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في تدريس الرياضيات على مهارات  KWLأجريت هذه الدراسة بهدف الكشف عن أثر توظيف إستراتيجية  :ملخص

التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في غزة. وقد استخدم الباحثان المنهج شبه 

التجريبي، حيث تم اختيار عينة الدراسة قصدياً وتكونت من صفين دراسيين من طالبات الصف العاشر األساسي 

ثانوية )ب( للبنات ليمثل أحدهما المجموعة التجريبية واآلخر المجموعة الضابطة. ولتحقيق بمدرسة هاشم عطا الشوا ال

ل المعلمة لتدريس الخاصة بوحدة االقترانات المثلثية، كما تّم إعداد دلي KWLأهداف الدراسة أعد الباحثان إستراتيجية 

( حصة 25تفكير اإلبداعي وآخر للتحصيل الدراسي. وبعد التطبيق الذي استمر خمسة أسابيع بواقع )لل واختبار ،الوحدة

؛ توصلت نتائج الدراسة إلى أّن حجم التأثير 2015/2016تدريسية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

هارات التفكير اإلبداعي والتحصيل في تدريس وحدة االقترانات المثلثية على تنمية م KWLكبير إلستراتيجية 

 الدراسي لدى طالبات الصف العاشر األساسي.
 ، التفكير اإلبداعي، التحصيل الدر اسي، طالبات الصف العاشر األساسي.KWLإستراتيجية  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

The impact of the employment of KWL strategy in the teaching of 

mathematics creative thinking and achievement among students of 

tenth grade in Gaza 
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Abstract: This study was conducted in order to detect the effect of the employment of 

KWL strategy of teaching mathematics on the creative thinking skills and the academic 

achievement among the tenth-grade students in Gaza. The two researchers used quasi-

experimental method. The sample was intentionally chosen. The sample consisted of two 

classes of students in the tenth grade from Hashem Atta Al-Shawa secondary school (b) 

where one class presented the experimental group and the other presented the control 

group. To achieve the objectives of the study the researchers prepared trigonometric KWL 

strategy. A teacher guide has also been prepared for teaching the unit and for testing the 

creative thinking and another for educational attainment. After five weeks of application; 

(25) teaching classes during the second semester of the academic year 2015/2016, the 

study results showed that there was a great effect of the KWL strategy of teaching 

trigonometry on the development of creative thinking skills and academic achievement 

of the tenth-grade students. 
Keywords: KWL strategy, creative thinking, achievement Durr Lacey, tenth grade students. 
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 المقدمة:

يعد التدريس واحداً من المجاالت المهمة في عمليتي التعليم والتعلم؛ فالتدريس بمثابة الركيزة  

األساسية للمهارات األكاديمية التي تتيح الفرصة لتحسين أداء المعلمين وتنمية شخصية الطلبة وتطوير 

 الزمالء.  تفكيرهم وتحصيلهم وبناء بعض القيم المهمة من خالل التعاون ومشاركة

و"تتميز الرياضيات بخاصية تطبيق المفاهيم والمهارات الرياضية؛ والقدرة على إجراء 

العمليات الحسابية بهدف حل المشكالت الرياضية التي لها التأثير الجاد في حياتنا. حيث تسهم 

توظيف وتفسير الرياضيات في بناء الحياة األكاديمية ومحو األمية الرياضية لدى الطلبة من خالل 

المشكالت الرياضية التي تتوافق مع الحياة اليومية، ويكون لها التأثير العميق في تعليم وتعلم 

الرياضيات؛ حيث إنه يوجد عالقة بين التعلم واستراتيجيات تعليم الرياضيات ومحو األمية الرياضية 

استراتيجيات التعلم المناسبة إلدارة وذلك بتوجيه المعلمين لتحسين كفاءة التعلم التي تعتمد على اختيار 

 (.Lettle, 2009:2-6التعلم" )

و"على الرغم من اختالف استراتيجيات تعليم وتعلم الرياضيات التي تؤثر على معرفة وفهم 

وقراءة وكتابة الطلبة للرياضيات؛ إالّ أّن اختالف وتعدد إستراتيجيات تعلم الطلبة للرياضيات لها 

 ,Wen-ChunTai)في تنمية تفكيرهم وتحصيلهم نحو تعلم الرياضيات"  األثر الكبير والفاعل

2015: 390-395). 

؛ KWLومن هذه اإلستراتيجيات الفاعلة والنشطة في عملية تدريس الرياضيات إستراتيجية 

 :Want" وتعني ما يعرفه الطالب، Know:Kوهي اختصار لثالث كلمات باللغة اإلنجليزية وهي "

W أن يعرفه الطالب، " وتعني ما يريدL :Learn .وتعني ما تعلمه الطالب 

وإن االنفجار المعرفي والتكنولوجي الذي نحياه اليوم يؤثر بطريقة أو بأخرى في تطور 

الرياضيات؛ والذي بدوره يؤثر في تطوير العقل البشري والتفكير المنطقي وتحليل مختلف المشاكل 

ن يتحقق تعلم الرياضيات وإدراك المفاهيم وحل وحسن التخطيط واتخاذ القرارات. وال يمكن أ

المشكالت الرياضية بشكل فاعل وذي معنى؛ إال من خالل توظيف االتصال بين المعرفة السابقة 

والمعرفة الجديدة وذلك باستدعاء ما يعرفه الطلبة من معلومات وما نريد أن نعرفه ويلخص في نهاية 

 الموقف ما تعلمه من مفاهيم رياضية.

د "هذه اإلستراتيجية من اإلستراتيجيات التي تنظم المعلومات لدى الطلبة لنمذجة وتفسير وتع 

المشكالت الرياضية؛ فهي تؤدي إلى زيادة التركيز وبقاء أثر التعلم، والوصول إلى المعرفة المسبقة 

لمفهوم لدى الطلبة وهي الخطوة األولى لدمج المفاهيم الرياضية الجديدة في إطار التواصل وعرض ا

الرياضي لحل المشاكل الرياضية من خالل أساليب متنوعة. "ماذا أعرف؟، ماذا تريد أن تعرف؟، 

ماذا تعلمت؟". وهي إستراتيجية تساعد على تنشيط الخلفية المعرفية للطلبة؛ وإتاحة الفرصة للطلبة 

 (.Chanakan, 2015: 99لتحديد أهداف التعلم الخاصة بهم" )

دراسات إلى أن هذه اإلستراتيجية تدفع الطلبة نحو الخيال وطرح وتشير العديد من ال 

 المناقشات الهادفة والتي تشجع على بقاء أثر التعلم فيسهل تذكر المفاهيم الرياضية ويصعب نسيانها. 

و"إن زيادة المناقشات والكالم أثناء تطبيق اإلستراتيجية يؤثر على حياة الطلبة؛ ويجعلهم  

ة كما يحسن الفهم ويؤدي إلى تنظيم ردود فعلهم؛ بما يسهم في معالجة ما يفكرون أكثر وضوحاً وجاذبي

 .Bahrenfuss, 2016: 2-5)فيه ويتحدثون عنه" )

و"يشار إلى أن هذه االستراتيجية تشجع الطلبة على اإلجابة والتحدث؛ خاصة من يعانون من  

علية؛ مما يؤدي إلى تنمية تفكيرهم صعوبة في الكالم؛ فتساعدهم في التعبير بحرية والمشاركة بفا

وتشكيل شخصيتهم؛ في حين أن آخرين قد تتفاوت قدراتهم اللفظية واللغوية ويتردد العديد من الطلبة 

في التحدث أمام زمالئهم وتكاد أصواتهم ال تسمع، وإن طريقة طرح التساؤالت من قبل المعلم وإتاحة 

 (.Weih, 2015 :2الفعالة" ) الفرصة لإلجابة؛ تسهم في المشاركة الممارسة
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إما بجلوس الطلبة في مجموعات صغيرة  -وإن مشاركة الطلبة بفاعلية في هذه اإلستراتيجية 

يسهم في تعزيز فهم الطلبة  -غير متجانسة أو على مقربة من بعضهم البعض والعمل بروح الفريق 

 ية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وزيادة اإلقبال على التعليم والتعلم وبناء وتشكيل القدرات اللغو

في تدريس الرياضيات وقياس أثرها على  KWLيتضح مما سبق أن توظيف إستراتيجية 

كل من التفكير اإلبداعي والتحصيل في مناهج الرياضيات قد استحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين، 

 وال يزال هذا الموضوع يشغل الكثيرين منهم حتى اآلن.

جري من دراسات تناولت أثر توظيف واستخدام هذه اإلستراتيجية على وعلى الرغم مما أ

تحصيل وتفكير الطلبة؛ إالّ أن الحاجة تستدعي توظيف هذه اإلستراتيجية في مناهج الرياضيات بشكل 

عام وموضوع االقترانات المثلثية بشكل خاص وذلك لما تمثله من أهمية في ربط التعلم السابق 

صعوبة لدى الطلبة، وتعتبر الدراسات في هذا المجال ال تزال في خطواتها  بالالحق وما تمثله من

 األولى. 

في تدريس  KWLومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية لمعرفة أثر توظيف إستراتيجية 

الرياضيات على التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر األساسي في غزة؛ حيث إن 

تيجية ال يقف عند تدريس الوحدة المقترحة؛ وإنما يتعدى ذلك إلى توظيف توظيف هذه اإلسترا

 المهارات وربط العالقات من خالل ربط ما يعرف الطالب بما يريد أن يعرفه وبما تعلمه.

 

  :مشكلة الدراسة

انطالقاً من أهمية تعدد استراتيجيات التدريس التي يتم توظيفها لكل من الطالب والمعلم في 

تعليم والتعلم، واستجابة لهذه الدعوات بضرورة إجراء المزيد من البحوث التي تهدف إلى عملية ال

توظيف اإلستراتيجية في مناهج الرياضيات بشكل عام ووحدة االقترانات المثلثية بشكل خاص؛ فقد 

برزت الحاجة للكشف عن أثر توظيف هذه اإلستراتيجية في تدريس الرياضيات على التفكير اإلبداعي 

 والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر األساسي في غزة.

 KWLوفي حدود علم الباحثين فإن هذه الدراسة تعتبر األولى في توظيف أثر إستراتيجية 

 في تدريس الرياضيات للصف العاشر على كل من التفكير اإلبداعي والتحصيل.

