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 حتصيل على (K.W.L) اسرتاتيجيت باستخذام التذريس أثر
 يف بالعال واآلداب العلوم بكليت النظريت التخصصاث طالب

 اإلنسانيت العلوم يف إحصائيت تطبيقاث مادة
استيدفت الدراسة الكشف عن أثر التدريس باستخدام  _الممخص
عمى تحصيل طالب التخصصات النظرية  (K.W.L) استراتيجية

بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم 
الدراسة من  اإلنسانية، استخدم الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة

( طالبًا من طالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب 44)
بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية، حيث وُزعت 
عمى مجموعتين، المجموعة التجريبية )تم تدريسيم باستخدام 

( طالباً، والمجموعة الضابطة )تم 22وعددىم ) (K.W.L) استراتيجية
الطريقة التقميدية( وقد استخدم الباحث االختبار التحصيمي تدريسيم ب

بعد التحقق من صدقو وثباتو، وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات 
بين التطبيق القبمي  (α ≤ 0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية لالختبار التحصيمي لطالب 
العموم واآلداب بالعال في مادة تطبيقات التخصصات النظرية بكمية 

إحصائية في العموم اإلنسانية، ولصالح التطبيق البعدي. ووجود فروق 
بين  (α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار 
آلداب بالعال التحصيمي لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم وا

في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية ولصالح المجموعة 
التجريبية. كما وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند 

بين متوسط أداء أفراد المجموعة التجريبية  (α ≤ 0.05) مستوى داللة
ا في التطبيق البعدي والمؤجل لالختبار التحصيمي. ومن أبرز م

أوصت بو الدراسة تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام مثل 
ىذا النوع من االستراتيجيات عند تنفيذ المحاضرات التي يقوموا 

 .بتقديميا لمطالب
 .تطبيقات إحصائية ،تحصيل ،الكممات المفتاحية: استراتيجية

 المقدمة. 1
 الرياضياتأفرزت التطورات اليائمة في مجال تطوير مناىج     

في السنوات األخيرة رؤى وتوجيات جديدة لما يجب أن يكون 
محل اىتمام رئيس في تعميم وتقويم تعّمم الرياضيات، وتمك 
الرؤى والتوجيات استدعت بدورىا تطوير أساليب التقويم 
لتضييق الفجوة بين المأمول في تعميم وتعّمم الرياضيات وبين 

 ].1األساليب التقميدية لمتقويم ]
ولتحقيق ذلك ال بد أن يقوم معمم الرياضيات بمجموعة       

إجراءات تدريسية ُيخطط ليا مسبقًا لتعينو عمى تنفيذ التدريس 
عمى ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيق األىداف التدريسية، 
متضمنة أبعاد مختمفة من أىداف وطرائق تقديم المعمومات 

يقة التقويم ونوع األسئمة واألمثمة والتدريبات وتحركات المعمم وطر 
 ].2المستخدمة ]

ويسعى التعّمم البنائي الستخدام تمك اإلجراءات التدريسية،      
فالنظرية البنائية نظرية ميمة في عممية التعمم حيث تعمل عمى 
توجيو وتطوير طرق التعميم الجديدة؛ خصوصًا في تعميم العمم، 

من أساء ىذا الفيم. وىي نظرية تعّمم وليس نظرية تعميم، وكثير 
وىناك مميزات أربع لمبنائية وىي: استخالص المعرفة السابقة، 
يجاد اإلدراك أو الفيم المخالف، وتطبيق المعرفة الجديدة  وا 

[. فالتعّمم 3والتعميق عمييا، ومعرفة انعكاسات ذلك عمى التعميم ]
عممية نشطة، ومستمرة تؤدي إلى إبداع المتعمم لتراكيب معرفية 

ة، تحقق تفاعالً  ناجحاً  مع المثيرات البيئية المحسوسة، جديد
 ].4واالستفادة بما اكتسبو المتعمم من خبرات في مواقف جديدة ]

فالتعّمم البنائي يحقق التدريس الفّعال المتمثل في النشاط      
التعميمي المخطط لو، وىو ذو أىداف محددة مسبقًا وقادر عمى 

ف التعميم بسيولة ويسر وفاعمية إحداث التعّمم وتحقيق أىدا
وتفاعل إيجابي بين أطراف العممية التعميمية. كما يزيد من 
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فاعمية المتعمم في التعامل مع المواقف التعميمية المختمفة ويزيد 
من قدرة المتعمم عمى إدارة معرفتو، وتوظيفيا بطريقة فّعالة في 

 ].5مواجية الواقع ]
تعّمم النشط البنائي الفّعال الذي ويرى الباحث أنو لتحقيق ال     

يجعل التعّمم قائم عمى نشاط وخبرات المتعمم بداًل من المعمم 
الذي يقوم عمى التمقين، فيناك العديد من اإلجراءات التدريسية 
واالستراتيجيات منيا االستراتيجيات ما وراء المعرفية. 

، وىي واستراتيجيات ما وراء المعرفة مرادفة لمتفكير في التفكير
مجموعة اإلجراءات التي يقوم بيا المتعمم وليس المعمم بيدف 
تحقيق تعّمم ما وراء المعرفة، وتشمل معرفة طبيعة التعّمم 
وعممياتو وأغراضو، والوعي باألنشطة التي ينبغي القيام بيا 

 ].6لتحقيق نتيجة معينة والتحكم في عمميات التعّمم وتوجيييا ]
 -وراء المعرفة: التساؤل الذاتي ومن استراتيجيات ما      

التدريس التبادلي  -العصف الذىني  -المنظمات المتقدمة 
خرائط المفاىيم،  -التمخيص  -التعميم التعاوني  -)النمذجة( 

  K.W.L [7]. وكذلك استراتيجية
كونيا تناسب طالب  (K.W.L) واستخدم الباحث استراتيجية 

التفكير بخطوات مرتبة التعميم العالي حيث ُتسيم في تنظيم 
ومنظمة مكونة من اإلجابة عن األسئمة التالية: ماذا تعرف؟ ماذا 

 ].8تريد أن تعرف؟ ماذا عرفت؟ ]
 مشكمة الدراسة. 2

في ضوء النتائج المتدنية لطالب التخصصات النظرية      
بكمية العموم واآلداب في اختبارات مادة تطبيقات إحصائية في 

