )

مقرر  االتجاه نحوومقٌاس  التحصٌل المعرفًبٌن متوسط درجات اختبار  ةرتباطٌاإل العالقة

 فً القٌاس ألبعدي (1طرق تدرٌس خاصة)

 مستوي الداللة رتباط بٌن االختبارٌنإلمعامل ا عدد المجموعة التجرٌبٌة

32 ,0,0 ,0,,1* 



 

 

بٌن متوسط درجات  (0,0,رتباطٌه موجبة بلؽت)إوجود عالقة  (2اتضح من الجدول)       

مقٌاس االتجاه نحو مقرر علً جاباتهن إالطالبات فً اختبار التحصٌل المعرفً وبٌن متوسط 

(،وبهذا 1,,0,وهً عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوي الداللة ) (،1طرق تدرٌس خاصة)

 الفرض الثالث من البحث الحالً. تم قبول

 أن: وتعزي هذه النتٌجة إلً

ٌجعل الطالبة  ال تقؾ عند حدود الكتاب المقرر للتزود بالمعرفة، مما (K.W.L) ستراتٌجٌةا -

 مصادر تعلمها.  تنوع

أدي إلً تكون اتجاها  الجوانب المعرفٌة بالمقرر؛تحسن مستوي الطالبات فً تحصٌل  -

 إٌجابٌا نحوه.

علً جذب انتباه الطالبات، وتحفٌز اهتمامهن خالل دراسة  (K.W.L)تعمل استراتٌجٌة  -

ة وإنتاج أكبر عدد ممكن موضوعات المقرر، األمر الذي أدى الى متابعة الطالبات المستمر

 .سهولة التعلم، وتحسن فً التحصٌل من األسئلة التً ٌرؼبن فً تعلمها، مما أدي إلً

 والتحصٌل. علً إنجاز ساعدطرق التدرٌس ؛ مقرر اإلٌجابً نحو  الطالباتاتجاه   -

 التوصٌات:

 دٌم التوصٌات التالٌة:ٌق فً ضوء ما توصل إلٌه البحث من نتائج
ستراتٌجٌات والطرائق الحدٌثة فً إعداد المعلمات بكلٌات اإلعداد لالتضمٌن برنامج  -

 لإلستفادة منها فً ممارسة المهنة بعد التخرج. (K.W.L)التدرٌس مثل إستراتٌجٌة 

بشكل  زٌاءاألبقسم تصمٌم  فً تدرٌس المقررات التربوٌة  (K.W.L)ستراتٌجٌةبا االستعانة -

 ص.( بشكل خا1عام وبمقرر طرق تدرٌس خاصة)

توجٌه معلمات التربٌة األسرٌة إلً عدم االقتصار علً الطرق التقلٌدٌة فً التدرٌس  -

 كإستراتٌجٌة تدرٌس جدٌدة وثبتت فاعلٌتها فً التدرٌس. (K.W.L)ستراتٌجٌةاواستبدالها ب

 تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس -

 المعرفًاستراتٌجٌات التفكٌر فوق تزوٌد المعلمات بالمزٌد من المعلومات حول  -

 ، وأهمٌتها،وكٌفٌة استخدامها. (K.W.L)استراتٌجٌةك

وتزوٌدهم بأدلة  ،(K.W.L)تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌات التربٌة علً استراتٌجٌة -

 ترشدهم الستخدامها فً التدرٌس.

مساعدة الطالبات علً زٌادة اتجاهاتن ودافعٌتهن نحو مقررات طرق تدرٌس االقتصاد  -

 المنزلً.

ثٌن فً مجال طرق التدرٌس علً إجراء مزٌد من الدراسات والبحوث حول حث الباح -

 استراتٌجٌة فً مختلؾ التخصصات.

 باستراتٌجٌات التفكٌر فوقفتح مجال كبٌرإلجراء المزٌد  من البحوث والدراسات المتعلقة  -

 .(K.W.L)ستراتٌجٌةاك المعرفً

 بحوث مقترحة:

 الباحثة إجراء البحوث والدراسات التالٌة: فً ضوء نتائج البحث الحالً وتوصٌاته تقترح



 

 

فً تدرٌس مقرر التربٌة األسرٌة والصحٌة لتنمٌة (K.W.L) ستراتٌجٌة افعالٌة استخدام  -

 مهارات التفكٌراألبداعً و العلمً لدي طالبات المرحلة الثانوٌة.

تنمٌة  علً (2طرق تدرٌس خاصة)فً تدرٌس مقرر (K.W.L) ستراتٌجٌة افعالٌة استخدام  -

 .التربٌة األسرٌةمهارات التفكٌرلدي الطالبات معلمات 

تصوٌب الفهم  علً مقرر المناهج التعلٌمٌةفً تدرٌس (K.W.L) ستراتٌجٌة ااستخدام  أثر -

 الطالبات معلمات التربٌة األسرٌة. الخطأ لدي

درٌس مقرر طرق تدرٌس ت و الخرائط الذهنٌة فً(K.W.L)  تًستراتٌجٌافعالٌة استخدام  -

 الطالبات المعلمات. لدي لتفاوض، ومهارات اتحصٌلعلً تنمٌة الاالقتصاد المنزلً 

:قائمة المراجع  
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