والتعليم ومن خالل من خالل عمل الباحثين كمشرفين تربويين سابقين في وزارة التربية 

ممارسة الواقع التربوي داخل المدارس التابعة للوزارة؛ فقد تبين تدني مستوى التحصيل والتفكير 

اإلبداعي في الرياضيات بشكل عام ووحدة اإلقترانات المثلثية بشكل خاص لدى طلبة الصف العاشر 

توى منهاج الرياضيات األساسي، وتذمر معلمي الرياضيات للصف العاشر األساسي من صعوبة مح

وخصوصاً وحدة االقترانات المثلثية لما تحتويه من تمثيالت هندسية وحلول جبرية ومهارات رياضية 

وإبداعية متقدمة وشكوى أولياء أمور الطلبة من صعوبة منهاج الرياضيات للصف العاشر األساسي 

 يمكن صوغها على النحو التالي:  على أبنائهم الطلبة، ومن هنا تولدت فكرة الدراسة الحالية، والتي

 

 أسئلة الدراسة:

 التالي: تتحدد أسئلة الدراسة في السؤال الرئيس

في تدريس الرياضيات على التفكير اإلبداعي والتحصيل  KWLما أثر توظيف إستراتيجية 

 لدى طالبات الصف العاشر األساسي في غزة؟

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

في تدريس الرياضيات على التفكير اإلبداعي لدى طالبات  KWLما أثر توظيف إستراتيجية  .1

 الصف العاشر األساسي في غزة؟

في تدريس الرياضيات على التحصيل لدى طالبات الصف  KWLما أثر توظيف إستراتيجية  .2

 العاشر األساسي في غزة؟
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 فروض الدراسة:

( بين متوسطي درجات طالبات   ≤0 ,05ستوى داللة )ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند م .1

 المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير االبداعي.

( بين متوسطي درجات طالبات   ≤0 ,05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

 ضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل.المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة ال

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

في تدريس الرياضيات على التفكير اإلبداعي لدى  KWLالتعّرف إلى أثر توظيف إستراتيجية  .1

 طالبات الصف العاشر األساسي في غزة؟

لتحصيل لدى طالبات في تدريس الرياضيات على ا KWLالتعّرف إلى أثر توظيف إستراتيجية  .2

 الصف العاشر األساسي في غزة؟

 

 أهمية الدراسة:

  ترجع أهمية الدراسة في أنها:

في تدريس وحدة االقترانات المثلثية لطالبات الصف العاشر  KWLتقدم إطاراً عاماً إلستراتيجية  .1

 األساسي يمكن االستفادة منه في تدريس فئات أخرى من الطلبة غير عينة البحث.

في تدريس الرياضيات في الصفوف  KWLتفيد المعلمين بتوجيههم إلى توظيف إستراتيجية  .2

 الدراسية المختلفة.

تفيد المسئولين في كليات التربية في الجامعات وفي وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية  .3

 في االستفادة من هذه اإلستراتيجية في تدريس الرياضيات.

في الرياضيات يفيد في قياس مستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة لتفكير اإلبداعي لتقدم اختباراً  .4

 الصف العاشر األساسي.

تقدم اختباراً للتحصيل الدراسي في الرياضيات يفيد في قياس مستوى التحصيل لدى طلبة الصف  .5

 العاشر األساسي.

 

 مصطلحات الدراسة:

 :KWLإستراتيجية  .1

اتيجيات ما وراء المعرفة تتكون من خطوات بحيث يشير هي إستراتيجية تدريس من استر

 W :What)ماذا أعرف؟(،  ?K :What I Knowكل حرف باللغة اإلنجليزية إلى معنى كاآلتي: 

I Want to Know?  ،)ماذا أريد أن أتعلم؟(L :What I Learned?  .)ماذا تعلمت؟( 

 التفكير اإلبداعي: .2

قوية في البحث عن حلول، أو التوصل إلى نتائج هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة 

أصيلة لم تكن معروفة سابقاً، ويتميز التفكير اإلبداعي بالشمول والتعقيد، ألنه ينطوي على عناصر 

معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة، ومن مهارات التفكير اإلبداعي التي 

)الطالقة، المرونة، األصالة(. ويقاس إجرائياً من خالل اختبار اعتمدها الباحثان في هذه الدراسة 

 التفكير اإلبداعي الذي أعده الباحثان خصيصاً لذلك.

 التحصيل: .3

ويقصد به في هذه الدراسة بأنه: مقدار ما اكتسبته الطالبات من مفاهيم وعالقات ومهارات 

مقرر على طلبة الصف العاشر وحل مشكالت لوحدة االقترانات المثلثية من كتاب الرياضيات ال

األساسي بفلسطين )الجزء الثاني(، ويقاس إجرائياً في هذه الدراسة من خالل االختبار التحصيلي 

 الذي أعده الباحثان خصيصاً لذلك.
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 حدود الدراسة:

 تحددت الدراسة الحالية فيما يلي:

التابعة لمديرية التربية والتعليم/ مجموعة من طالبات مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية )ب( للبنات  .1

 شرق غزة.

وحدة "االقترانات المثلثية" من كتاب الرياضيات المقرر على طلبة الصف العاشر األساسي  .2

 بفلسطين )الجزء الثاني(.

 م.2016 /2015تطبيق الدراسة خالل شهري فبراير ومارس من العام الدراسي  .3

 

 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات اآلتية:اشتملت الدراسة على 

 المتغير المستقل: .1

  إستراتيجيةKWL .في تدريس الرياضيات 

 المتغيرات التابعة: .2

  .التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالبات الصف العاشر األساسي بفلسطين 

 .التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات الصف العاشر األساسي بفلسطين 

 

 اإلطار النظري: 

 : K.W.L إستراتيجية

" في Donna Ogleهي "إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة؛ حيث قامت دونا أوغل "

؛ في الكلية الوطنية للتعليم في )إيفانستون( بأمريكيا ضمن برنامج التخرج للقراءة وفنون 1986العام 

ووضعها في صورتها النهائية التي هي عليها اآلن، ويندرج ضمن  اللغة بتطوير هذه اإلستراتيجية

هذا األنموذج تطوير القراءة النشطة للنصوص المفسرة؛ لمساعدة المتعلمين في تفعيل وتطبيق 

: 2012معرفتهم السابقة من أجل فهم النص وتوظيفه بشكل ينسجم مع البناء المعرفي للمتعلم" )عرام، 

31.) 

( أن إستراتيجيات التفكير 1998( و)مارزانو، perkins, 1993نز )وقد ذكر كل من بيرك

وحل المشكالت تتطلب طرح التساؤالت من قبل المتعلم التي تعبر عن ما لديه من معلومات وما يجب 

أن يصل إليه، وكذلك تحويل العالقات اللفظية إلى عالقات بصرية أو مكانية، واستخدام المخططات 

رمزية أم شكلية؛ تمكن الفرد من الفهم المتعمق للمعرفة وتزداد فرص التأمل المختلفة سواًء أكانت 

الذاتي وربطها بقوة في المعرفة الجديدة فيسهل تذكرها ويصعب نسيانها. وقد تضمنت هذه 

 اإلستراتجية ثالثة أسئلة وهي كاآلتي:

 ( "ماذا أعرف عن الموضوع ؟".?What I Knowتحديد ما يعرفه بالفعل ) .1

 ( "ماذا أريد أن أتعلم؟". ?What I Want to Knowما يريد أن يعرفه )تحديد  .2

 ( "ماذا تعلمت؟".?What I Learnedتحديد ما تعلمه بالفعل ) .3

 :K.W.Lتعريف إستراتيجية 

" في العام Donna Ogle( على أنها "إستراتيجية ابتكرتها "36: 2005يعرفها عليان )

 رف باللغة اإلنجليزية إلى معنى كاآلتي:( وتتكون من خطوات بحيث يشير كل ح1996)

K :What I Know?  ،)ماذا أعرف؟(W :What I Want to Know?  ،)ماذا أريد أن أتعلم؟(

L :What I Learned?  .)ماذا تعلمت؟( 
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( على أنها "إحدى إستراتيجيات ما وراء المعرفة التي تفيد في 2004:183ويعرفها بهلول )

لى تنشيط معرفة الطلبة السابقة، وجعلها نقطة انطالق أو محور ارتكاز؛ تدريس القراءة؛ حيث تهدف إ

 لربطها بالمعلومات الجديدة الواردة بالنص المقروء". 

( على أنها "طريقة مؤثرة تساعد التالميذ على بناء المعنى 311: 2010ويعرفها عبد الهادي )

اإلنصات لمحاضرة، أو مشاهدة فيلم،  وتكوينه, وقبل أن يندمج التالميذ في محاكاة وقراءة فصل أو

أو عرض يحدد التالميذ ما الذي يريدون معرفته عن الموضوع، وماذا عرفوا عنه من قبل،، وبعد 

 القراءة أو االستماع أو المالحظة يحدد التالميذ ما الذي تعلموه". 

يسجل ( إلى "أنها إحدى إستراتيجيات التعلم البنائي حيث 59: 2008وذهب عطية وصالح )

التلميذ كل ما لديه من معلومات سابقة عن الموضوع، ثم يقرر ويسجل ما يحتاجه في ضوء ما يطرحه 

المعلم من معلومات، وبعد ذلك يسجل ما تعلمه بالفعل، ثم يسجل أهم التطبيقات على ما تعلمه، ويمكن 

  أن يتم ذلك بشكل فردي أو في مجموعات ينظمها المعلم حسب ما يتطلبه الموقف".

 

 KWL( :Timothy, 2015: 4)خطوات اندماج الطلبة في إستراتيجية 

تقديم اإلستراتيجية للطلبة باعتبارها اختصاراً لما يعرف؟ وماذا يريد؟ وماذا تعلم الطالب من  .1

 هذه المعرفة؟ 

تنفيذ المعرفة والربط بين المعرفة السابقة والالحقة؛ ومعرفة الطلبة للمعلومات السابقة  .2

ي إلى زيادة تركيز الطلبة أثناء الدرس وعند االنتهاء منه، كما تحفزهم على للدرس؛ تؤد

 التأمل والتفاعل مع مفردات المادة الدراسية.

 يلزم في هذه الخطة ورقة لتسجيل المالحظات والتأمالت. .3

 يتم كتابة أسماء الطالب على هذه الورقة. .4

 يتم تصنيف اإلستراتيجية كاآلتي: .5

L "Learn" 

 ما تعلمناه؟

" Want" W 

 ما نريد أن نعرفه؟

K " "Know 

 ما تعرفه؟

 يمكن للمعلم اختبار الطلبة بسؤال من الموضوعات التي تم تعلمها مسبقاً.  .6

 يتم توزيع الطلبة إلى مجموعات للمناقشة. .7

 كل طالب يكتب في ورقته رأيه الخاص.  .8

قة والجديدة ( "أن الربط بين المعرفة السابTaboaga & Guthrie, 2006: 35ويرى ) 

للمعلومات؛ تجعل الطلبة يتذكرون المعلومات بسهولة، وينشئون أفكار جديدة بمعانيهم الخاصة. ويتم 

 تحويل المعرفة إلى بناء هيكلي جديد من خالل التجديد واإلثراء".