د شعر الباحث بأىمية تدريس مفردات المادة العموم اإلنسانية فق
باستراتيجيات حديثة تجعل من الطالب مركز التعّمم وأن يكون 
مشاركًا نشطًا فّعااًل بداًل من كونو متمٍق لممعمومة فقط، ولكون 

تعّود الطالب عمى تنظيم وترتيب أفكاره  (K.W.L) استراتيجية
في حل المسائل، ورغبة من الباحث بتطوير طرق تدريس ىذه 
المادة، وتحقيقًا لمعايير الرياضيات المدرسية التي تؤكد عمى 
مبدأ التدريس القائم عمى التفكير، وما توصمت لو العديد من 

[؛ 8][؛ والبركاتي 29الدراسات السابقة كما في دراسة الرويس ]

[ من نتائج إيجابية بفعالية ىذه االستراتيجية عمى 28والزىراني ]
التحصيل الدراسي؛ لذا فقد تبنى الباحث ىذه االستراتيجية بدراسة 

 .أثرىا عمى تحصيل عينة الدراسة
 مة الدراسةئأ. أس

 :وتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي
عمى تحصيل  (K.W.L) ما أثر التدريس باستخدام استراتيجية

طالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة 
 تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية؟

  . أهداف الدراسةب
 :ىدفت الدراسة إلى

عمى  (K.W.L) الكشف عن أثر التدريس باستخدام استراتيجية
تحصيل طالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال 

 .في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية
  . أهمية الدراسةج

 :تكمن أىمية الدراسة الحالية في النقاط التالية
قد تفيد نتائج الدراسة لجان تطوير المناىج في وزارة التعميم  -

في تطوير مناىج مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية 
عامة والتي يدرسيا طالب خاصة، وفي مناىج المواد األخرى 

 .التخصصات النظرية
 (K.W.L) إرشاد أعضاء ىيئة التدريس الستخدام استراتيجية -

 .في التدريس؛ إليجاد بيئة تفاعمية نشطة
قد ُتسيم ىذه الدراسة في فتح المجال إلجراء المزيد من  -

في  (K.W.L) البحوث والدراسات المتعمقة باستخدام استراتيجية
 .التدريس

  حدود الدراسة .د
 :اقتصرت حدود الدراسة عمى ما يمي

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى مادة تطبيقات  -
إحصائية في العموم اإلنسانية )مقاييس النزعة المركزية، مقاييس 
التشتت( والمقررة عمى طالب التخصصات النظرية )القرآن 

 (.الكريم والدراسات اإلسالمية، المغات والترجمة
 ة ــكمي –ة ــبة طيــامعـــي جــة فــدراســت الــقـبـة: طُ ــانيــمكـدود الــالح -
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 .العموم واآلداب بالعال
الحدود الزمانية: ُطبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من  -

 .ه1437/  1436العام الجامعي 
 . فروض الدراسةه
 (α ≤ 0.05) مستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند *

عمى تحصيل طالب  (K.W.L) استراتيجيةلمتدريس باستخدام 
التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة 

 .تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية
 :وينبثق من ىذه الفرضية األساسية الفروض التالية

 (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية لالختبار بين التطبيق القبمي 

التحصيمي لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب 
 .بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية

 (α ≤ 0.05) روق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد ف -
البعدي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق بين 

لالختبار التحصيمي لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم 
 .واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية

 (α ≤ 0.05) ىق ذات داللة إحصائية عند مستو رو ال توجد ف -
التطبيق البعدي والمؤجل ألفراد المجموعة التجريبية لالختبار  بين

طالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب التحصيمي ل
 .بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية

  . مصطمحات الدراسةو
[ بأنيا 9استراتيجيات ما وراء المعرفة: عّرفيا عبدالوىاب ] -

والسموكيات التي يقوم بيا المتعمم بمساعدة المعمم،  األداءات
دراكو ووعيو باألنشطة والعمميات  وتوجييو؛ لتحديد مدى معرفتو وا 
العقمية، والقراءات قبل وأثناء وبعد التعّمم؛ لتذّكر المعمومات 
وفيميا والتخطيط لذلك، وحل المشكالت والتحكم في عمميات 

 .نيا وتنمية التفكير التأمميالتفكير التي يقوم بيا والتعبير ع
[ بأنيا مجموعة 10وعّرفتيا كذلك كل من عبدالحكيم وآدم ]      

   من اإلجراءات التي تيدف إلى اكتساب فعاليات ما وراء
 م، وعممياتو، وأىدافو والوعي ـة التعمّ ــة طبيعــرفـل معــة وتشمــالمعرف

 .باإلجراءات، واألنشطة المتطمبة إلنجاز ميمة محددة
[ بأنيا إحدى 11عّرفتيا عّرام ] (K.W.L) يةاستراتيج -

استراتيجيات ما وراء المعرفة وتتكون من عدد من الخطوات 
 :المنظمة والمرتبة المتمثمة في

K لمداللة عمى كممة know  وتعني ماذا نعرف عن الموضوع؟
وىي بمثابة خطوة استطالعية يتم من خالليا استدعاء ما لدى 

 .حول الموضوعالطالب من معمومات مسبقة 
W لمداللة عمى كممة want  وتعني ماذا نريد أن نعرف؟ وىي

خطوة ترشد الطالب إلى تحديد ما يريدون تعميمو من تحصيمو 
 .من خالل ىذا الموضوع

L لمداللة عمى كممة (Learn)  وتعني ماذا تعممنا؟ وىي تيدف
 .إلى تقويم ما تم تعممو ومدى االستفادة منو

  اإلطار النظري. 3
 (K.W.L)  استراتيجية

ىي استراتيجية تعّمم واسعة االستخدام، وىي إحدى      
بوضع ىذه  [12] استراتيجيات ما وراء المعرفة، وقد قامت أوجل

االستراتيجية بوصفيا استراتيجية فاعمة في التعّمم، وتيدف إلى 
تنشيط معرفة الطالب السابقة وجعيا نقطة انطالق أو محور 

لمعمومات الجديدة الواردة بالنص المقروء، وقد ارتكاز لربطيا با
 [13]ذكرت أن ليذه الطريقة ثالث خطوات. ثم قامت مع كار

