
 



) وأثرها في  D.K.W.D.L.Sإستراتيجية تدريسية مقترحة (
 تحصيل الرياضيات لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

 3المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ       السعدي الرسول عبد رعد مصطفى
  

 ملخص البحث

الرياضيات في تحصيل     (D.K.W.D.L.S)يهدف البحث الحالي الى معرفة أثر استراتيجية مقترحة
لدى طالب الصف الثاني المتوسط ولغرض التحقق من هدف البحث تم صياغة الفرضية الصفرية 

) بين متوسط درجات طالب المجموعة 0.05االتية "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( 
موعة المقترحة ومتوسط درجات طالب المج (D.K.W.D.L.S) التجريبية الذين درسوا وفق استراتيجية

  الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل". 

تّم اعتماد التصميم التجريبي لمجموعتين متكافئتين ذات االختبار البعدي، بلغ عدد طالب عينة البحث 
) طالب تمثل 33) طالب للمجموعة التجريبية و (33) طالبًا موزعين على مجموعتين بواقع (66(

، وتم مكافاة المجموعتين  2019-2018لضابطة من طالب الصف الثاني للعام الدراسي المجموعة ا
في (المعلومات السابقة، العمر الزمني، التحصيل السابق في الرياضيات، الذكاء). ولعدة أسباب مثبتة 

) بعد أن تم التحقق من صدقه 2018في متن البحث تم اعتماد اختبار التحصيل الذي أعده (الجنابي،  
وثباته وتم تدريس المجموعة التجريبية على وفق االستراتيجية المقترحة المكونة من ستة خطوات 
متسلسلة متتابعة والمجموعة الضابطة على وفق الطريقة التقليدية. وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة تم 

ن، أظهرت النتائج تطبيق أداة البحث على المجموعتين، وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتي
تفوق طالب المجموعة التجريبية التي دّرست على وفق االستراتيجية المقترحة على طالب المجموعة 

  الضابطة التي دّرست على وفق الطريقة التقليدية في التحصيل الدراسي. 

المقترحة  (D.K.W.D.L.S) وفي ضوء النتائج استنتج الباحث إن تدريس الطالب وفق استراتيجية
اهم وبشكل كبير في تقليل جهد المدرس العتماده واستخدام جميع المعلومات السابقة في بنية الطالب س

المعرفية فضال عن إعطاء تصور لدى الطلبة أن مادة الرياضيات هي مادة تراكمية ومن غير الممكن 
 . متن البحثللطالب ترك أي جزء منها، وخرج البحث بجملة من التوصيات والمقترحات الُمثّبتة في 
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 مشكلة البحث :
ف أهم المركالت الموجودة في اكترا تتلخص في كبيرة ةالتربوي أهمي الميدانإن للخبرة العلمية في       

تكون  وان كانت متواضعة خبرته التعليمية  ة التي يجدها الباحث بنرسه اعتمادا  علىلمركلأن امدارسنا ، ف
ة  ( و49:  1978)جييابر واحمييد ،  والتعمييق بهييا .  وتحليلهييا  تدفعييه لدراسييتها  قصييوى عنييده لهييا أهمييية 

المسيتخدمة  التقليديية الطرائيقأذ أن ،  مين المريكالت يخرى على الجميع أن التعليم في العيراق يعياني كثييرا  
قيررات اليذي حصيل فيي الم الكبيير جيذريالقادرة على مواكبة التطور لم تعد  الرياضياتمقررات في تدريس 
 الخاصة بها . الدراسية 
يجيب أن  ليذا فيانت تيدريس الرياضييات ،  ييوم مستجدات فيي كيلا  في مجال المعرفة العلمية هنأن        
ةبيد بيل ،  على طرائق التدريس التقليدية القائمة على الحرظ والتلقين وتعلم المهارات فحسيبمعتمدا   ة يظلُ 

تررضيه التوجهيات  اميمعليى اليرةم لمالحقة  الجديد أذ أن انطالقة تؤسس  اجادة منأن يتعداها في محاولة 
فمييا زالييت أسيياليبنا ووسييائلنا تقليدييية ة تتمارييى مييع  العالمييية ميين تطييورات ومسييتجدات فييي الميييدان التربييوي 

 بات العصر. متطل
لييييذا وجيييب العمييييل علييييى إيجيييياد الحييييديث ة فييييي مقييييرر الرياضييييات يييينو الحلز الخاصييييية ونظيييرا لوجييييود        

التيييدريس مييين  إذ ةالبيييا ميييا يعيييدي سيييوء اختييييار طرائيييق ،اتيجيات حديثييية وفعالييية فيييي التيييدريساسيييتر واسيييتخدام 
األساليب التي قد تؤدي إلى تحويل الطالب أربه ما يكون باإلنسان اآللي الذي ة يمل  ريئا  جدييدا  إّة ميا 