( إلى أن هذه اإلستراتيجية تساعد المعلمين على جعل الطلبة يهتمون Sasson, 2008ويشير ) 

 تفكير المختلفة وذلك في ماذا يريدوا وأن يعرفوا وماذا تعلموا. بأنماط ال

( إلى أن هذه اإلستراتيجية تعمل على استثارة التفكير Bailey, 2002وأيضاً ذهب ) 

 واستدعاء أكبر عدد من األفكار، وتعمل على ترسيخ المفاهيم لدى الطلبة وتزيد من إدراك الطلبة لها.

أن حوار الطالب داخل المجموعات تجعل الطالب يعتمد :( "Timothy, 2015 5ويضيف )

على نفسه ويكون مسئول عن جميع األنشطة واألعمال داخل المجموعة. وكذلك يستطيع الطالب 

 التعبير عن كل ما يتعلمه وفقاً لرأيه الخاص وبشكل ذاتي". 

التعلم في ( على أن هذه اإلستراتيجية هي إحدى أهم طرق التعليم وOgle, 1986وقد أكد ) 

 القراءة وإدراك النص والسعي نحو تقويم ما تم تعلمه الطالب وذلك من خالل: 

 إدخال ما يمكن أن أعرف )إظهار(.  .1

 تأكيد ماذا يمكن أن أعرف. .2

 تذكر واستدعاء ما أتعلم.  .3

 ( هي فهم أو مناقشة شفهية. K&Wالخطوة األولى والثانية ) .4
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 طالب يكتبون قوائم بما يتعلمون. .5

 ( للتعلم باستخدام هذه اإلستراتيجية يتم إتباع الخطوات اآلتية: Ogle,1986وأيضاً أوصى)  

 اختيار نص )سردي أو توضيحي(.  .1

 صناعة جدول )ما تعلمناه، ماذا تريد معرفته، ما تعرفه (. .2

 كل طالب لديه جدوله الخاص به.  .3

 إتاحة الفرصة للطلبة للقيام بالعصف الذهني.  .4

 توجيه أسئلة للطالب )لما يريدون أن يتعلموا(.  .5

ويمكن للمعلم فحص مدى فعالية هذه الطريقة من خالل المقارنة بين إجابات الطلبة من خالل 

 األسئلة السابرة وأوراق العمل التي تحتوي على المهارات الالزمة. 

تطوير ذاكرة آلية تحفيز المعرفة السابقة بهدف  Pressley & Johnson, 1989)ويفسر )

 وإدراك الطلبة للنص، حيث يمكن أن نمارس المعرفة السابقة من خالل: 

 التأمل والتفكير )االنطباع(.  .1

 التذكر )التدريس(. .2

 مناقشة فاعلية )تفاعلية(. .3

 إجابة األسئلة. .4

 تحفيز من خالل تقبل اإلجابات. .5

المعلومة في ( أن الطالب يعرفوا معلومات جديدة عندما يؤكدوا Lenski, 2004ويرى )

 (. وكان من أهم النتائج التي توصل إليها اآلتي:Kقائمة )يعرف, 

 تجعل الطلبة يعدون أهداف القراءة. .1

 (.Whatيولدون أفكاراً وأسئلة في فقرة ) .2

 يراقبون فهمهم من خالل هذه اإلستراتيجية. .3

 ( هي تلخيص ما يقرأه الطالب.Learnفائدة ) .4

 تنظيم وترتيب المعلومات وكتابتها.  .5

 تقوي تعلمهم للمعلومات. .6

 تجعلهم ينخرطون فيما يفعلوه ويتعلموه.  .7

 تعلمهم طريقة خاصة بهم في عملية القراءة. .8

 هذه اإلستراتيجية هي خطة للقراءة. .9

 الطلبة الذين يستخدمون هذه اإلستراتيجية يختلفوا عن أقرانهم الذين ال يستخدمونها. .10

راتيجية هي خطة إرشادية لعملية ( أن هذه اإلستZhang Fengjuan 2010وقد رأي )

القراءة صممت للمتعلمين ليساعدوا المتعلمين على تعلم النصوص التي ال تحتوي على خيال بأي 

 محتوى ممكن وهي: 

 عملية معرفية.  .1

 إتقان للغة واكتسابها. .2

 استخدام الكتابة في الفصول. .3

أسئلة وهي  ( وبخمسةKWHLإلى ) KWL( بتطوير إستراتيجية Ogle, 1992وقد قام )

 كاآلتي: 

 (.?What is the conceptما المفهوم؟ ) .1

 (.?What I know aboutماذا أعرف عنه؟ ) .2

 (.?What I want to knowماذا أريد أن أعرف عنه؟ ) .3

 (.?How I found Outكيف أكتشف ذلك؟ ) .4

 (.?What I have Learnedماذا تعلمت؟ ) .5
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 (97-96: 2008: )البركاتي، في تدريس الرياضيات KWLخطوات تطبيق إستراتيجية 

تمر اإلستراتيجية بعدد من الخطوات المتسلسلة والتي يتوجب السير عليها ليسهل تطبيقها 

 وهي كاآلتي: 

 اختيار النص أو الموضوع المراد تدريسه.  .1

 يرسم المعلم مخطط لإلستراتيجية على السبورة.  .2

 آلتية: تدريب الطلبة على طريقة تعبئة المخطط من خالل الخطوات ا .3

 .كتابة الموضوع في أعلى المخطط 

 .توزيع المخطط كأوراق عمل يتم توزيعها على الطلبة 

 

 : مكونات فقرات المخطط الخاص باإلستراتيجية 1الجدول 
 ماذا أعرف عن الموضوع؟

"K" 

ماذا أريد أن أتعلم عن 

 ""Wالموضوع؟

 ماذا تعلمت عن الموضوع؟

L"" 

المعلومات والخبرات السابقة  .1

التي سبق وأن درسها بهدف 

ربط التعلم السابق بالالحق 

وبعد قراءة المتعلمين 

واستماعهم للشرح ومتابعة 

نشاط أو تجربة أو عرض 

p.p.t. 

 إعادة صياغة. .2

مناقشة الموضوع لتوضيح  .3

 المعلومات المتوفرة.

 رسم صورة أو رسم بياني. .4

 تحديد المعلومات السابقة. .5

 يف في مجموعات.تصن .6

دور المعلم/ أسئلة عصف ذهني 

الستثارة عقول الطلبة، لوضع كافة 

األسئلة التي يود تعلمها حول 

 الموضوع.

دور المعلم/ وضع كافة األسئلة التي 

 تود اإلجابة عنها وتعملها.

قراءة المتعلمين حول خطة  .1

 العمل.

 البحث عن معلومات. .2

 تحديد مصادر البيانات. .3

 تبادل الخبرات. .4

 عمل تجارب. .5

 االستعانة بذوي الخبرة. .6

وضع أسئلة حول المراد تعلمه  .7

 عن الموضوع.

كتابة كافة البيانات التي تمت اإلجابة 

عليها من أسئلة الطلبة، وتوجيه 

المعلم األسئلة التي لم تتم اإلجابة 

 عنها كأسئلة بحثية.

مراجعة ما تعلموه بصورة  .1

 فردية.

 تسجيل االكتشافات. .2

واإلجابات  مشاركة الردود .3

 السريعة بأساليب متعددة.

 كتابة الحقائق التي تعلموها. .4

 قراءة ما كتبوه على الزمالء. .5

تساعد هذه الخطوة في صقل  .6

األفكار حول قراءة وكتابة 

 العمليات.

تساعد في التفكير بوعي في  .7

 الخطط والعمليات.

 

 الدراسات السابقة: 

-K-Wالتعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية  (Chanakan, 2015)جاناكان  هدفت دراسة

L  ،)على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها بتايالند )بانكوك

ستتتراتيجية في تعلم الرياضتتيات. وتكونت عينة الدراستتة من اإل في تعلم الطلبةوكذلك تقييم مستتتوى 

في  2014الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ( طالباً وطالبة يدرسون في الصف العاشر في40)

للمفاهيم الرياضتتية وقدرتهم على حل  الطلبةفهم  تقييم، بانكوك، تايالند. وقد تم Horwangمدرستتة 

كنموذج لحل وأداة تعليمية والتي تعتبر كالمشتتكالت الرياضتتية وكتابة الحل من خالل الرستتم البياني 

خطط الدروس، وورقة االختبار واالستتتبيان. في ت الدراستتة المشتتكالت الرياضتتية، وقد تمثلت أدوا

ستراتيجية من خالل فاعليتها في تطوير اإلوقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أهمية 

المفاهيم الرياضتتتية، وتحستتتين القدرة على حل المستتتائل الرياضتتتية وتشتتتجيع الطالب والطالبات نحو 

تجاهات الطلبة نحو مادة الرياضتتتتيات من خالل صتتتتناعة مواقف الرياضتتتتيات، وقد لوحس تحستتتتن ا

 واتجاهات إيجابية نحو الرياضيات. 

 KWL( إلى تحديد مدى فعالية إستراتيجية ,Abdulrab 2015)عبد الرب  هدفت دراسةو

على اكتساب المفاهيم في العلوم لدى طالبات الصف الثامن واتجاهاتهن نحو العلم بمدينة إب باليمن، 

( طالبة؛ حيث قستتتمت 81استتتتخدمت الدراستتتة المنهج التجريبي. وقد تكونت عينة الدراستتتة من )وقد 
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ية وتكونت من ) لدراستتتتتتتة إلى مجموعتين األولى المجموعة التجريب نة ا بة، واألخرى 42عي طال  )

اختبار للمفاهيم العلمية في ( طالبة، وتمثلت أدوات الدراستتتتة 39المجموعة الضتتتتابطة وتكونت من )

ن لقياس اتجاهات الطالبات نحو العلم. وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واستبيا

ستتتتتتتراتيجية تؤدي إلى تحستتتتتتين اكتستتتتتتاب الطالبات للمفاهيم العلمية وبناء اتجاهات ومواقف هذه اإل

ريس األثر الفعتتال واإليجتتابي على التتتدرج في تتتد هتتذه اإلستتتتتتتراتيجيتتة لهتتا ايجتتابيتتة نحو العلم. وأن

المشتتاركة واإلنتاج، وقد  علىدافعية الطالبات نحو التعلم وتشتتجيع الطالبات  من الطالبات. وقد زادت

ستتتتتتتراتيجية تشتتتتتتجع الطالبات على طرح األستتتتتتئلة والتفكير في األفكار أثناء القيام هذه اإللوحس أن 

دف القراءة ورستتتتتتم لتفعيل وبناء المعرفة، وتحقيق ه ؛توفر هيكالً  هاإلى جانب ذلك فإن ؛باألنشتتتتتتطة

الخرائط وتنظيم وتلخيص ما تعلمنه. يمكن لإلستتتتتتتراتيجية مستتتتتتتاعدة الطالبات على تقييم تعلمهن. 