وذلك  (K.W.L-Plus) بتطوير ىذه االستراتيجية لتصبح
بإضافة خطوتين ميمتين ليا من أجل تطوير تفكير الطالب 

 ( خريطة النص1أثناء القراءة، وذلك التطوير تمّثل في: )
(Mapping Text) (2) تمخيص المعمومات 

(Summarizing Information) وقد أشارا إلى أن إضافة ،
ىاتين الخطوتين لمخطوات الثالث السابقة يعود إلى أن الكتابة 
عادة بناء النص أدوات ميمة وفّعالة في مساعدة الطالب في  وا 
عممية معالجة المعمومات مما يعطي القارئ فرصة في عممية 

من النص كما يمنح الطالب فرصًا لمتدرب عمى بناء المعنى 
 .االستقاللية

 يـالذىنف ــ[ بأنيا استراتيجية تتضمن العص14وذكر بيرز ]     
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ثارة األسئمة، والقراءة الموجية، حيث يحدد فييا  والتصنيف، وا 
الطالب ما يعرفو من معمومات حول الموضوع، ثم يكتب ما يريد 

اية يبحث عن إجابات معرفتو عن ىذا الموضوع، وفي الني
لألسئمة التي قام بوضعيا، ويمكن أن يقرأ المعمم النص قراءة 

 K.W.Lصامتة أو بصوت عاٍل، كما يمكن أن يعمل مخطط

[ بأنيا 15بمفرده أو مع مجموعات صغيرة. ويرى كوب ]
استراتيجية جيدة يستخدميا المعممون؛ لتنشيط تفكير الطالب في 

 .عمم الجديدموضوع الدرس قبل أن يحدث الت

 ويتضح لدى الباحث من االستعراض السابق أن استراتيجية     
K.W.L  ىي إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة، والتي تنبثق

من التعّمم البنائي، وأنيا استراتيجية منظمة حيث تتكون من ثالثة 
أعمدة: األول )المعرفة السابقة(، والثاني )المعرفة المقصودة(، 

)المعرفة المكتسبة(، وأنيا تعتمد بشكل كبير عمى والثالث 
المعرفة السابقة لدى المتعمم. ويوضح الجدول التالي مكونات 

حسب البركاتي  (K.W.L) فقرات المخطط الخاص باستراتيجية
[8.[ 

 1 جدول
 (K.W.Lمكونات فقرات المخطط الخاص باستراتيجية )

 (Lماذا تعممت عن الموضوع؟ ) (Wماذا أريد أن أتعمم عن الموضوع؟ ) (Kعن الموضوع؟ )ماذا أعرف 
. المعمومات والخبرات السابقة التي سبق 1

لممتعممة أن درستيا بيدف ربطيا بالمعمومات 
الحالية، وبعد ذلك قراءة المتعممين استماعيم 

لمشرح متابعة نشاط أو تجربة عرض 
 بوربوينت.

 صياغة.. إعادة 2
. مناقشة الموضوع لتوضيح المعمومات 3

 المتوفرة.
 . رسم صورة أو رسم بياني.4
 . تحديد المعمومات السابقة.5
 . تصنيف في مجموعات6
 

دور المعممة / أسئمة عصف ذىني الستثارة عقول 
المتعممات، لوضع كافة األسئمة التي تود تعمميا حول 

 الموضوع.
ئمة التي تود اإلجابة دور المتعممة / وضع كافة األس

 عنيا وتعمميا عن الموضوع.
 . قراءة المتعممين حول خطة العمل.1
 . البحث عن معمومات.2
 . تحديد مصادر البيانات.3
 . تبادل الخبرات4
 . عمل تجارب.5
 . االستعانة بذوي الخبرة.6
 . وضع أسئمة حول المراد تعممو عن الموضوع.7

اإلجابة عمييا من أسئمة كتابة كافة البيانات التي تمت 
المتعممات، وتحاول المعممة توجيو األسئمة التي لم تتم 

 اإلجابة عنيا كأسئمة بحثية.
 . مراجعة ما تعمموه بصورة فردية.1
 . تسجيل االكتشافات.2
 . مشاركة الردود واإلجابات السريعة بأساليب متعددة3
 . كتابة الحقائق التي تعمموىا.4
 مى الزمالء.. قراءة ما كتبوه ع5
. تساعد ىذه الخطوة في صقل األفكار حول قراءة 6

 وكتابة العمميات.
 . تساعد في التفكير بوعي في الخطط والعمميات7

وقد أضاف العديد من الباحثين عمودًا رابعًا إضافة لألعمدة      
[ 16وآخرون ] الثالث كما ورد في األدبيات حيث أضاف شو

 [ عمود17والذي يعني ماذا فعمت؟ وأضافت شميدت ] D عمود
Q  وتعني األسئمة التي لم ُيجب عمييا، وأضاف الباحث ياسر

وتعني  S [ عمود18فاروق كما ُذكر في دراسة عطية وصالح ]
  W[ عمود19كتابة ممخص لمدرس، كما أضاف العميان ]

 [ عمود20و ونوفل ]ويعني المصادر والمراجع، وأضاف أبو جاد
H ويعني كيف نحصل عمى المعرفة؟ 

ومن خالل اطالع الباحث عمى األدبيات ذات الشأن توّضح أن 
 أىمية ىذه االستراتيجية تعود إلى أن استخداميا في التدريس

 :يتسم بالعديد من المميزات من أىميا
 تعزز فكرة التعميم الذي يجعل الطالب محورًا لمعممية التعميمية  -

 .بداًل من المعمم
تمّكن المعمم من تحقيق قفزات عظيمة لتعزيز بيئة التعّمم  -

 .الصفي
تساعد المعمم في تمكين طالبو من معالجة أي نص قرائي  -

ميما كانت درجة صعوبتو وذلك من خالل تنشيط معرفتيم 
 .السابقة

 .يمكن لممعمم استخداميا في أي مستوى دراسي -
 يمكن لمطالب تقرير وقيادة تعمميم الخاص أي تعزز مبدأ  -