فييي تييدريس  جيييدةقييد تكييون ميين خبييرة )المييدرس( ه الباحييث ونظييرا  لمييا يمتلكيي علوميياتخييزن فييي عقلييه ميين م
   . تحصيل الرياضياتالمتوسط  فقد رعر بوجود ضعف عند الطلبة في  الرياضيات للصف الثاني

الييذين لييديهم باعييا  طييويال  فييي تييدريس د ميين المدرسييين و المدرسييات ِإجييراء اسييتطالا آلراء عييدوعنييد          
فيي موضيوعات  ( منهم إلى وجود انخراض في تحصيل الطلبة%81أّكد  )رياضيات المرحلة المتوسطة ، 

رائييق التقليدييية القائميية علييى ( ميين المدرسييين والمدرسييات يسييتخدمون الط%65، كمييا تبييين أن  ) الرياضيييات
الحلزنية  معرفية بمرهيوم  ( منهم ليم يكين ليديهم أي%60عند تدريسها ، فضال عن أن ) استذكار المعلومات

 .  التدريساختيار طرائق عند به أصال  اوبذل  لم يهتموا  بهالتي تتضمنها المقررات الدراسية 
احيدى اسيتراتيجيات ميا وراء المعرفية وهيي اسيتراتيجية مقترحية  هذا األساس سعى الباحث إلى تطوير وعلى

(D.K.W.D.L.S) المقررات الرياضيية  دريسوهي احدى اةستراتيجيات الحديثة التي تجترب ألّول مّرة في ت
 في العراق و حسب علم الباحث .  ذات الطبيعة الحلزونية الحديثة 

 : ركلة البحث لإلجابة على التساؤل اآلتيوقد جاءت م      
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ل الرياضاايات لاادى طااالب الصااف الثاااني فااي تحصااي   (D.K.W.D.L.S)مااا رثاار اسااتراتيجية مقترحااة
   ؟ المتوسط

   اهمية البحث :
بمييدى تطورهييا  ا  كبييير ارتباطييا   مييرتبطالمعرفيية مجييال ميين المجيياةت  أيوتطورهييا فييي  األمييمتقييدم أن   

فهيو الميدرس والمينهج الدراسيي طيور مرتاح هيذا الت أماهي البذرة األولى لبدايته المدرسة تكون العلمي الذي 
                                               (1:  1989)الررا،          في بنية الطالب المعرفية والعقلية .تغيير  أحداث إلىالذي يسعى 

ة تيربط ميا طريقيوجيود  الميدرس والمينهج هميا عنصيران لعمليية التيدريس فيال بيد مين  القيول أناسيتطعنا فاذا 
يتوقف عليها تحقيق األهداف التعليمية واسترادة المتعلم ونميوه ألن طريقية التيدريس  بين هذين العنصرين و

أهيييييييييييييداف المقيييييييييييييرر مييييييييييييياهي ِإّة إجيييييييييييييراءات يتبعهيييييييييييييا الميييييييييييييدرس لمسييييييييييييياعدة الطلبييييييييييييية عليييييييييييييى تحقييييييييييييييق 
 (277:  2011)الحسني ،                                                   .                               الدراسي

استراتيجيات التدريس التيي يتبعهيا الميدرس أهيم جوانيب العمليية التعليميية فحسيب بيل تعدتيه إليى أن  لم تعدُ  
  (Goetz, 1992 :109)                         أصيبحت محيورا  رئييس تسيتند عليية عمليية التيدريس.   

ما  ستراتيجياتا نجاح يؤكدون الباحثين من أجماا هنا  أن( Fontaine  &Voisko ، 1998) اكد وقد
وتسيييييعى   العقلييييييالطيييييالب  مسيييييتوى ميييييع تتناسيييييب أن عليييييى األسيييييئلة توجييييييه عليييييى القائمييييية وراء المعرفييييية 

ررييادهم إلييى العمليييات العقلييية التييي يقومييون بهييا عيين  اسييتراتيجيات مييا وراء المعرفيية إلييى توجيييه الطييالب واا
فضيال عين وجيود بصيورة مسيتمرة يم تركييرهم طريق ترجيعهم على التركير كذل  مساعدة الطالب عليى تقيو 

المناقريية الواضييحة بييين المييدرس والطالييب التييي تحييول القاعييات الدراسييية إلييى بيئيية تراعلييية يسييودها النريياط 
( وييذكر 305-296:  2015)عبيد األميير و رحييم ،                                                      .