 صغيرة. المجموعات الفي توظيفها باإلضافة إلى ذلك، يتم 

 KWL( التعرف إلى فاعلية استتتخدام إستتتراتيجية ,Wijaya 2015)ويجا  هدفت دراستتةو

ة"، "نريد أن نعرف" "المستتتتتتفادة"( في تحستتتتتين القدرة القرائية والمكونة من ثالث مراحل )"معرف

على فهم النصتتتوص بالجامعة المحمدية بأندونيستتتيا، وقد أجريت الدراستتتة على دورتين في الفصتتتل 

، بمعدل جلستتتتين في كل دورة. وقد استتتتخدمت الدراستتتة 15/16الدراستتتي الثاني من العام الجامعي 

( طالباً وطالبةً في المرحلة الجامعية من قستتتتم 25الدراستتتتة من )المنهج التجريبي، وقد تكونت عينة 

ستتتتتتنة. وقد  19-16 ( طالب تراوحت أعمارهم من7( طالبة و) 18المحاستتتتتتبة والتي تكونت من )

فقرة من اختيار من متعدد، واختبار لقياس  30تمثلت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي مكون من 

جريت هذه الدراستتتتتتة إلجراء التخطيط، والعمل، والمراقبة والتأمل القراءة والفهم لدى الطلبة. وقد أ

للبيانات الكمية، وكان من أهم النتائج التي توصتتتتتلت إليها الدراستتتتتة أن هناك زيادة في متوستتتتتطات 

بار) بار القبلي )80.80درجات االخت (. باإلضتتتتتتتافة إلى ذلك كان االنحراف 59.33(، مقابل االخت

(. وهو ما يعني 8.278( أصتتغر من ذلك في االختبار القبلي )7.471ي )المعياري في االختبار البعد

هتتذه أن الطلبتتة قتتد امتلكوا القتتدرة على القراءة والفهم أكثر عمقتتاً ووعيتتاً في نهتتايتتة المطتتاف. وأن 

 ستراتيجية كان لها األثر الفاعل في زيادة تحصيل الطلبة في قراءة النصوص. اإل

-K-W( التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية ,Riswanto 2014)رسوانته  هدفت دراسة

L  اإلسالمي بنيجيريا، وقد (عجما)على تحصيل طلبة الصف الثامن في تعلم اللغة اإلنجليزية بمعهد

سة من طالب الصف الثامن بمدرسة  سة المنهج التجريبي، حيث تكون مجتمع الدرا ستخدمت الدرا ا

(SMPN 4 في العام )( طالباً وطالبة، وقد تكونت عينة الدراسة 254ي عدد )بإجمال 2012- 2011

( طالباً. وقد 20( طالباً. حيث تم تقستتتتتيم عينة الدراستتتتتة إلى مجموعتين كل منها تكون من )40من )

تمثلت أداة الدراستتة باختبار تحصتتيلي موضتتوعي من نوع االختيار من متعدد. وكان من أهم النتائج 

ستراتيجية ذات فاعلية في تطوير تحصيل الطلبة، وقدرة الطلبة على هذه اإلالتي تم التوصل إليها أن 

تائج  ها. وأظهرت الن غة اإلنجليزية ومعرفة المعنى الحقيقي ل ية في بأن قراءة قطع في الل فاعل ها  ل

تعد ستتتتراتيجية هذه اإل(، وقد وجد أن ٪70.5تحستتتين القراءة والفهم والتحصتتتيل والتي بلغت نستتتبة )

لتحستتتتتتين عملية التدريس  ؛التي تقوم عليها عملية التعليم والتعلمالمهمة ستتتتتتية الركائز األستتتتتتا إحدى

زيادة تحصتتتتيل الطلبة, وأن التعلم في شتتتتكل مكتوب يؤدي إلى تحستتتتين مهارات الطلبة في الكتابة و

 والقراءة والذي يؤدي زيادة الفهم والتحصيل. 

 KWLجيتة ( التعرف إلى فتاعليتة إستتتتتتتراتي,Hamdan 2014)حمتدان  هتدفتت دراستتتتتتتة

أداء طالب الصف العاشر األساسي في القراءة والفهم والتي تنتمي للمنطقة التعليمية في مدينة  على

األردن. وقد استتتتتتتخدمت الدراستتتتتتة المنهج التجريبي، ولتحقيق هذا الهدف قد تم اختيار عينة -عمان

دارس العامة الدراستتتة من المدارس الخاصتتتة من المجتمع الحضتتتري المحلي لمدينة عمان، ومن الم

( طالباً وطالبةً 50تستتتخدم على حد ستتواء اإلنجليزية واللغة العربية، وقد تكونت عينة الدراستتة من )
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نة إلى مجموعتين األولى مجموعة تجريبية ) بةً من المدارس 25تم تقستتتتتتيم أفراد العي باً وطال ( طال

ستخدام  المدارس طلبة( طالباً وطالبةً من 25الخاصة، واألخرى مجموعة ضابطة ) العامة. وقد تم ا

المجموعة الضابطة بالقراءة  طلبةالمجموعة التجريبية، بينما كان يدرس  طلبةستراتيجية مع هذه اإل

اختبار تحصتتتتتيلي آخر للقراءة واالحتفاظ من نوع اختيار من في التقليدية. وتمثلت أدوات الدراستتتتتة 

ة تفوق طالب المجموعة التجريبية في متعدد. وقد كان من أهم النتائج التي توصتتتتتتلت إليها الدراستتتتتت

المدارس العامة في القراءة والفهم مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضتتتتتتتابطة؛ حيث أثبتت النتائج 

ستراتيجية في تحسين أداء القراءة والفهم لدى طالب المجموعة التجريبية، وقد اتضح هذه اإلفاعلية 

القراءة األساسية. أشارت النتائج إلى أن متوسطات  أن طالب المجموعة التجريبية قد أتقنوا مهارات

 درجات المواد الدراسية في المدارس الخاصة هي أعلى قليالً من أقرانهم في المدارس العامة. 

( التعرف إلى فاعلية إستتتتتتراتيجية ,Jinto & Vijaya 2014)جنتو وفيجا  هدفت دراستتتتتة

KWL االجتماعية والكشتتتتف عن أثر  على تحصتتتتيل طالب الصتتتتف التاستتتتع األستتتتاستتتتي في العلوم

إستتتراتيجية ما وراء المعرفة في تحديد العالقة التفاعلية بين األنماط المعرفية بالهند، وقد استتتخدمت 

، وقد CBSE( طالبا يدرسون في مدرسة 40الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

االجتماعية للصتتف التاستتع األستتاستتي، موضتتوع مختار من كتاب العلوم في تمثلت أدوات الدراستتة 

واختبار معرفي لألنماط المعرفية، واختبار تحصتتيلي في العلوم االجتماعية. وقد كان من أهم النتائج 

تحصتتيل طالب الصتتف التاستتع  علىبدرجة كبيرة  اإلستتتراتيجيةالتي توصتتلت إليها الدراستتة فاعلية 

سترا سي في العلوم االجتماعية، وكذلك فاعلية إ تيجية ما وراء المعرفة بدرجة كبيرة في القدرة األسا

يل لدى الطلبة، وقد وجد قدرة الطالب على التمييز بين األستتتتتتتاليب المعرفية  على زيادة التحصتتتتتت

المختلفة وإيجاد العالقة بينها. وأنه لوحس تحسن في الممارسة في تعلم العلوم االجتماعية، وقد لوحس 

أثر فعال بشتتكل كبير في زيادة تحصتتيل طالب الصتتف التاستتع أن إستتتراتيجية ما وراء المعرفة ذات 

 في العلوم االجتماعية وكذلك في مهارات ما وراء المعرفة. 

( التعرف إلى أثر توظيف إستتتتتتتراتيجيتي دورة التعلم 2014)أبو صتتتتتتفر،  هدفت دراستتتتتتة

لثامن في تنمية مهارة حل المستتتألة الرياضتتتية لدى طلبة الصتتتف ا KWLالخماستتتية والجدول الذاتي 

( طالبة 94بمحافظات غزة، وقد استتتخدمت الدراستتة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراستتة من )

من طالبات الصتتف الثامن األستتاستتي بمدرستتة رودلف فلتر األستتاستتية المشتتتركة بمحافظة الوستتطى، 

نة إلى ثالث مجموعات منها مجموعتين تجريبيتين ة ( طالب32عدد كل منها ) :حيث تم توزيع العي

حيث تم تدريس المجموعة األولى بإستراتيجية دورة التعلم الخماسية والمجموعة الثانية بإستراتيجية 

KWL( طالبة تم تدريستتتتتتها بالطريقة المعتادة، وتمثلت أداة 30وعددها ) :، والمجموعة الضتتتتتتابطة

ا الدراستتتة الدراستتتة باختبار مهارة حل المستتتألة الرياضتتتية، وكان من أهم النتائج التي توصتتتلت إليه

وجود فروق دالة إحصتتتائية بين طالبات المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضتتتابطة في التطبيق 

ياً بين المجموعة  لك لصتتتتتتتالح المجموعتين التجريبيتين. وال يوجد فروق دال إحصتتتتتتتائ عدي وذ الب

)والتي التجريبية )والتي استتتتتتتخدمت إستتتتتتتراتيجية دورة التعلم الخماستتتتتتية( والمجموعة التجريبية 

 ( في التطبيق البعدي الختبار مهارة حل المسألة الرياضية. KWLاستخدمت إستراتيجية 

( KWLإلى تحديد أثر استخدام إستراتيجية ) (,Ramadan 2013) رمضان هدفت دراسة

تدريس الرياضتتيات على طلبة المرحلة األستتاستتية )الثاني اإلعدادي( من التعليم األستتاستتي على  في

تحصتتيل وتنمية مهارات التفكير االستتتداللي لديهم، وتطوير أداء طلبة المرحلة األستتاستتية الثانية في 