 .التعّمم الذاتي لدى الطالب
ثارة فضوليم -  .تساىم في جذب اىتمام المعممين وا 
 .تيدف إلى البحث عن معمومات جديدة باستمرار -
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 الدراسات السابقة. 4
 K.W.L تقصى الباحث الدراسات التي تناولت استراتيجية     

 :وىي عمى النحو التاليفي التدريس 
[ بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام 21قام سعيد ]     

استراتيجية التعمم القائم عمى االستبطان عمى تنمية ميارات ما 
وراء المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي، حيث أعد 

 K.W.Lالباحث تمك االستراتيجية كجزء من استراتيجية
( 88، حيث تكونت عينة الدراسة من )واستراتيجية القبعات الست

طالبًا في المجموعة التجريبية، أما العينة الضابطة فقد تكونت 
( طالبًا من طالب الصف األول الثانوي، واستخدم 87من )

الباحث المنيج التجريبي، وقد صمم الباحث بطاقة مالحظة، 
واختبارًا تحصيميًا، وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة 

ائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل عند جميع إحص
مستويات بموم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مرتبطة 
بالجنس بين متوسطات درجات طالب وطالبات المجموعة 
التجريبية، في اختبار التحصيل في مادة الفيزياء البعدي 

 .بمستوياتو المختمفة
[ دراسة ىدفت إلى 22وأجرى الباحثان عوض وسعيد ]     

معرفة أسس استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس 
النصوص األدبية بالمرحمة الثانوية بمحافظة القاىرة، ومعرفة 

في تنمية الفيم   K.W.Lو P.Q.4A مدى فعالية استراتيجيتي
( طالبة، 23القرائي، وقد تكونت العينة المجموعة التجريبية من )

تمّثل المجموعة الضابطة، وتم استخدام المنيج ( طالبة 23)
التجريبي، وكانت أبرز نتائج الدراسة تفوق الطالبات الالتي 

 P.Q.4A درسن النصوص األدبية باستخدام استراتيجيتي

، وُيعزى ذلك التفوق إلى ما تنطوي عميو ىاتان K.W.Lو
يجابية الطالبات  .االستراتيجيتان من أسس ترتبط بالتعمم النشط وا 

 K.W.L [ إلى تحديد استراتيجية19وىدفت دراسة العميان ]     
من حيث خمفيتيا التاريخية ونشأتيا وتطورىا، واقتصر الباحث 
بحثو األطر النظرية واألسموب التحميمي لما ُكتب حول ىذه 
االستراتيجية، وأبرز ما توصل إليو الباحث تحديد مفيوم 

االستراتيجية مرحمة ما قبل االستراتيجية، وحدد الباحث مراحل 
  .القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة وخطوات كل مرحمة منيا

[ في دراستيا إلى معرفة أثر 8وأشارت دراسة البركاتي ]     
 K.W.Lالتدريس باستخدام الذكاءات المتعددة والقبعات الست و

في التحصيل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث 
( طالبة ووزعت 95بمكة المكرمة، حيث بمغت العينة )المتوسط 

إلى ثالث مجموعات تجريبية ورابعة ضابطة مستخدمة الباحثة 
المنيج التجريبي، وأظيرت النتائج تفوق مجموعتي الذكاءات 

عمى المجموعة الضابطة من حيث مستوى  K.W.Lالمتعددة و
 .التقويم

 راتيجية[ أثر استخدام است23وحددت دراسة توك ]      
K.W.L  واستراتيجية تدوين المالحظات في التحصيل الدراسي

لمتالميذ واتجاىاتيم نحو مقررات العموم والتكنولوجيا، وتكونت 
( تمميذًا من تالميذ الصف الخامس االبتدائي 121العينة من )

بتركيا، مستخدمًا المنيج التجريبي، ووزع التالميذ إلى ثالث 
، K.W.L باستخدام استراتيجيةمجموعات تجريبية درست 

والثانية تجريبية أيضًا درست باستخدام استراتيجية تدوين 
المالحظات، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية، 

، وكذلك K.W.L وتوصمت الدراسة إلى فعالية استراتيجية
استراتيجية تدوين المالحظات في تنمية التحصيل الدراسي، 

 .وم والتكنولوجياواالتجاه نحو مقرر العم
 [ عن فاعمية استراتيجية24وكشفت دراسة الجميدي ]     

(K.W.L. Plus)  في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب
الصف الثاني الثانوي، واستخدام الباحث منيج التجريبي، 

( طالبًا في 66وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة من )
جود فروق ذات داللة مجموعتين، وتوصمت نتائج الدراسة إلى و 

    إحصائية في التحصيل البعدي لميارات التذوق األدبي
  لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام االستراتيجية

 (K.W.L. Plus) 
[ إلى التعّرف عمى مدى فعالية 25وىدفت دراسة سعيد ]      

 - K.W.L استراتيجيتين من استراتيجيات ما وراء المعرفة
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PQ4R ، وذلك في تنمية ثالث متغيرات: التحصيل، والتفكير
الناقد، وتغيير االتجاه في فرع من فروع المغة العربية وىو النحو 
في المرحمة اإلعدادية، واستخدم الباحث المنيج التجريبي، 

( طالبًا تم تقسيميم إلى ثالث 90وتكونت العينة من )
PQ4R  (30 ) مجموعات، تجريبيتين: األولى درست باستخدام

 (30)تكونت من  (K.W.L) طالبًا، والثانية درست باستخدام
طالبًا، والثالثة ىي المجموعة الضابطة درست بالطريقة التقميدية 

 ( طالبًا، وتوصمت النتائج إلى تفوق استراتيجية30وعددىم )
(K.W.L) عمى استراتيجية PQ4R  في تنمية المتغيرات

تنمية المتغيرات الثالثة بصفة  الثالث، وفعالية االستراتيجيتين في
 .عامة مقارنة بالطريقة التقميدية المتبعة في تدريس النحو

[ فقد ىدفت إلى معرفة أثر استخدام 26أما دراسة عقيمي ]     
عمى  (K.W.L) - التساؤل الذاتي -استراتيجيات: النمذجة 

التحصيل وميارات ما وراء المعرفة واالتجاه نحو المادة لدى 
التالميذ المكفوفين، وُطبق المنيج التجريبي، وتمثمت عينة 

( طالب من مدرسة النور لممكفوفين بسوىاج 10الدراسة في )
( 5في مصر، وقسمت العينة إلى مجموعتين: تجريبية وعددىا )