تسياهم اةقتراحيات التيي  سيتراتيجيات ميا وراء المعرفية يعيد واحيدا  مين اهيم(  إن استعمال ا2009)محمود ، 
المسيييائل تطيييوير مهييياراتهم فيييي حيييل  تمكييين الطيييالب مييين فيييي تطيييوير تيييدريس مقيييررات الرياضييييات التيييي قيييد

 (249:  2009)محمود ،                                             . والتمارين المتعلقة بها
الباحث العديد من اةدبيات و البحوث والدراسات السابقة المتعلقة والقريبة من موضيوا ومن خالل مراجعة 

البحث اتضح للباحث ان اي استراتيجية مقترحة او مطورة ةبد من ان تستند في اهميتها الى اسيتراتيجيات 
لسيييابقة تترييابة معهيييا فييي بعيييض الخطييوات فييييرى الباحيييث ان مييا ينطبيييق علييى اسيييتراتيجية تنريييط المعرفييية ا

(KWL) الميييواد المختلرييية يمكييين ان ينطبيييق عليييى  فيييي( اسيييتراتيجيةD.K.W.D.L.S)  المقترحييية فيييي ميييادة
 الرياضيات .

مييين  ميييا وراء المعرفييية( كإحيييدى اسيييتراتيجيات D.K.W.D.L.Sتيييأتي أهميييية اسيييتراتيجية )بيييذل  يمكييين أن و 
مهيارات التركييير فيوق المعرفيي وتنمييية و  األسيئلةمهييارة طيرح ومنهيا مهيارات متعييددة للطالبية   اإظهارهيخيالل 
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تحديد الهدف من الموضوا يساعد  قد  ستخدام هذه اةستراتيجيةا عن، فضال   مهارات البحث واةستقصاء
 وهي كون الطالبيحيث وعرضها المعلومات وترتيب ، وجمع  وربط المعلومات السابقة بالمعلومات الجديدة

بنرسيييه و أن دور  معلوماتيييهيخطيييط و يقيييوم  و عيين المعرفييية  ثاليييذي يسيييعى للبحيييور العمليييية التعليميييية محيي
 (152:  2008يمي، د)امبو سعيدي، الع               . المررد والموجه المدرس هو

وهي أيضيا  اسيتراتيجية تدريسيية مطيورة مين  ( K.W.L.H) ستراتيجيةاأن   (2008،  الهارمي وطه) ويرى
 :التعلمية ومنها  –العملية التعليمية  أثناء مزايا عدتة لها (KWL)استراتيجية تنريط المعرفة السابقة 

  عمليات التعلم.لمختلف الطلبة  تحسين اكتسابالمساهمة في 
 ما تعلموه بركل مستمروا ويقّوم واويراقب واعلى أن يخطط لطلبة بقدرة ا يهتم المدرس. 
  النوعيالطلبة من مستوى التعلم الكمي والعددي إلى مستوى التعلم ينتقل فيه. 
 العملية التعليمية . فيكون الطالب هو محور  طلبة تطوير التركير لدى ال  
 التعليم . ركل إيجابي أثناء عمليةبة الطلبة مرارك على تساعد 
  عادة النظر في  أثناءالصعوبات بعض على مواجهة  ينقادر الطلبة تجعل األساليب بعض التعلم واا

 ها .ونوالنراطات الذهنية التي يستخدم
  عارف وتوليد أفكار جديدةه من مو فيما اكتسبالطلبة زيادة تحكم . 
  (52:  2008،  الهارمي وطه)               في حل المركالت .      الطلبة زيادة كراية 

 ( مزايا أخرى منها : 2006)عبد السالم ، ويضيف 

 أكثر عمليات تعلمهم .دركون كيف ي لطلبة تعليم ا 
  للوصول إلى تعليم اكثر فعاليةتعمل على تنظيم العمليات المعرفية  . 

 ( 104 – 102:  2006)عبد السالم ،  
 : ي  اآلتي أهمية البحث فييمكن تلخيص و 

 : نظرية  أوة
 استراتيجيةمنها و  مقترحةاستراتيجيات يعد من البحوث القليلة التي اعتمدت   -1

(D.K.W.D.L.S)  واثرها في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة المقترحة . 
اكثر قدرة على التركير  بقد يساهم البحث في تطوير طرائق تدريس الرياضيات لجعل الطال  -2

 السليم .
 ثانيا : تطبيقية 

مما يوضح بصورة   (D.K.W.D.L.S)استراتيجية مقترحة يقدم البحث خطط تدريسية يومية تتبع   -1
 تطبيقية كيرية استخدامها . 
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 كبديل للتدريس عن الطرائق التقليدية .  (D.K.W.D.L.S)استراتيجية مقترحة يقدم البحث  -2
 اهداف البحث : 