لي في مهارات التفكير االستتتتتتتنباطي، وإيجاد العالقة بين التحصتتتتتتيل ومهارات التفكير االستتتتتتتدال

الرياضتتيات بجامعة الفيوم بجمهورية مصتتر العربية، وتدريب الطلبة على تنمية التفكير االستتتداللي 

في الرياضيات، وإكساب الطلبة القدرة على التفكير االستنباطي، وقد استخدمت الدراسة المنهج شبه 

ن بالمدرستتتة التجريبي، وقد تكونت عينة الدراستتتة من طلبة الصتتتف األول اإلعدادي بقصتتتر رشتتتوا

( وهـتتتتتتتتتي عينة قصتتتديه، بوحدة "الهندستتتة 2013-2012المشتتتتركة التحضتتتيرية، للعام الدراستتتي )
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والقياس"، وقد تمثلت أدوات الدراستتتتتة باختبار تحصتتتتتيلي في مادة الرياضتتتتتيات، واختبار لمهارات 

ن هناك التفكير االستتتتداللية في الرياضتتتيات. وقد كان من أهم النتائج التي توصتتتلت إليها الدراستتتة أ

فروق ذات داللة إحصتتتتتائية بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضتتتتتابطة في التطبيق 

البعدي لالختبار التحصتتتتتيلي في الرياضتتتتتيات وذلك لصتتتتتالح طلبة المجموعة التجريبية. وأن هناك 

لبعدي فروق ذات داللة إحصتتتائية بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضتتتابطة في التطبيق ا

الختبار مهارات التفكير االستتتتداللي في الرياضتتتيات وذلك لصتتتالح طلبة المجموعة التجريبية. وأن 

هناك عالقة ذات داللة إحصتتتائية بين درجات المجموعة التجريبية في التحصتتتيل الدراستتتي والتفكير 

 االستنتاجي في الرياضيات.

( ومهارة KWLتراتيجية )( التعرف إلى أثر استتخدام إست,Tok 2013)توك  هدفت دراستة

تدريس الرياضيات على تحصيل طالب الصف السادس األساسي واتجاهاتهم  ما وراء المعرفة في

نحو الرياضتتتيات بالواليات المتحدة األمريكية، وقد استتتتخدمت الدراستتتة المنهج شتتتبه التجريبي، وقد 

قستتمت العينة إلى  ( طالباً من طالب الصتتف الستتادس األستتاستتي حيث55تكونت عينة الدراستتة من )

في تدريس الرياضتتتيات  KWLمجموعتين األولى مجموعة تجريبية والتي استتتتخدمت إستتتتراتيجية 

لمجموعة الدراستتتتة واألخرى مجموعة ضتتتتابطة والتي كانت تستتتتتخدم األستتتتلوب التقليدي، وتمثلت 

رياضتتتيات أدوات الدراستتتة باختبار من نوع االختيار من متعدد إلستتتتراتيجية ما وراء المعرفة في ال

ستتتراتيجية في الرياضتتيات لدى هذه اإلومقياس لالتجاهات. وقد أظهرت نتائج الدراستتة أن استتتخدام 

طالب الصتتف الستتادس األستتاستتي لها األثر الفعال في زيادة التحصتتيل في الرياضتتيات وأن توظيف 

قلق لدى ما وراء المعرفة تؤدي إلى تحسين اتجاهات الطالب نحو مادة الرياضيات وتخفف ال مهارة

 طالب الصف السادس األساسي بالرياضيات. 

في تنمية  K.W.L( التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية 2012) أبو سلطان هدفت دراسة

المفاهيم والتفكير المنطقي في الرياضتتتتتيات لدى طالبات الصتتتتتف التاستتتتتع األستتتتتاستتتتتي في المدارس 

المنهج التجريبي، وتكونت عينة  الحكومية بمحافظة مديرية غرب غزة، وقد استتتتتتتخدمت الدراستتتتتتة

( 38( طالبةً تم تقستتيمها إلى مجموعتين؛ األولى المجموعة التجريبية وبلع عددها )76الدراستتة من )

دليل المعلمة في ( طالبة، وتمثلت أدوات الدراسة 38طالبة والثانية المجموعة الضابطة وبلع عددها )

هذه ت الصتتتتتتف التاستتتتتتع مصتتتتتتتاغة في ضتتتتتتوء لتدريس مفاهيم وحدة الدائرة المقررة على طالبا

تائج التي اإل بار التفكير المنطقي. وكان من أهم الن ية واخت بار المفاهيم الرياضتتتتتت ستتتتتتتراتيجية واخت

توصتتتتتتلت إليها الدراستتتتتتتة وجود فروق بين متوستتتتتتط درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية 

واختبار التفكير المنطقي وذلك  والضتتتتتتابطة في القياس البعدي لكل من اختبار المفاهيم الرياضتتتتتتية

سبة مهاراتي االستنتاج واالستقراء بشكل كبير، وأن  هذه لصالح طالبات المجموعة التجريبية، ومنا

ستتتتتتتراتيجية لها التأثير بدرجة كبيرة في الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير المنطقي واختبار اإل

 درجة متوسطة في مهارة االستنتاج. المفاهيم الرياضية وذلك في مهارة االستقراء وب

( في اكتستاب K.W.L( التعرف إلى أثر استتخدام إستتراتيجية )2012) عرام هدفت دراستة

المفاهيم ومهارات التفكير الناقد في العلوم لدى طالبات الصتتف الستتابع األستتاستتي بمحافظة خانيونس 

( 97ونت عينة الدراستتة من )بفلستتطين، وقد استتتخدمت الدراستتة المنهجين الوصتتفي والتجريبي، وتك

طالبة وقد تم تقسيمها بصورة عشوائية بسيطة إلى مجموعتين احداهما المجموعة التجريبية وعددها 

أداة فى ( طالبة، وقد تمثلت أدوات الدراسة 49( طالبة، واألخرى المجموعة الضابطة وعددها )48)

الحية واختبار مهارات التفكير  تحليل المحتوى واختبار مفاهيم علمية لوحدة خصتتتتتتتائص الكائنات

الناقد، وكان من أهم النتائج التي توصتتتتتتلت إليها الدراستتتتتتتة وجود فروق بين متوستتتتتتطات درجات 

المجموعة التجريبية عن الضتتابطة في كل من اختبار المفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكير الناقد 

ستراتيجية هذه اإلألثر الكبير الستخدام وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية، وقد لوحس حجم ا
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 على مهارات التنبؤ والتفستتتتتتير واالستتتتتتتنباط واالستتتتتتتنتاج وتقييم المناقشتتتتتتات. وأيضتتتتتتاً قد نجحت

 اإلستراتيجية في التأثير على المجموعة التجريبية بشكل كبير. 

الذكاءات ( التعرف إلى أثر التدريس باستخدام إستراتيجيات 2008) هدفت دراسة البركاتي

( في التحصتتتيل والتواصتتتل الرياضتتتي والترابط الرياضتتتي لدى KWLالمتعددة والقبعات الستتتت و)

طالبات الصتتتتف الثالث المتوستتتتط بمدينة مكة بالمملكة العربية الستتتتعودية، وقد استتتتتخدمت الدراستتتتة 

ث ( طالبة تم تقستتتتتيمها إلى أربع مجموعات؛ ثال95المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراستتتتتة من )

مجموعات تجريبية تم تدريستتتها باستتتتخدام اإلستتتتراتيجيات الثالثة، والمجموعة الرابعة ضتتتابطة تم 

تدريستتتتتها باألستتتتتلوب التقليدي، وتمثلت أدوات الدراستتتتتة بدليل للعلم، واختبار تحصتتتتتيلي، ومقياس 

 التواصتتتتتتل والترابط الرياضتتتتتتي. وقد كان من أهم النتائج التي تم التوصتتتتتتل إليها وجود فروق دالة

إحصائياً؛ وتفوق كل مجموعة من المجموعات التجريبية الثالث على المجموعة الضابطة من حيث 

التحصيل الدراسي والترابط الرياضي والذكاءات المتعددة والقبعات الست والتواصل الرياضي. في 

على المجموعة الضتتتتتتابطة من حيث مستتتتتتتوى  KWLحين تفوقت مجموعتي الذكاءات المتعددة و

وتفوق مجموعة الذكاءات المتعددة على مجموعة القبعات الست عند مستوى التقويم، وتفوق التقويم. 

مجموعة القبعات الستتتتتتتت على مجموعة الذكاءات المتعددة عند مستتتتتتتوى التذكر. وتفوق مجموعة 

عند مستتتوى الفهم والتواصتتل الرياضتتي. وتفوق مجموعة  KWLالذكاءات المتعددة على مجموعة 

 عند مستوى التذكر. KWLمجموعة  القبعات الست على

التعرف إلى أثر إستتتراتيجيتي ما وراء المعرفة  ( ,McLain 1993)ميكالن  دراستتةهدفت 

على تحصيل وقراءة طالب كل من الصف الخامس والثالث بالهند، وقد استخدمت الدراسة  KWLو

( طالب في 51( طالب في الصتتتف الخامس و)57المنهج التجريبي، وقد تكونت عينة الدراستتتة من )

مدارس.  4فصتتول دراستتية والمستتجلين في  6الصتتف الثالث، حيث تم اختيارها بشتتكل عشتتوائي من 

اسة باالختبارات الفرعية لقياس إنجاز القراءة، وقد تم تقديم المعلومات من خالل وتمثلت أدوات الدر

قصتتة. وقد استتتغرقت التجربة أربعة أستتابيع، وقد كان من أهم النتائج التي توصتتلت إليها الدراستتة أن 

أدى إلى إتقان الطلبة لقائمة الكتابة والمقترحات وتدوين ما تعلموه  KWLاستتتتتتتخدام إستتتتتتتراتيجية 

لبة، وبقاء أثر التعلم فيسهل تذكرها ويصعب نسيانها، وقد ساعدت الطالب على صياغة األسئلة الط

واالقتراحات وأطلقت لهم المستتئولية عن ما يعملوه، وكذلك عززت الدراستتة القدرة على إجراء تقييم 

ة واعية من دقيق وذاتي لكل طالب، وقد تم التأكيد على أن إستتتراتيجية ما وراء المعرفة بمثابة مراقب

أفعال الفرد المعرفية الخاصتتتتتتة "في القراءة". وإن تطبيق إستتتتتتتراتيجية ما وراء المعرفة لقراءة ما 

سبة  ستراتيجيات القراءة المنا ستخدمون ا شل المعالجات وي يحدث عندما يقوم الطالب بالكشف عن ف

 لتيسير التعلم.