طالب تدرس باالستراتيجيات الثالث، وأخرى ضابطة وعددىا 
ة إلى وجود فرق ( تدرس بالطريقة التقميدية، وتوصمت الدراس5)

دال إحصائيًا بين درجات طالب المجموعة التجريبية، ودرجات 
المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل لصالح تالميذ 

 .المجموعة التجريبية
[ إلى معرفة أثر استخدام 27وأوضحت دراسة عبداهلل ]     

في تدريس اليندسة عمى التحصيل  (K.W.L) استراتيجية
لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وتم والتفكير اليندسي 

( تمميذة، 80استخدام المنيج التجريبي، لعينة مكونة من )
( تمميذة، 40وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وعددىا )

( تمميذة، وتم تطبيق اختبارين 40وأخرى ضابطة وعددىا )
تحصيمي معرفي، وآخر اختبار تفكير ىندسي، وكانت من أىم 

راسة وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة نتائج الد
 ي ـــــف (K.W.L) ةــيـجـيـراتـتـدام اســـخـتـاسـت بــي درســتـة الــيـبـجريـالت

 .االختبارين
[ إلى معرفة أثر استخدام 28وىدفت دراسة الزىراني ]      

عمى التحصيل الدراسي في مقرر المغة  (K.W.L) استراتيجية
ينة مكة اإلنجميزية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمد

التطبيق، وعند  -الفيم  -المكرمة عند مستويات بموم: التذكر 
الدرجة الكمية لالختبار، تم استخدام المنيج التجريبي، وتكونت 

( طالبة كمجموعة تجريبية درست 31( طالبة، )62العينة من )
( طالبة كمجموعة 31، و)(K.W.L) باستخدام استراتيجية

لتقميدية، وتوصمت الدراسة ضابطة درست باستخدام الطريقة ا
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
اختبار طالبات المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات 
المجموعة التجريبية في التحصيل البعدي عند كل مستويات بموم 
المعرفية، وعند الدرجة الكمية لالختبار لصالح المجموعة 

 .التجريبية
[ عن فعالية التدريس باستخدام 29اسة الرويس ]وكشفت در       

في تحصيل طالبات كمية التربية في  (K.W.L) استراتيجية
مقرر المناىج العامة، وطّبقت المنيج التجريبي، وتألفت العينة 

( من طالبات كمية التربية وقسمت إلى مجموعتين 64من )
 ( طالبة درست باستخدام استراتيجية32تجريبية عددىا )

(K.W.L)( طالبة درست 32، وأخرى ضابطة عددىا )
بالطريقة التقميدية، وأظيرت نتائج الدراسة فعالية التدريس 

في تحصيل طالبات كمية  (K.W.L) باستخدام استراتيجية
التربية في مقرر المناىج العامة في ضوء نتائج االختبار 

 .التحصيمي البعدي
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 تمك الدراسات دراسة أثر وفعالية استخدام استراتيجيةاستيدفت  -
(K.W.L) في التدريس. 

 .تنوعت بيئات التطبيق ما بين الدول العربية، والدول األجنبية -
جميع الدراسات استخدمت المنيج التجريبي عدا دراسة العميان  -
 .[ فقد استخدمت األسموب التحميمي11]
 ام ـــم العـــالب التعميــن طـــات مالدراستألفت أفراد العينة في تمك  -
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[ فقد طبقت عمى طالبات التعميم العالي، 29عدا دراسة الرويس ]
 .وىي تتشابو بذلك مع الدراسة الحالية

تنوعت متغيرات الدراسات السابقة ما بين التحصيل الدراسي،  -
 .والترابط الرياضي، والتفكير، واالتجاه

ت السابقة بكونيا [ عن الدراسا26اختمفت دراسة عقيمي ] -
 (.استيدفت فئة االحتياجات الخاصة )فئة المكفوفين

وىناك دراسات استخدمت استراتيجيات أخرى إضافة  -
[ التي استخدمت 21مثل دراسة سعيد ] (K.W.L) الستراتيجية

[ التي 22استراتيجية القبعات الست، ودراسة عوض وسعيد ]
[ حيث 8ي ]، ودراسة البركاتP.Q.4A استخدمت استراتيجية

استخدمت استراتيجية الذكاءات المتعددة والقبعات الست، ودراسة 
[ التي استخدمت استراتيجية تدوين المالحظات، أيضا 23توك ]

[ فقد استخدمت استراتيجيتي التساؤل الذاتي 26دراسة عقيمي ]
 .والنمذجة

جميع أدوات الدراسات المستخدمة تمثمت باالختبار التحصيمي  -
[ التي استخدمت بطاقة مالحظة إضافة 21سعيد ] عدا دراسة

لالختبار، وىناك دراسات طبقت مقياس االتجاه مثل دراسة توك 
[23.[ 
 جميع تمك الدراسات أثبتت فعالية وأثر استخدام استراتيجية -

(K.W.L) في التدريس. 
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري  -

عداد المادة العممية باستخدام استراتيجية لمدراسة الحالية،  وا 
(K.W.L) ،وأيضًا في تصميم منيجية الدراسة وخطوات ،

جراءات التطبيق  .وا 
 الطريقة واإلجراءات. 5

  أ. منهج الدراسة
لمتحقق من فروض الدراسة استخدم الباحث المنيج التجريبي  -

 استراتيجيةلقياس أثر المتغير المستقل )التدريس باستخدام 
(K.W.L)  عمى المتغير التابع )تحصيل طالب التخصصات

النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية 
 (.في العموم اإلنسانية

 تصميم الدراسة
استخدم الباحث التصميم شبو التجريبي، فالمجموعة      

والمجموعة ، (K.W.L) التجريبية درست باستخدام استراتيجية
الضابطة درست بالطريقة التقميدية، وخضعت المجوعتان 
التجريبية والضابطة لمتطبيق القبمي الختبار تحصيمي في مقرر 
تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية؛ لمتأكد من تكافؤ 
المجموعتين، ثم تم التطبيق البعدي لالختبار عمى المجموعتين 