طالب في تحصيل الرياضيات  لدى   (D.K.W.D.L.S)استراتيجية مقترحة  يهدف البحث الى معرفة اثر
 .  الصف الثاني المتوسط

 فرضية البحث :
 : لغرض التحقق من هدف البحث تم صياةة الررضية الصررية اةتية 

المجموعة  الب( بين متوسط درجات ط 0.05دةلة إحصائية عند مستوى ) ق ذو وجد فر ية   -
 البط ومتوسط درجات مقترحةال (D.K.W.D.L.S) استراتيجية وفق وندرسسي ذين الالتجريبية 

 .ختبار التحصيل وفق الطريقة اةعتيادية في ا وندرسسي ذينالمجموعة الضابطة ال

𝑯° ∶  𝑿𝟏
̅̅̅̅ = 𝑿𝟐

̅̅̅̅  

𝑯𝟏 ∶  𝑿𝟏
̅̅̅̅ ≠ 𝑿𝟐

̅̅̅̅   

 يقتصر البحث على :حدود البحث : 
المتوسييط فييي المييدراس المتوسييطة والثانوييية النهارييية التابعيية إلييى المديرييية العاميية  طييالب الصييف الثيياني -1

  . لتربية بغداد / الكرخ الثانية

 م  2019 – 2018للعام الدراسي  الرصل الدراسي األول -2

                    ( والرصيييييييييييييل الرابيييييييييييييع الحيييييييييييييدوديات( والرصيييييييييييييل الثاليييييييييييييث )األعيييييييييييييداد الحقيقييييييييييييييةالرصيييييييييييييل الثييييييييييييياني ) -3
الطبعية الجيزء األول ، تاب الرياضيات المقرر للصف الثاني المتوسط ، ( من كةت والمتبايناتالمعاد)

 . أمير عبد المجيد جاسم وأخرون، تأليف   1720لسنة   األولى
 تحديد المصطلحات :

  اةستراتيجية : يعرفها(Schunk , 2000)   أداء المهمات بطريقة ناجحة عن طريق على انها "
خطط موجهه أو خرض مستوى الترتت للطالب عن طريق ِإنتاب نظم تعمل على ربط المعرفة الحالية 

                                                                        (Schunk , 2000 : 133)بما يرةب تحقيقه من أهداف" .            

  استراتيجية مقترحة(D.K.W.D.L.S)    : تدريس مطورة من  استراتيجيييةيعرفها الباحث على انها
 المعرفة وراء ما استراتيجيات من)تنريط المعرفة السابقة( وهي  K.W.L الذاتيييي الجيييدولاستراتيجية 

تربط ما بين  ارتكاز محور وجعلها السابقة ةلبالط معرفة تنريطإلى  تهدف اةنترار واسعةال
ةرفة  داخل المدرس تبعهاالتي ي خطوات مجموعة من وتتكونوالمعلومات السابقة  الجديدة المعلومات

 والخبرة البسيطة المعرفة من تتدرب حيث ،تحقيق األهداف المنرودة  على تساعدها بحيث الصف
 .المعرفة  في متقدمة مستويات إلى السابقة
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الباحث على انها : استراتيجية تدريسية تقوم على ستة خطوات متسلسة اما التعريف اةجرائي فيعرفها 
خطوات بالوتذكرُه وتنتهي بكتابة ملخص سبوري او ورقة عمل خاصة  حمتتابعة تبدأ بتحديد المصطل

تقدم الى طالب المجموعة التجريبية  وتمتاز بالمرونة في خطواتهاالتي تؤدي الى استيعاب الموضوا  
المعلومات   هملرياضيات للصف الثاني المتوسط بهدف تمكين الطالب من ففي تدريس مادة ا

 . واستيعابها وتنظيمها
  : يعرفه التحصيييل Good , 1973)) " مهارة فعلية أو معرفة متحققة في موضوا دراسي  على انه

 ." معين يستدل عليها من خالل الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في اةختبارات

                                                              Good, 1973 : 64)                        ) 
في اختبار اما التعريف اةجرائي فيعرفة الباحث على انه مقدار الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب 

الحقيقية( والرصل الثالث )الحدوديات( والرصل الرصل الثاني )األعداد ه الباحث في تمد  الذي أعالتحصيل 
 .  (الرابع )المعادةت والمتباينات

 خلفية نظرية :

 ما وراء المعرفة :
و ات مين القيرن العريرين فيي نهايية السيبعينيظهير مرهيوم ميا وراء المعرفية ترير اعلب األدبييات أن        
وقيد  (Falavel) األمريكيي عيالمال إليىويرجع هذا المرهيوم أهمية   التكوينات المعرفية  وسعأواحدا  من  دي يع