 

  :التعقيب على الدراسات السابقة

على كل من التحصيل  KWLسابقة بقياس أثر إستراتيجية تنوعت أهداف الدراسات ال .1

والتفكير واالتجاهات والقدرة القرائية وفهم النصوص؛ وكذلك تحديد العالقة التفاعلية بين 

مجموعة من اإلستراتيجيات وعالقته باألنماط المعرفية المختلفة؛ وكذلك أثره على تنمية 

 مهارة حل المسألة الرياضية. 

 السابقة مناهج دراسية متعددة منها التجريبي وشبه التجريبي والوصفي. وظفت الدراسات  .2

استخدمت الدراسات السابقة أدوات متعددة منها الرسم البياني واالختبار التحصيلي  .3

 .تحليل المحتوى واختبار مهارات التفكير الناقدواالستبنان واختبار المفاهيم العلمية و

 بين طلبة المرحلة األساسية والثانوية والجامعية.تعددت عينات الدراسات السابقة ما  .4

على تطوير مهااألثر الكبير الستخداأسفرت نتائج الدراسات السابقة عن فاعلية االستراتيجية و .5

المفاهيم الرياضية وتحسين القدرة على حل المسائل الرياضية وبناء اتجاهات إيجابية وتحسين 
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اكتساب المفاهيم العلمية وزيادة دافعية الطلبة وتشجيع الطلبة على طرح األسئلة وزيادة 

 .مهارات التنبؤ والتفسير واالستنباط واالستنتاجالتفكير وتنمية 

 

 : من الدراسات السابقة الباحثانما استفاده 

 تتحدد نقاط االستفادة من الدراسات السابقة في ما يأتي:  

 KWLأثر توظيف إستراتيجية راسة الحالية والتي تمثلت في التعرف على تحديد أهداف الد .1

في تدريس الرياضيات على التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر 

 .األساسي في غزة

تم اختيار المنهج شبه التجريبي وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية والقائمة على تطبيق  .2

 جموعتين )ضابطة، تجريبية(. االستراتيجية على م

تصميم مواد الدراسة وأدواتها والمتمثلة في دليل المعلمة الخاص بتفعيل اإلستراتيجية وإعداد  .3

اختبار تحصيلي وآخر تفكير إبداعي في الرياضيات لوحدة االقترانات المثلثية لدى طالبات 

 الصف العاشر األساسي.

طالبات الصف العاشر األساسي بوزارة  اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من .4

 التربية والتعليم؛ حيث تم اختيار شعبتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبيبة. 

تحديد أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة أثناء مناقشة  .5

 وتفسير نتائج الدراسة الحالية. 
 

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 

 الدراسة:منهج 

اتبعت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي، وهذا المنهج مناسب للدراسة الحالية التي 

تم خاللها اعتماد مجموعتين تجريبية وضابطة كل مجموعة منهما تم اختيارها قصدياً من 

صفوف مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية )ب( للبنات دون اللجوء إلى التعيين العشوائي 

 (.2007المجموعتين )البطش وأبو زينة، في  للطالبات

وشمل هذا البحث المتغير المستقل تعليم وحدة )االقترانات المثلثية( لطالبات الصف 

 والمتغيران التابعان )التفكير اإلبداعي والتحصيل(.  ،KWL العاشر باستخدام إستراتيجية

 

 مجتمع الدراسة والعينة:

يع طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس تكون المجتمع األصلي للدراسة من جم

مديريات التربية والتعليم في غزة. وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من طالبات 

الصف العاشر األساسي وتمثلت في شعبتين من صفوف مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية )ب( 

( طالبةً 42) 8تين وهما العاشرللبنات بمديرية شرق غزة، وقد تكونت عينة الدراسة من شعب

( طالبةً كمجموعة ضابطة، وقد بلغت عينة الدراسة الكلية 42) 7كمجموعة تجريبية، والعاشر

 ( طالبةً من طالبات الصف العاشر األساسي.84على )

 أدوات الدراسة:مواد و

 اشتملت مواد وأدوات الدراسة على:
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 أوالً: دليل المعلمة: 

تم إعداد دليل المعلمة لوحدة االقترانات المثلثية الخاصة بطالبات الصف العاشر 

ليكون مرشداً وموضحاً لدور المعلمة  KWLاألساسي من مادة الرياضيات وفق إستراتيجية 

 عند استخدامها هذه اإلستراتيجية في التدريس، وقد اشتمل الدليل على ما يلي: 

ستراتيجية وأهدافها وأهم مميزاتها، والعناصر إلامقدمة الدليل وتتضمن نبذة عن  -1

 في ضوء هذه اإلستراتيجية.إضافة إلى توجيهات للمعلمة للسير في الدرس  لها؛المكونة 

 التوزيع الزمني لتدريس موضوعات وحدة "االقترانات المثلثية". -2

نماذج الخطط التدريسية لموضوعات وحدة "االقترانات المثلثية" بما يتناسب مع  -3

 .KWLتراتيجية إس

 أوراق عمل )أنشطة( الطالبات. -4

تم عرضه على مجموعة  KWL بعد االنتهاء من إعداد دليل المعلمة وفقاً إلستراتيجية

( من أساتذة المناهج وطرق التدريس في الجامعات الفلسطينية في 6من المحكمين مكونة من)

. وقد أبدى المحكمون ( من مشرفي ومعلمي الرياضيات في مدينة غزة8قطاع غزة وكذلك )

بعض المالحظات التي أُخذت في االعتبار؛ وبالتالي أصبح دليل المعلمة وأوراق العمل المرافقة 

 للدليل في صورتهما النهائية.

 

 ثانياً: اختبار التفكير اإلبداعي:

المثلثية بحيث يقيس مهارات  تّم بناء اختبار التفكير اإلبداعي في وحدة االقترانات

التفكير اإلبداعي الثالثة اآلتية )الطالقة، األصالة، المرونة(، وقد استعان الباحثان باختبارات 

؛ 2012التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات الواردة في عدة دراسات سابقة مثل )أبو مزيد، 

( أسئلة 10شتمل االختبار على )(، إضافة إلى األدب التربوي ذي العالقة. وقد ا2007خطاب، 

 في صورته األولية.

 

 تحديد طريقة تصحيح االختبار:

 يعطى لكل سؤال درجات موزعة كاآلتي:

تعطى طبقاً لعدد االستجابات التي يكتبها التلميذ بالنسبة للسؤال وذلك بواقع  درجة الطالقة: .1

 بالمطلوب. درجة لكل استجابة بعد حذف االستجابات المكررة أو ليست لها صلة

وتعطى طبقاً لعدد األفكار المتضمنة في االستجابات بالنسبة للسؤال وذلك  درجة المرونة: .2

 بواقع درجة لكل فكرة مع عدم إعطاء الفكرة المكررة أكثر من درجة.

وتعطى هذه الدرجة على االستجابات األصيلة غير الشائعة )ذات األفكار  درجة األصالة: .3

 وتحسب درجاتها وفقاً للجدول اآلتي:الجيدة بالنسبة للسؤال 

 : تحديد درجة األصالة في اختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات2الجدول 

 5 4 3 2 1 تكرار الفكرة

 1 2 3 4 5 درجة األصالة
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 صدق اختبار التفكير اإلبداعي وثباته:

عددها تم التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين بلع 

( من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال طرق تدريس الرياضيات ومشرفين تربويين 7)

لمادة الرياضيات في قطاع غزة، وتم األخذ بمالحظاتهم والخاصة بحذف وتعديل بعض 

( طالبةً من طالبات الصف الحادي عشر علمي 42الفقرات، كما تّم تطبيق االختبار على )

وهّن ممن درسن الصف  -كعينة استطالعية –ا الثانوية )أ( للبنات بمدرسة هاشم عطا الشو

العاشر األساسي بمدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية )ب( للبنات وأنهين دراسة وحدة االقترانات 

م. وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي وذلك 1/12/2015المثلثية، وقد تم التطبيق بتاريخ 

كل مهارة والدرجة الكلية لالختبار وبلغت معامالت االرتباط بإيجاد معامل االرتباط بين 

 (.0.01(على الترتيب، وهي معامالت ارتباط دالة عند مستوى )0.92، 0.92 ،0.91، 0.93)

ألفا  -كما تّم حساب ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخدام معامل ثبات كرونباخ

(Cronbach Alpha بتطبيق االختبار على العينة االستطالعية حيث بلغت قيمها لمهارات )

( على 0.91 ،0.93،0.89 ،0.94االختبار)الطالقة، المرونة، األصالة( ولالختبار ككل )

 الترتيب، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة الستخدام االختبار ألغراض الدراسة.

 ( أسئلة.9ناً من )وقد أصبح االختبار في صورته النهائية مكو

 ثالثاً: االختبار التحصيلي: 

إلعداد االختبار التحصيلي في وحدة االقترانات المثلثية فقد تم االعتماد على نتائج 

تحليل محتوى الوحدة الدراسية )االقترانات المثلثية( وعناصرها األساسية )التذكر، الفهم، 

يبن  3والجدول  .يمية السلوكية للوحدةالمستويات العليا(، وكذلك األهداف التعلالتطبيق، 

 مواصفات االختبار التحصيلي:

 : جدول مواصفات االختبار التحصيلي في وحدة االقترانات المثلثية3الجدول 

 محتوى الوحدة م

 مستويات السلوك في المجال المعرفي

عدد  المجموع

 تذكر الفقرات

20% 

 فهم

30% 

 تطبيق

40% 

 مستويات عليا

10% 

 6 1 2 2 1 %18 الزاوية وقياسها  .1

 1 - 1 - - %4 الزوايا المتكافئة  .2

 6 1 2 2 1 %18 االقترانات المثلثية  .3

 3 - 1 1 1 %10 زاوية االسناد والنسب المثلثية  .4

 2 - 1 1 - %6 المتطابقات المثلثية  .5

 1 - 1 - - %3 المعادالت المثلثية  .6

 1 - 1 - - %5 تطبيقات عملية  .7

 4 - 2 1 1 %15 التمثيل البياني لالقترانات المثلثية  .8

9.  
رستتتتم االقترانات المثلثية باستتتتتخدام التحويالت 

 %5 الهندسية
- - 1 - 1 

 5 1 2 1 1 %16 القطاع الدائري والقطعة الدائرية  .10

 30 3 14 8 5 المجموع 
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( أن االختبار اشتمل في صورته األولية على أربعة محاور وهي: 3يتضح من الجدول )

( فقرات، 8( فقرات، )5)التذكر، الفهم، التطبيق، المستويات العليا(، وتضمنت هذه المحاور )

 ( فقرة. 30( فقرات على الترتيب، وبلع عدد الفقرات الكلي لالختبار )3( فقرة، )14)

 صدق االختبار التحصيلي وثباته:

تحقق من صدق االختبار التحصيلي من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين تم ال

( من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال طرق تدريس الرياضيات 9بلع عددها )

ومشرفين تربويين لمادة الرياضيات في قطاع غزة، وتم األخذ بمالحظاتهم والخاصة بتعديل 

عينة االستطالعية وذلك للتحقق من صدق االتساق بعض الفقرات، كما تطبيق االختبار على ال

الداخلي وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالختبار وبلغت معامالت 

( على الترتيب وهي معامالت ارتباط دالة عند مستوى 0.87، 0.86 ،0.88، 0.87االرتباط )

(0.01.)  