 .ياء من تجربة الدراسة)التجريبية والضابطة( بعد االنت
  . مجتمع الدراسةب

جميع طالب التخصصات النظرية )القرآن الكريم والدراسات      
اإلسالمية والمغات والترجمة( في كمية العموم واآلداب بالعال، 
والمقرر عمييم تدريس مادة التطبيقات اإلحصائية في العموم 

 -1436ي اإلنسانية لمفصل الدراسي األول من العام الجامع
 .( طالباً 312ىـ حيث بمغ عددىم اإلجمالي )1437

 . عينة الدراسةج
%( 14( طالبًا، وتمّثل العينة نسبة )44تكونت العينة من )     

من مجتمع الدراسة حيث استخدم الباحث الطريقة العشوائية 
البسيطة )األرقام التسمسمية الزوجية والفردية( حيث األرقام 

( طالبًا، 22وعة التجريبية ويبمغ عددىا )الزوجية تمّثل المجم
( 22واألرقام الفردية تمّثل المجموعة الضابطة ويبمغ عددىا )

 .طالباً 
  ـ أدوات الدراسةد
لمتحقق من فروض الدراسة استخدم الباحث االختبار  -

التحصيمي حيث قام بتطبيقو قبميًا وبعديًا عمى المجموعتين 
)الضابطة، والتجريبية(؛ لقياس أثر االستراتيجية حيث امتدت 

( أسبوعًا، وتم التحقق من صدق 14لفصل دراسي كامل لمدة )
وعة من االختبار من خالل عرضو في صورتو األولية عمى مجم

المحكمين المتخصصين من أساتذة الجامعة؛ لمتأكد من سالمة 
الصياغة، وصحة البدائل، ووضوحيا، ولمزيد من التحقق من 
صدق االختبار قام الباحث بتطبيقو عمى عينة من مجتمع 

( طالبًا تم اختيارىم بشكل عشوائي درسوا 24الدراسة بمغت )
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متوسط الزمن  المقرر سابقًا، وفي ضوء التطبيق تم حساب
( دقيقة، كما تم 50المناسب لإلجابة عن االختبار حيث بمغ )

حساب معامالت الصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار وقد 
تبين أن معامالت الصعوبة لمفردات االختبار التحصيمي تتراوح 

( وىي مناسبة ومقبولة، وتم حساب 0.69 -0.34ما بين )
 – 0.23ر التي تراوحت بين )معامل التمييز لفقرات االختبا

( مما يدل عمى أن القدرة عمى التمييز ألسئمة االختبار 0.74
 .مناسبة

 :ثبات االختبار
تم حساب معامل الثبات لالختبار التحصيمي باستخدام طريقة 

(، 0.91التجزئة النصفية، وقد بمغ معامل الثبات لالختبار )
 .ختباروتشير ىذه النتيجة إلى معامل ثبات مناسب لال

 (K.W.L)  إعداد المادة العممية باستخدام استراتيجية -

باالستفادة من الدراسات السابقة، تم إعداد جداول خاصة     
لمادة التطبيقات اإلحصائية في  (K.W.L) وفقًا الستراتيجية

العموم اإلنسانية )مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت( وقد 
متخصصين؛ لمتحقق من صدقيا، تم عرض تمك المادة عمى 

وحرصًا عمى مصداقية نتائج التطبيق، والُبعد عن التحيز فقد قام 
الباحث بتدريب األستاذ المكمف بتدريس المجموعة التجريبية، في 
حين دّرس الباحث المجموعة األخرى الضابطة بالطريقة 

 .التقميدية
 :التحقق من تكافؤ إفراد المجموعتين -

من تكافؤ المجموعات قبل البدء في تطبيق تم التحقق      
االستراتيجية وفقًا لمتطبيق القبمي لالختبار التحصيمي، وذلك 

( 2باستخدام اختبار )ت( لمعينات المستقمة، والجدول رقم )
 :يوضح نتائج ذلك

 2جدول 
 التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي التكافؤ بين المجموعات فينتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمتحقق من 

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

درجات  االنحراف المعياري
 الحرية

 مستوى الداللة المحسوبة قيمة )ت(

 0.326 0.995 42 1.93 4.91 التجريبية
 1.71 4.36 الضابطة

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 2) يتضح من الجدول رقم   
بين المجموعتين )الضابطة، التجريبية( في التطبيق القبمي، وىذه 
النتيجة تعزز تكافؤ أفراد المجموعتين قبل البدء في تطبيق 

 .استراتيجية التدريس
 نتائج. ال6

يتضمن ىذا الجزء عرضًا مفّصاًل لنتائج الدراسة ومناقشتيا     
مطروحة التي ىدفت الكشف عن أثر في ضوء فرضياتيا ال

عمى تحصيل طالب التخصصات  (K.W.L) استراتيجية
النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية 
في العموم اإلنسانية، وفيما يمي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتيا 

 :وفقًا لفرضياتيا المطروحة وعمى النحو اآلتي
 :الدراسة الرئيس والذي ينص عمىلإلجابة عن فرض  -
 (α ≤ 0.05) يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة"

عمى تحصيل طالب  (K.W.L) لمتدريس باستخدام استراتيجية

التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة 
 ".تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية

الفرض من خالل اختبار وقد تم التحقق من صحة ىذا      
 :صحة الفرضيات الفرعية اآلتية

توجد فروق ذات داللة " :الفرض الفرعي األول والذي نصو (1)
بين التطبيق القبمي  (α ≤ 0.05) الداللة إحصائية عند مستوى

والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية لالختبار التحصيمي لطالب 
بالعال في مادة  التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب

تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية، ولصالح التطبيق 
 ".البعدي
والختبار صحة ىذا الفرض تم تطبيق االختبار التحصيمي      

قبل وبعد تطبيق االستراتيجية عمى إفراد المجموعة التجريبية، 
ولمكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين القبمي 

ختبار التحصيمي فقد تم استخراج المتوسطات والبعدي لال
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 .( يوضح نتائج ذلك3لمعينات المرتبطة، والجدول رقم )الحسابية واالنحرافات المعيارية وكذلك إجراء اختبار )ت( 
 3جدول 