موجهيه   أفكيار . أن ما وراء المعرفة تعيدي  ةوالتطبيقي  ةالمستويات النظريفي  اهتماما  واسعا  هذا المرهوم لقى 
سييلو  للرييرد يسييتطيع ميين  أنهييا أومعينيية  أهييداف أوتحقيييق هييدف تهييدف إلييى  مقصييودة ، لهييا  ،  مخطييط

لهيا فيي  للمعلوميات ومسيترجعا   باةنيا العلييا فيكيون خازنيا   الررد رعور أيضا  خالله تحقيق مهام  معرفية وهي 
 صييولأوقييد ترجييع فييي البيئيية التييي يعييي  فيهييا هييا الرييرد نرييطا  واعيييا  لذاتييه وفيياعال  ييكييون ف أينرسييه الوقييت 

 في المناقرة والحوار والجدل. هوأسلوبسقراط  إلى مرهوم ما وراء المعرفة
  (Marzano & Others , 1990 : 14)                                                                                 

عنييدما قييال مقولتييه الرييهيرة " عنييدما يركيير العقييل فإنييه يتحييدث مييع  أفالطييون إلييىهييذا المرهييوم يرجييع وربمييا 
                                                                                                (Costa , 2000 : 26)نرسيه" .   

 البيد مينفالمتكاميل عملية التعلم النياجح  أحداثفي وأساسيا  دورا  حساسا أن ما وراء المعرفة تلعب            
مسيييتوياتهم العقليييية ومسييياعدتهم عليييى ميييراحلهم الدراسيييية و عليييى اخيييتالف  ةبيييتنميتهيييا ليييدى الطل إليييىالسيييعي 

( ما وراء المعرفيةالعمليات فوق المعرفية )المعرفية بركل افضل من خالل سيطرتهم على  تطبيق العمليات
.    (livingstone , 1997 : 86)                                                                               رذكيو 
(Imel , 2002) التيي اإلنسيانية القيدرات مين يتجيزأ ةرئيسيي  جيزء إةّ  هي ما العمليات فوق المعرفية  أن 
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.                                                                                      ةبييييييييالطل عنييييييييد واأللريييييييية الخبييييييييرة زيييييييييادة إلييييييييى تييييييييؤدي وبييييييييذل  خبييييييييراتهم تنمييييييييية علييييييييى ةبييييييييالطل تسيييييييياعد
Imel , 2002 : 221)                                                                                                              ) 

،  علييم اليينرس التربييوي حداثيية   ريياهيمواحييدا  ميين اكثيير م ة يعييدي مييا وراء المعرفيي نأ( 2015ويييرى )الموسييوي ، 
 ( 161:  2015)الموسوي ،                                         .للبحث  وأثارةترويقا  وأكثرها

علم يعليم والتيين عمليية التيأ هتضيح ليبعد اطالا الباحيث عليى األدبييات الخاصية بمرهيوم ميا وراء المعرفية  أو 
م عليم والتيييعليحييداث عملييية التييإل أساسيييا  يكييون  قييدمييا  وضييروريا  و اهمالتييي تخاطييب مييا وراء المعرفيية رييرطا  

 . األساسيةاهم متطلباتها واحدا  من  نهضال  عن كو يف
 مجاالت ما وراء المعرفة :

 .من خالل المخطط اةتي ة مجاةت ما وراء المعرفيمكن تلخيص 

 

 

 

 

 

 

 ( مجاةت ما وراء المعرفة1مخطط )
 (2004 : 135، نائلة)عرانة و 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة : 
علم يعمليية التي لتقيييم سيتخدممين السيلوكيات التيي تُ  مجموعيةهيي ما استراتيجيات ما وراء المعرفة  نّ أ       
                                                          .  التحكم الذاتي والضيبطو  اةنتباه ومن هذه السلوكياتوترتيبها 

                                                                        (Eeller & Henson , 1999 :132)  إن
 ويوظرهيياعملياتييه العقلييية فيهييا تأمييل المييتعلم تييي يال اإلجييراءاتمجموعيية  هييياسييتراتيجيات مييا وراء المعرفيية 

                                         مراجعة ميدى نجاحيه. تقويم و  في الظروف المناسبة فضال  عن ستخدمهاوي

 (96:  2001)عبد السالم ،                                                                                         

 ما وراء المعرفة

 الوعي الذاتي بالمعرفة

المعرفة 

 المفاهيمية
المعرفة 
 اإلجرائية

المعرفة 
 الشرطية

 التنظيم الذاتي للمعرفة

إدارة 
 المعرفة

تقويم 
 المعرفة

تنظيم 
 المعرفة
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السييعي إلييى وفائييدة فييي  أهميييةلمييا لهييا ميين  سييتراتيجياتم هييذه اةعلييى اسييتخدا ميين البيياحثين كثيييرال و أّكييد
 ( 165:  2015)الموسوي ،                                   تحرير الطاقات الركرية للمتعلمين .    