طريق استخدام طريقة التجزئة النصفية كما تم حساب ثبات االختبار التحصيلي عن 

( إضافة إلى استخدام معامل ثبات 0.88حيث بلع معامل سبيرمان براون لثبات االختبار )

( حيث بلغت قيمها لمحاور االختبار)التذكر، الفهم، التطبيق، Cronbach Alphaألفا )-كرونباخ

لى الترتيب، وهي معامالت ( ع0.94 ،0.88،0.85 ،0.88المستويات العليا( ولالختبار ككل )

ثبات مرتفعة ومناسبة الستخدام االختبار ألغراض الدراسة، وقد بقي االختبار في صورته 

، 20، 14، 8، 1( فقرة موزعة على محاوره كما يلي: التذكر )الفقرات 30النهائية مكوناً من )

، 11، 7، 5، 4 (، التطبيق )الفقرات27، 21، 17، 15، 10، 9، 3، 2(، الفهم ) الفقرات 26

(، 30، 13، 6(، المستويات العليا )الفقرات 29، 28، 25، 24، 23، 22، 19، 18، 16، 12

 (.0( درجة والدرجة الدنيا )30كما بلغت الدرجة العليا لالختبار )

 إجراءات الدراسة التجريبية:

 ضبط المتغيرات: 

القبلي وفي العمر قارن للتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل 

الباحثان نتائج طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل العام وفي الرياضيات 

م، وقد حصل الباحثان على بيانات 2015/2016في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

كما في الجدول  (t-Testت )-الطالبات من إدارة مدرسة العينة المختارة. ومن ثّم حساب اختبار

 التالي:

 ( بين متوسطي درجات المجموعتينt-Test: نتائج اختبار ت )4الجدول 

 الضابطة والتجريبية في التحصيل العام والتحصيل في الرياضيات والعمر 

 العدد المجموعة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

 العامالتحصيل 
 218.233 1095.17 42 التجريبية

1.475 .1440 
غير دالة 

 229.767 1022.61 42 الضابطة إحصائياً 

التحصيل في 

 الرياضيات

 19.272 82.88 42 التجريبية
1.415 0.161 

غير دالة 

 23.546 76.24 42 الضابطة إحصائياً 

 العمر
 0.726 16.10 42 التجريبية

.5540 .5810 
 غير دالة

 0.412 16.02 42 الضابطة إحصائياً 
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تحصيل 4) يتضح من الجدول

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل العام وفي تحصيل مادة الرياضيات 

تكافؤ م، وهذا يعني 2015/2016والعمر للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية بالنسبة لهذه المتغيرات.

 تنفيذ التجربة الميدانية:

بدأ التطبيق الفعلي للدراسة والمتمثل بتدريس مجموعتي الدراسة موضوعات وحدة 

( 5واستمر لمدة خمسة أسابيع بواقع ) 1/2/2016االقترانات المثلثية يوم االثنين الموافق 

اً للخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي، وكان إجمالي عدد حصص أسبوعياً وفق

 ( حصة.25) الحصص

( 8تّم تدريس وحدة االقترانات المثلثية لطالبات المجموعة التجريبية )الصف العاشر 

، في حين تم تدريس طالبات المجموعة الضابطة )الصف KWLبتوظيف إستراتيجية 

، وقام بالتدريس للمجوعتين إحدى معلمات الرياضيات في مدرسة ( بالطريقة العادية7العاشر

 هاشم عطا الشوا الثانوية )ب( للبنات بمديرية شرق غزة. 

 وتحددت إجراءات تنفيذ التجربة فيما يلي:

عقد عدة لقاءات مع المعلمة التي تم اختيارها لتنفيذ التجربة لتوضيح كيفية استخدام إستراتيجية  .1

KWL  في تدريس موضوعات وحدة االقترانات المثلثية، في حين تمّ التأكيد على ضرورة تدريس

 المجموعة الضابطة بالطريقة العادية. 

عقد لقاء تمهيدي لطالبات المجموعة التجريبية وتعريفهم بأهداف التجربة والمهام الموكلة إليهم  .2

 خالل التنفيذ. 

( طالبات 7-4ى مجموعات تراوح عدد أفراد كل منها من )تم تقسيم طالبات المجموعة التجريبية إل .3

 إلتاحة الفرصة لهّن للعمل تعاونياً وبروح الفريق.

 استمر التدريس للطالبات حتى نهاية الفترة المحددة. .4

بعد االنتهاء من تدريس الوحدة تّم تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي واالختبار التحصيلي على  .5

أسئلة  جريبية ورصد الدرجات ومعالجتها إحصائياً بهدف اإلجابة عنالمجموعتين الضابطة والت

 الدراسة واختبار صحة فروضها.

 

 نتائج الدراسة

 

 نتائج السؤال األول:

 لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على: "ما أثر توظيف إستراتيجية

KWL  في تدريس الرياضيات على التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في

ال يوجد فروق ذات غزة؟". تم اختبار صحة الفرض األول من فروض الدراسة والذي ينص على: "

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية   ≤0 ,05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

وذلك بحساب  عة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير االبداعي".وطالبات المجمو

للعينات المستقلة للتحقق من  (t-Test)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

 كما في الجدول التالي:داللة الفروق بين المتوسطات 
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 ( Independent-Samples t-Test( لعينتين مستقلتين )t-Test: اختبار )5الجدول

 لبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق البعدي الختبار التفكير االبداعي

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة الداللة tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 الطالقة
 5.954 18.90 42 التجريبية

 إحصائياً دالة  0.000 6.655
 7.320 9.21 42 الضابطة

 األصالة
 5.562 16.52 42 التجريبية

 دالة إحصائياً  0000. 5.759
 6.735 8.76 42 الضابطة

 المرونة
 4.862 9.79 42 التجريبية

 دالة إحصائياً  0000. 8.770
 2.805 2.19 42 الضابطة

االختبار 

 ككل

 15.545 45.21 42 التجريبية
 دالة إحصائياً  0000. 7.202

 16.321 20.17 42 الضابطة

 

( المحسوبة لكل من مهارة الطالقة والمرونة t( السابق أّن قيمة )5يتبين من الجدول )

(، وبناًء على = 0.000αواألصالة والختبار التفكير اإلبداعي ككل دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

يوجد فروق ذات داللة إحصائية الدراسة األول وقبول الفرض البديل "النتيجة السابقة يتم رفض فرض 

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات   ≤0 ,05عند مستوى داللة )

لصالح طالبات المجموعة  المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي وذلك

 التجريبية".

 KWLاألثر إلكمال مفهوم الداللة اإلحصائية ومعرفة تأثير استراتيجيه كما تم حساب حجم 

 على التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر وذلك من خالل إيجاد قيمة مربع إيتا:

dft

t




2

2
2

 (Pallant, 2005: 209(  

 :حيث dوقيمة حجم األثر 
df

t
d

2


 
 (2010:270) سرور، 

 وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 

 إلستراتيجية على التفكير اإلبداعيا، وحجم تأثير d، وقيمة مربع إيتا، وقيمة t: قيمة 6الجدول 

 tقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل

قيمة 

مربع إيتا 

(2) 

 حجم التأثير dقيمة 

 KWLإستراتيجية 

 كبير 1.47 0.351 6.655 مهارة الطالقة

 كبير 1.27 0.288 5.759 المرونةمهارة 

 كبير 1.94 0.484 8.770 مهارة األصالة

 كبير 1.59 0.387 7.202 التفكير اإلبداعي

 

( لكل من مهارة الطالقة والمرونة واألصالة 2( أن قيمة مربع إيتا )6يتضح من الجدول )

( على الترتيب، وهي أكبر من 0.387، 0.484، 0.288، 0.351وللتفكير اإلبداعي ككل تساوي )

فأكثر( من التباين الكلي ألي متغير  %15أن التأثير الذي يفسر ) 1988) حيث يرى كوهين )( 0.14)

( أن حجم تأثير 5عاً. كما يتضح من الجدول )مستقل على المتغيرات التابعة يعد تأثيراً مرتف

ستراتيجية في تنمية كل من مهارة الطالقة والمرونة واألصالة وللتفكير اإلبداعي ككل في وحدة اإل

( وهي أكبر من القيمة 1.47 ،1.27 ،1.94 ،1.59) dاالقترانات المثلثية كبيراً فقد بلغت قيمة 
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، وهذا يؤكد على أّن نسبة Pallant, 2005: 209)) ( وتدل على حجم تأثير كبير0.8المرجعية )

لصالح  ؛ حيث كان لها تأثير كبير في التفكير اإلبداعيKWLتعزى إلى إستراتيجية كبيرة من الفروق 

 طالبات المجموعة التجريبية.

 

 نتائج السؤال الثاني:

إستراتيجية لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على: "ما أثر توظيف 

KWL "تم  .في تدريس الرياضيات على التحصيل لدى طالبات الصف العاشر األساسي في غزة؟

اختبار صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة والذي ينص على: "ال يوجد فروق ذات داللة 

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية   ≤0 ,05إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل". وذلك بحساب المتوسطات وطالبات 

( للعينات المستقلة للتحقق من داللة الفروق (t-Testالحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

 بين المتوسطات كما في الجدول التالي:

 ( Independent-Samples t-Test( لعينتين مستقلتين )t-Test: اختبار )7الجدول

 لبحث داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

 4.698 22.93 42 التجريبية
 دالة إحصائياً  0.000 4.688

 8.686 15.79 42 الضابطة

 

( المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة t( السابق أّن قيمة )7يتبين من الجدول )

(0.000α = وبناًء على النتيجة السابقة يتم رفض فرض الدراسة الثاني وقبول الفرض البديل ،)

( بين متوسطي درجات طالبات   ≤0 ,05"يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل وذلك لصالح 

 طالبات المجموعة التجريبية".