 والبعدي لالختبار التحصيمي لدى أفراد المجموعة التجريبيةنتائج اختبار )ت( لمعينات المرتبطة لفحص الفروق بين التطبيق القبمي 
 حجم األثر مربع إيتا مستوى الداللة المحسوبة قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التطبيق
 0.97 *0.00 31.22- 21 1.93 4.91 قبمي
 1.78 30.27 بعدي

  (α ≤ 0.05) عند مستوى داللة دالة إحصائياً  *
( وجود فروق دالة 3تظير البيانات الواردة في الجدول )     

( بين متوسط أداء أفراد α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )
المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار 
التحصيمي، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يظير أن 
متوسط أداء أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي بمغ 

(، في حين بمغ متوسط األداء في التطبيق القبمي 30.27)
أن الفروق لصالح التطبيق البعدي، ( مما يشير إلى 4.91)

وتؤكد ىذه النتيجة عمى تحسن المستوى التحصيمي لطالب 

التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في مادة 
تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية نتيجة استخدام 
االستراتيجية في التدريس، كما يؤكد حجم األثر المحسوب والذي 

%( وتدل ىذه القيمة وحسب تصنيف كوىين 97بمغت قيمتو )
( في تحسن K.W.Lعمى وجود أثر كبير الستخدام استراتيجية )

المستوى التحصيمي لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم 
واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية، 

ق ( يوضح التفاوت بمستوى األداء بين التطبي1والشكل رقم )
 القبمي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية.

 
 1شكل 

 التفاوت بمستوى األداء بين التطبيق القبمي والبعدي إلفراد المجموعة التجريبية
توجد فروق ذات داللة " :الفرض الفرعي الثاني والذي نصو (2)

بين المجموعتين (α ≤ 0.05)  عند مستوى الداللةإحصائية 
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي 
لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في 
مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية ولصالح المجموعة 

 ".التجريبية

تطبيق االختبار التحصيمي والختبار صحة ىذا الفرض تم      
عمى أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية(، ثم تم استخدام 
اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمكشف عن وجود فروق بين أفراد 

 .( يوضح نتائج ذلك4المجموعتين، والجدول )
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 4جدول 
 حص الفروق بين المجموعات في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمينتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لف

درجات  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
 الحرية

 قيمة )ت(
 المحسوبة

حجم األثر مربع  مستوى الداللة
 إيتا

 0.84 *0.00 14.75 42 1.78 30.27 التجريبية
 3.73 17.27 الضابطة

  (α ≤ 0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *
( وجود فروق دالة إحصائيًا عند 4يتضح من الجدول )     

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  (α ≤ 0.05) مستوى داللة
عمى االختبار التحصيمي في التطبيق البعدي وعند الرجوع 

يظير أن متوسط أداء أفراد المجموعة لممتوسطات الحسابية 
( ف يحين بمغ متوسط أداء أفراد 30.27التجريبية بمغ )

(، مما يشير إلى أن الفروق 17.27المجموعة الضابطة )
لصالح المجموعة التجريبية، وتؤكد ىذه النتيجة عمى فاعمية 

في تحسن المستوى التحصيمي لطالب  (K.W.L) استراتيجية

كمية العموم واآلداب بالعال في مادة التخصصات النظرية ب
تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية، كما يؤكد حجم األثر 

%( وحسب تصنيف كوىين 84المحسوب والذي بمغت قيمتو )
في تحسن  (K.W.L) عمى وجود أثر كبير الستخدام استراتيجية

المستوى التحصيمي لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم 
لعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية، واآلداب با

( يوضح التفاوت بمستوى األداء بين المجموعتين 2والشكل رقم )
 .في التطبيق البعدي

 

 2شكل 
 التفاوت بمستوى األداء بين المجموعتين )التجريبية, الضابطة( في التطبيق البعدي

ال توجد فروق ذات داللة " :الفرض الفرعي الثالث والذي نصو
بين التطبيق البعدي (α ≤ 0.05)  إحصائية عند مستوى داللة

والمؤجل ألفراد المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي 
لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال في 

 ".تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانيةمادة 
 والختبار صحة الفرض الثالث تم تطبيق االختبار     

التحصيمي بعد االنتياء مباشرة من تطبيق االستراتيجية عمى 

إفراد المجموعة التجريبية ثم إعادة تطبيق االختبار مرة أخرى 
بعد مرور شير من زمن التطبيق األول؛ ولمكشف فيما إذا كانت 
الفروقات بين التطبيقين )البعدي، المؤجل( دالة إحصائيًا، فقد تم 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وكذلك 

( يوضح 5إجراء اختبار )ت( لمعينات المرتبطة، والجدول رقم )
 .نتائج ذلك
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 5جدول 
 المرتبطة لفحص الفروق بين التطبيق البعدي والمؤجل لالختبار التحصيمي لدى أفراد المجموعة التجريبيةنتائج اختبار )ت( لمعينات 

 مستوى الداللة المحسوبة قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التطبيق
 0.056 2.32 21 1.78 30.27 بعدي
 1.88 29.73 مؤجل

  (α ≤ 0.05) دالة إحصائيا عند مستوى داللة *
( عدم وجود فروق دالة 5تظير البيانات الواردة بالجدول )     

بين متوسط أداء أفراد  (α ≤ 0.05) إحصائيا عند مستوى داللة
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والمؤجل لالختبار 

وتؤكد ىذه النتيجة عمى االحتفاظ بالمستوى التحصيمي، 
التحصيمي لطالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب 
بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنسانية نتيجة 
استخدام االستراتيجية في التدريس عمى الرغم من مرور الوقت 

 .من زمن التطبيق األول لالختبار التحصيمي
 النتائجمناقشة . 7

في ضوء ما سبق من استعراض الباحث لنتائج الفروض      
 الفرعية ظير وجود أثر لمتدريس باستخدام استراتيجية

(K.W.L)  عمى تحصيل طالب التخصصات النظرية بكمية
العموم واآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العموم 

عزو اإلنسانية وبحجم تأثير كبير حسب تصنيف كوىين، وي
تعمل عمى  (K.W.L) الباحث ىذه النتيجة إلى أن استراتيجية

تنشيط معرفة الطالب السابقة وجعميا نقطة انطالق لربطيا 
بالمعمومات الجديدة من أجل أن يكون ىناك معنى لمتعّمم، فيي 
تزيد من ثقة المتعمم بنفسو، وقدرتو عمى أن يخطط ويراقب ويقوم 