 : األهمية التربوية الستراتيجيات ما وراء المعرفة
 التربوية ةستراتيجيات ما وراء المعرفة فيما يأتي :  األهميةتتلخص        

 عمليات عقلية مختلرة  إلىالتركير من خالل توجيههم  يرجع المدرس طالبه علىوفيه درس : يدور الم
 ةوتحويييل قاعيياسييتمرار ركيييرهم بمسيياعدة الطلبيية علييى تقييويم ت وحييل المرييكالت  أثنيياءوتوجيييه نريياطهم 

 . نرطة   استقصائية ة  بيئ إلىالدرس 
 عرفيياليتعلم فيوق المتحقييق  إليى سيعىالتيي ت اإلجيراءاتبمجموعة مين  الطلبة وفيه يقومعلم : يدور المت 

ائج تحقيييق نتييفييي وعي مطلييق بييي  اإلجييراءاتاألنرييطة و واسييتخدام  وأةراضييهوترييمل علييى معرفيية الييتعلم 
 التحكم بها .ومن ثم معينة و توجيه عملية التعلم 

 علم يعينة للتييتركيره وقدرته على استخدام اسيتراتيجيات ميعلى  اعتمادا   علم عند المتعلميم : يحدث التعليالت
              بعييييده.                      و  وأثنيييياءهعلم يعمليييييات عقلييييية وضييييبط ذاتييييي وتحكييييم قبييييل التييييعييييدة والقيييييام بعلييييى نحييييو يتناسييييب 

 (304 - 303:  2015رحيم  ،  و األمير)عبد 
 بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة :

وتتضيييمن اسيييتراتيجيات ميييا وراء المعرفييية اسيييتراتيجيات كثييييرة ومختلرييية للتعلييييم واليييتعلم مييين الصيييعب        
 حصرها نذكر منها ما يأتي : 

o تراتيجية ياس (KWL)   استراتيجية تنريط المعرفة  أيضا  وتسمى. 
o استراتيجية التركير بصوت عال   أيضا  تراتيجية العصف الذهني وتسمى ياس .  

o استراتيجية التدريس التبادلي  أيضا  النمذجة وتسمى  تراتيجية ياس.  

o التعلم التعاوني البنائية  تراتيجية ياس. 

o خريطة الركل  تراتيجية ياسV  . 

o تراتيجية ياس (P.O.E)   يضا  استراتيجية )تنبأ . ةحظ . اررح( أوتسمى. 

o األدوارلعب  تراتيجية ياس . 

o اةختبار القصدي الواعي تراتيجية ياس .  

o ارتقاق وتوليد األسئلة  تراتيجية ياس. 

o تراتيجية استحالة قول ة استطيعياس . 

 (296 – 295:  2015ورحيم ،  األمير)عبد                                                         
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القرائييي ن هنييا  عييدد ميين اةسييتراتيجيات التدريسييية التييي تسييهم فييي تعزيييز الرهييم أ( 2016ويييذكر )عطييية ، 
 لموضوا ما نذكر منها ما يأتي :

o تراتيجية ياس (Sq3R)   راجع( . .سمع  .اقرأ  .اسأل .  يضا  استراتيجية )امسحأوتسمى 
o تراتيجية ياس (Psq5R)   دون  .سيمع  .اقيرأ  .اسيأل  .امسيح  .يضا  استراتيجية )حيدد الغيرض أوتسمى

 راجع( . .تأمل  .بإيجاز 

o تراتيجية دورة التعلم ياس 

o تراتيجية ياسيي(Snips)  وتسييمى أيضييا  اسييتراتيجية )ابييدأ . دون . حييدد . وصييل . أنظيير( و التييي تخييتص
 بالرهم القرائي .

o تراتيجية ياس(PARTS)  . وتسمى أيضا  استراتيجية )تحديد األهداف . تحليل النص . مرجعية المقدمية
 مراجعة الملخص . تحديد العالقات( والتي تختص بدراسة النص بتمعن .  

o تراتيجية ياسييييPRTR) )            )وتسييييمى أيضييييا  اسييييتراتيجية )الييييِقِ  نظييييرة . اقييييرأ .  اختبيييير نرسيييي  . راجييييع
 (245 – 135:  2016)عطية ،                                   و التي تختص بالرهم القرائي .