 KWLكما تم حساب حجم األثر إلكمال مفهوم الداللة اإلحصائية ومعرفة تأثير إستراتيجية 

لدى طالبات الصف العاشر وذلك من خالل إيجاد قيمة مربع إيتا وهذا  على التحصيل في الرياضيات

 ما يوضحه الجدول التالي:

إلستراتيجية على التحصيل في ا، وحجم تأثير d، وقيمة مربع إيتا، وقيمة tقيمة  :8الجدول 

 الرياضيات

 tقيمة  المتغير التابع المتغير المستقل
قيمة مربع 

 (2إيتا )
 dقيمة 

حجم 

 التأثير

 KWLإستراتيجية 
التحصيل في 

 الرياضيات
 كبير 1.04 0.211 4.688

 

( الذي حددها 0.14( وهي أكبر من)2( )0.211( أن قيمة مربع إيتا )8) يتضح من الجدول

( 7ستراتيجية على التحصيل. كما يتضح من الجدول )إلمما يدل على تأثير مرتفع ل1988) كوهين )

d (1.04 )في التحصيل في وحدة االقترانات المثلثية كبيراً فقد بلغت قيمة  ستراتيجيةاإلأن حجم تأثير 

( وتدل على حجم تأثير كبير، وهذا يؤكد على أّن نسبة كبيرة من 0.8وهي أكبر من القيمة المرجعية )

حيث كان لها تأثير كبير في التحصيل لصالح طالبات  ؛ستراتيجيةاإل استخدام الفروق تعزى إلى

 لتجريبية.المجموعة ا
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 تفسير النتائج ومناقشتها: 

 أوالً: تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها: 

( حجم التأثير الكبير الستخدام إستراتيجية 6(، )5يتضح من النتائج الواردة في الجدولين )

KWL  في تدريس وحدة "االقترانات المثلثية" في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف

عاشر األساسي وذلك من خالل الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات المجموعة ال

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لصالح طالبات 

 المجموعة التجريبية لكل من مهارة الطالقة والمرونة واألصالة. وتتفق هذه النتائج مع نتائج العديد

في تنمية مهارات التفكير العليا  KWL من الدراسات التي أثبتت أنّه يوجد أثر وفاعلية إلستراتيجية

( 2012و)عرام،  (McLain ،1993بوجه عام ومهارات التفكير اإلبداعي بوجه خاص مثل دراسة )

(، Jinto & Vijaya ،2014( و)Ramadan، 2013( و)Tok ،2013( و)2012و)أبو سلطان، 

ويعتقد الباحثان أّن التفكير اإلبداعي موجود لدى جميع الطالبات ولكن بدرجات متفاوتة، وأنه قابل 

للتحسن بالتدريب من خالل أساليب وإستراتيجيات تدريسية تساعد الطلبة على التفكير بأسلوب مبدع 

 .KWLمثل إستراتيجية 

يدية في تنمية التفكير اإلبداعي على الطريقة التقل KWLويرجع الباحثان تفوق إستراتيجية 

 في الرياضيات إلى ما يلي:

روعي فيها االهتمام بالطالبة وإتاحة الفرصة أمامها لتحديد ما تعرفه  التيستراتيجية اإلتصميم  .1

عن دروس وحدة "االقترانات المثلثية"، وماذا تريد أن تعرف؟، وما الذي تعلمته بالفعل؟ من 

 ستراتيجية.هذه اإللدروس الوحدة تتناسب مع خالل أوراق العمل التي صممت 

تدريس الرياضيات ساعد من خالل تنوع األنشطة والملخصات في  ستراتيجيةهذه اإلاستخدام  .2

 واألمثلة واألسئلة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي مثل: الطالقة، المرونة، األصالة.

والطالبة لها الدور األكبر في هذه إّن هذه اإلستراتيجية تقوم على دور المعلمة والطالبة،  .3

اإلستراتيجية، ويتضح اشتراك الطالبات بقدر كبير في العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية 

من خالل إعطاء الطالبات قدر كبير من الحرية في التفاعل مع بعضهم البعض في النقاش والحوار 

دة ومتنوعة وجديدة للمشكالت، وأيضاً وحل األسئلة، حيث يتم التفاعل من أجل طرح حلول متعد

التفاعل مع المعلمة، وكل هذه العمليات تتضمن عمليات تخطيط ومراقبة وتقويم ومراجعة للتفكير 

 وأيضاً تتيح فرصة إطالق طاقات اإلبداع وطرح طرق متعددة ومتنوعة وجديدة في الحل.

ا من شأنه بث روح التنافس بين أسلوب العمل داخل الفصل يقوم على التعاون بين الطالبات، وهذ .4

 المجموعات والسعي إلى طرح أفكار جديدة في الحل، وتنمية عالقات اجتماعية بين الطالبات.

ستراتيجية على التساؤل والبحث والتقصي مما أسهم في استثارة قدرات هذه اإل اعتماد األسئلة في .5

على استخدام المعلومات وليس مجرد  الطالبة العقلية وتوليد أسئلة ومشكالت جديدة تساعد الطالبة

الحصول عليها مما يكون له الدور الكبير في استخدام مهارات التفكير، وقد كانت معظم األسئلة 

المقدمة للطالبات من نمط األسئلة التي يمكن أن تحل بأكثر من طريقة أو لها أكثر من جواب 

 عي.صحيح والتي تعطي فرصة للتعبير عن تفكير الطالبة اإلبدا

بيئة تعاونية تعتمد على الحوار والتفاعل، واإلقناع من خالل المشاركة  ستراتيجيةاإلوفرت  .6

وتضمين التقويم في مهام ومشكالت واقعية قائمة على التعاون، كما أتاحت للطالبات فرصاً للتعبير 

 عن أفكارهن وآرائهن لزميالتهن من الطالبات من جهة ولمعلمتهن من جهة أخرى.

ستراتيجية على تطبيق المعلومات الرياضية الخاصة بوحدة هذه اإليئة التعلم القائمة على ساعدت ب .7

 االقترانات المثلثية في سياقات حياتية وواقعية. 

 

 ثانياً: تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: 

إستراتيجية ( حجم التأثير الكبير الستخدام 8(، )7يتضح من النتائج الواردة في الجدولين )

KWL  في تدريس وحدة "االقترانات المثلثية" في تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف
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العاشر األساسي وذلك من خالل الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات المجموعة 

ت المثلثية" التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في وحدة "االقترانا

لصالح طالبات المجموعة التجريبية. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات التي 

ستراتيجية في تنمية التحصيل الدراسي بوجه عام والتحصيل في الرياضيات بوجه هذه اإل أثبتت تأثير

 ،Ramadan( و)Tok ،2013 ( و)2008 ،( و) البركاتيMcLain، 1993خاص مثل دراسة )

 ،Wijaya( و)Riswanto ،2014( و)Hamdan، 4201( و)2014 ،أبو صفر ( و)2013

لتوظيف ( ويمكن تفسير التأثير اإليجابي Chanakan، 5201( و)Abdulrab، 5201( و)2015

 في تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر األساسي إلى ما يلي:  إلستراتيجيةهذه ا

ستراتيجية في إثارة دافعية الطالبات مما سهل على الطالبات هذه اإلأسهمت األنشطة المتضمنة في  .1

اكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات الرياضية والتي عرضت كبناء رياضي وذلك من 

الملخصات والمناقشات الجماعية والمشكالت الرياضية التي تعالج قضايا واقعية مما يوفر لهم 

 .التشويق ويؤثر إيجاباً على التحصيل جواً من

حماس ودافعية الطالبات لتعلم الرياضيات مما زاد من حرصهن  ستراتيجيةهذه اإل استخدام أثار .2

على التعلم وحل أسئلة ومشكالت رياضية متنوعة خالل التدريس مما يجعل الطالبة نشطةً 

 .وإيجابيةً في عملية التعلم بدالً من كونها مستقبلةً سلبيةً 

ستراتيجية على تقديم األفكار متسلسلة يمكن أن تدركها الطالبة بيسر وسهولة مما يساعد اإلاعتماد  .3

 في اكتسابها المعرفة وبقاء أثر ما تتعلمه.

المتعلم بما تحويه من أنشطة متنوعة تساعد الطالبة  علىستراتيجية على التعلم المتمركز اإلاعتماد  .4

صي واالستكشاف للمعلومات مما يساعد في بناء الطالبة لمعارفها على القيام بعمليات البحث والتق

 الرياضية أكثر من اعتمادها على الحفس واالستظهار مما يسهم في تطوير التحصيل.

كثرة التساؤالت واالستفسارات التي تشترك فيها الطالبة مع زميالتها ومعلمتها ساعدتها على  .5

 سهولة فهم المادة واكتساب المعلومات المتضمنة في وحدة االقترانات المثلثية. 

 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

 KWLلخدمة للتدريب على كيفية استخدام إستراتيجية إعداد برنامج تدريبي للمعلمين أثناء ا .1

 في تدريس الرياضيات لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات.

التركيز في تدريس الرياضيات على استخدام طرق وأساليب التدريس الحديثة والبعد عن  .2

فعالة من قبل األساليب التقليدية التي تركز على الحفس واالستظهار دون االهتمام بالمشاركة ال

 الطلبة.

توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المواد الدراسية وخصوصاً إستراتيجية  .3

KWL. 

ضرورة إعادة النظر في أساليب التقويم التقليدية التي تركز على المستويات الدنيا للتفكير  .4

 أو ما يسمى التقويم الواقعي. ,والتحول إلى المهام األدائية في التقويم

استخدام طرق وأساليب التفكير اإلبداعي في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات لجميع المراحل  .5

 التعليمية، بحيث يتم التركيز على تعلم المهارات من أجل المستقبل المتغير.

االهتمام بإنتاج وسائل تعليمية تخدم تدريس الرياضيات وتسهم في إطالق طاقات إبداع  .6

 الطلبة.

مية مشوقة يسودها الحرية واألمن واالستقرار وتعمل على تحقيق اإلبداع توفير بيئة تعلي .7

 وتنميته.
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إعادة النظر في أساليب التقويم المتبعة وأشكال االمتحانات الحالية، وذلك بتضمين أسئلة في  .8

االمتحانات تقيس الجوانب اإلبداعية لدى الطلبة، مما يجعل الطلبة يهتمون بالتفكير بأسلوب 

 مبدع.
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