 .ية مستوى التحصيل لدييمذاتيًا األمر الذي ساىم في تنم
كما أن االستراتيجية في طبيعة بناءىا تؤكد عمى مبدأ      

التعمم الذاتي واالعتماد عمى النفس إضافة إلى فاعميتيا في 
تنشيط المعرفة السابقة، واالعتماد عمى النفس في التعمم، كما أن 
دور المدرس ضمن ىذه االستراتيجية في توجييو لمعممية 

نحو أىداف محددة فيحدد )ما يريد الطالب تعممو، التعميمية 
إضافة إلى تحديد مجاالت االستفادة مما تعمموه، وتقديم عرض 
شفوي لما تعمموه قد يكون ساىم وبشكل إيجابي في تنمية مستوى 

تحصيل طالب التخصصات النظرية بكمية العموم واآلداب بالعال 
ة. وقد جاءت ىذه في مادة تطبيقات إحصائية في العموم اإلنساني

[ التي 8النتيجة متوافقة مع دراسة كل من دراسة البركاتي ]
عمى  K.W.Lأظيرت تفوق مجموعتي الذكاءات المتعددة و

المجموعة الضابطة من حيث مستوى التقويم. واتفقت أيضًا مع 
 [ التي توصمت إلى فعالية استراتيجية23نتائج دراسة توك ]

(K.W.L) راسي واالتجاه نحو مقرر في تنمية التحصيل الد
[ 25العموم والتكنولوجيا. وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة سعيد ]

 عمى استراتيجية (K.W.L) التي توصمت إلى تفوق استراتيجية
PQ4R  في تنمية متغيرات الدراسة. واتفقت أيضًا مع دراسة
[ التي أشارت إلى وجود فروق دال إحصائيًا لصالح 27عبداهلل ]

 التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيةالمجموعة 
(K.W.L)  في اختبار التحصيل المعرفي واختبار التفكير

[ التي 28اليندسي. وكذلك فقد اتفقت مع نتائج دراسة الزىراني ]
توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
درجات اختبار طالبات المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات 

وعة التجريبية في التحصيل البعدي عند كل مستويات بموم المجم
المعرفية، وعند الدرجة الكمية لالختبار لصالح المجموعة 

وكذلك  (K.W.L) التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية
[ التي أظيرت نتائجيا فعالية 29اتفقت مع نتائج دراسة الرويس ]
تحصيل طالبات  في (K.W.L) التدريس باستخدام استراتيجية

 .كمية التربية في مقرر المناىج العامة
 التوصيات. 8

بناًء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن التوصية      
 :بما يمي

، واستخداميا في المواد (K.W.L) االىتمام باستراتيجية -
 .الدراسية األخرى
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من تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام مثل ىذا النوع  -
االستراتيجيات عند تنفيذ المحاضرات التي يقوموا بتقديميا 

 .لمطالب
توجيو انتباه القائمين عمى المناىج إلى أىمية مثل ىذا النوع  -

 من االستراتيجيات.
 المراجع

 أ. المراجع العربية
استراتيجيات في تعميم (. 2003[ بدوي، رمضان مسعد )1]

 الفكر، عّمان، األردن.، دار 1، طوتقويم تعّمم الرياضيات

، المدخل إلى التدريس(. 2003[ الفتالوي، سييمة محسن )2]
 ، دار الشروق، رام اهلل، فمسطين.1ط

المدخل المنظومي . 2007)الشريف، كوثر عبد الرحيم ) [4]
، كمية التربية بسوىاج، جامعة جنوب والبناء المعرفي
 الوادي، مصر.

االستراتيجيات الحديثة في (. 2008[ عطية، محسن عمي )5]
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عّمان، 1، طالتدريس الفعّال

 األردن.

(. استخدام استراتيجيات ما وراء 2001[ مصطفى، عفت )6]
المعرفة في تدريس الكيمياء لزيادة التحصيل المعرفي 
وتنمية التفكير الناقد وبعض ميارات عمميات التعمم لدى 

، مجمة العموم النفسية والتربويةوية، طالب المرحمة الثان
(، كمية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، مصر، 2العدد )
 .17 - 16ص 

(. أثر التدريس 2011[ العزاوي، رحيم يونس؛ ناصر، أحالم )7]
( في التحصيل الدراسي في K.W.Lباستخدام استراتيجية )

ثة مادة المناىج وطرائق التدريس لدى طمبة المرحمة الثال
مجمة بقسم الرياضيات بكمية التربية بالجامعة المستنصرية، 

(، كمية التربية، 2، العدد )جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية
 .156 - 134جامعة المستنصرية، العراق، ص 

أثر التدريس باستخدام (. 2008[ البركاتي، نيفين حمزة )8]
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THE IMPACT OF TEACHING USING THE 

(K.W.L) STRATEGY ON THEORETICAL 

DISCIPLINES STUDENTS' ACHIEVEMENT 

IN STATISTIC APPLICATIONS IN 
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ABSTRACT_ The study aimed to investigate the impact of using the (K.W.L.) strategy in teaching 

on the achievement of theoretical disciplines students in the course Statistical Applications in 

Humanities at the Faculty of Arts and Science in Al-Ola. The researcher used the experimental 

method, with a study sample of (44) students from theoretical disciplines at the faculty who study 

the course. They are distributed into two groups: the experimental group(22 students) were taught 

using the (K.W.L) strategy and the control group (22 students) were taught using the traditional 

way. Applying achievement test, after checking its validity and consistency, the researcher 

obtained the following results: - There are statistically significant differences at the level of 

significance (α ≤ 0.05) between pre and post application of the experimental group to test the 

grades of students in theoretical disciplines at the Faculty of Arts and Sciences in Al-Ula in 

Statistic Applications in Humanities, and in favor of the dimensional application. -There are 

statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between the experimental 

and control groups in the post application of the test grades in favor of the experimental group. -

There is a lack of statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) between 

the average performance of the experimental group in the post test and the deferred application of 

the test grades. One of the most important recommendations of the study is that teaching staff 

should be trained in using such strategies in their lectures.  

KEY WORDS: strategy - achievement - statistical applications. 

 

 

 

 