   : هي رىيأخ استراتيجية (2006يذكر)عبد السالم ، وي
o (115-114:  2006بد السالم ، ي)ع        .      راهيم يالعالقات بين الم أنراءتراتيجية  ياس 
  :هي  أخرى استراتيجية (2008،  سانيأبو ريا  وةذكر)ييما يف
o  تدربينيرطة الثنائية للميراركة النيالماسيتراتيجية    .    

 (401 – 400:  2008سان ، ي)أبو ريا  وة                                                      
              المقترحة  (D.K.W.D.L.S)استراتيجية خطوات 

 يمكن تلخيصها بما ياتي : متسلسلة متتابعةانها استراتيجية تدريسية قائمة على ستة خطوات       
 D - من كلمة الحرف (Define)  مأخوذة من كلمة (Define terms)  يجب الطالب أن تعني و 

 تكون وبذل  سيتم دراستها واستذكار أفكارها في الخطوات الالحقة  التي المصطلحات تحديد عليه
 (23:  2018)السعدي ،                      . المقترحة اةستراتيجية خطوات من األولى الخطوة

 سواء ما ريء تسمية على طائرة أو قوم اتراق عن عبارة المصطلح " أن ( 1986،  الجرجاني) ويذكر
 (22:  1986 ، الجرجاني)                                  .      صنعة " أو فن أو بعلم خاص كان
   K-  الحيرف اةول مين كلمية(Know)  مياخوذة مين السيؤال (what I know?)  وتعنيي مياذا اعيرف

حيييث سيييتم ميين خالهييا ربييط المعلومييات السييابقة بالمعلومييات التييي سيييتم تعلمهييا حيييث سييتوجه المعرفيية 
 الجديدة لدى الطالب من خالل ايجاد جسريربط ما بين المعرفة السابقة بالمعلومة الحالية.
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 W -  الحييرف اةول ميين كلميية(want)  ميياخوذة ميين السييؤال(what I want to find out ?)  
وتعنيي مياذا اريييد ان اعيرف وييتم فيهييا تحدييد المعرفية الجديييدة التيي نرييد ان يتعلمهييا الطيالب وييتم ذليي  

 من خالل توجية بعض اةسئلة التي يصلون من خاللها الطالب الى المعرفة الجديدة .
 (159:  2008، الهاشمي وطه)                                                                                     

 D –  الحرف اةول من كلمة(Did)   ماخوذة من السؤال  (what I did ?) وتعني ماذا فعل الطالب
لكي يصلوا الى المعلومة الجديد وما هو اهم الخطوات التي اتبعها الطالب ويمكن اعتبارها نوا من 

 في الخطط والعمليات التي تستخدم للتوصل الى اجابات .التركير 
 L –  الحرف اةول من كلمة(learnet)  ماخوذة من السؤال(what I learnet)  وتعني قراءة

السابقة و يتم من خاللها التوصل الى  (D)الطالب للنصوص والخطوات التي توصلو اليها في خطوة 
 (159:  2008، الهاشمي وطه)               .         اجابات لالسئلة التي التي طرحوها سابقا  

 S -   الحرف اةول من كلمة(S)  ماخوذة من(Summarizing)  والتي تعني كتابة ملخص سبوري
او ورقة عمل خاصة بجميع الخطوات التي تؤدي الى استيعاب الموضوا وتمتاز هذه الخطوة 

 اضي الذي يتم تدريسه .بالمرونة المطلقة اعتمادا على نوا الموضوا الري

 :  البحث إجراءات
 و تصميمه  البحث منهج:  روال

 عينم لحدث متعمد تغيير فهو البحث هدف من لتحققل التجريبي البحث منهج الباحث اعتمد     
 متغيرا وتعمد قصد عن يغير نأ للباحث  فيتيحمن تغييرات  الحدث ذل  على طرأي ما وترسير ومالحظة

 العالقة عن يعبر كمي دليل تعيينيتمكن من  بحث أخرى متغيرات وأ متغير على تأثيره يالحظ ل  معيننا  
 . عينةم بظاهرة ما متغير تربط التي
 للوصول الكريلة السبل للباحث توفر أساسيةمهمة و  عملية المناسب التجريبي لتصميما اختيار نّ إ     
  (Best , 1970 : 150)                  ه .   فرضي واختبار بحثه سؤال عن تجيب التي النتائج إلى

 المجموعة ستدرس ذإِ ،  البعدي اةختبار ذات متكافئتين لمجموعتين الحقيقي التجريبي التصميم تم اعتماد
 باستخدام الضابطة المجموعة وستدرس مقترحةال (D.K.W.D.L.S) استراتيجية باستخدام التجريبية
 اةتي يوضح ذل  . والجدول التقليدية الطريقة

 (2) جدول
 للبحث التجريبي التصميم

 المجموعتان المجموعتان تكافؤ المستقل المتغير التابع المتغير التابع المتغير مقياس
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 وعينة البحث مجتمع:  نيا  ثا

 والثانويية المتوسيطة الميدارس فيي المتوسيط نيالثيا الصف طالب على الحالي  البحث  مجتمع تملأر     
 ة الثاني الكرخ/بغداد لتربية العامة المديرية إلى التابعة النهارية
 مجتمع إلى التابعة والثانوية المتوسطة المدارس بين مناألدبية المختلطة  الرقيم ثانوية الباحث اختار     
 . الرسمية الموافقات على الحصول بعد  قصدي بركل البحث

 عينة طالب عدد بلغ وبعد القيام ببعض اإلجراءات التي تتضمن استبعاد بعض الطلبة ألسباب مختلرة، 
 المجموعة تمثل التي( أ) رعبة في طالب( 33) بواقع مجموعتين على موزعين طالبا  ( 66) البحث

 . الضابطة المجموعة تمثل التي( ب) رعبة في طالب( 33) و التجريبية
  الضبط إجراءات:  ا  ثالث
 السالمة الداخلية للبحث التجريبي :  -1

 بعيض فيي البحيث مجميوعتي تكيافؤ من التحققتم  بالتجربة البدء قبل:  البحث مجموعتين بين التكافؤ - أ
 ، الرياضيييييات فييييي السييييابق التحصييييل ،باألرييييهر الزمنييييي العميييير،  السيييابقة المعلومييييات اختبييييار) المتغييييرات

كميا موضيح فيي و  (64)عنيد درجية حريية  النتيائج مصيداقية عليى تيؤثر قيد يرى الباحيث أنهيا  التي(  الذكاء
   . (3جدول )

 
 لاختبار التحصي-

 
 
 

 
 -التحصيل

 
 
 

 استراتيجية
(D.K.W.D.L.S) 

  مقترحةال

 

 السابقة المعلومات-
 باألشهر الزمني العمر-
 الرياضيات في السابق التحصيل-

 الذكاء-

 
 التجريبية

 
 التقليدية الطريقة

 
 الضابطة

عدد  الشعبة المجموعة المتغيرات
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

اختبار 
 ليفين

مستوى 
 الداللة

االختبار 
 التائي

مستوى 
 الداللة

الداللة 
اإلحصائية عند 

  0.05مستوى 
المعلومات 

 السابقة
غير دال  0.963 0.047- 0.231 1.461 2.891 16.212 33 ر  ةالتجريبي

 2.371 16.242 33 ب الضابطة إحصائيا

العمر 
 الزمني

غير دال  0.168 1.393 0.162 1.998 6.958 163.787 33 ر التجريبية
 5.089 161.697 33 ب الضابطة إحصائيا

التحصيل 
 السابق

غير دال  0.362 -9.919 0.133 2.219 9.319 61.333 33 ر التجريبية
 11.955 63.757 33 ب الضابطة إحصائيا

غير دال  0.405 0.838 0.538 0.382 6.655 21.212 33 ر التجريبية الذكاء
 6.263 19.878 33 ب الضابطة إحصائيا
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(3جدول )  

النتائج اإلحصائية لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في متغيرات )المعلومات السابقة ، العمر 
 الزمني ، التحصيل السابق في الرياضيات ، الذكاء(

تجريبية والضابطة متمثلة باختبار أدوات القياس : تم استخدام أدوات موحدة لكل من المجموعة ال -ب 
 .  باتهالتحصيل بعد التأكد من صدقه وث

تركهم للتجربة تسرب أو أو  اإلهدار ) اةندثار التجريبي ( : لم تتعرض التجربة إلى انقطاا الطالب -ب 
 . أخرىبة مصاحكما لم تتعرض التجربة أي حوادث 

 السالمة الخارجية للبحث التجريبي :  -2

تيم اختييار مجميوعتي البحيث عريوائيا  بالنسيبة لمتغيير طريقية التيدريس فضيال عين إجيراء التكيافؤ فيي بعيض 
خييييالل  اثيييير اإلجييييراءات التجريبييييية تييييم السيييييطرة علييييى والمتغيييييرات وتبييييين أن مجمييييوعتي البحييييث متكافئيييية 

 اإلجراءات اآلتية :
  : بييرة لضييمان السيييطرة علييى متغييير الخ  المجمييوعتين المييدرس نرسييه )الباحييث(كييال د رسمييدرس المييادة

 . والرروق الرردية للمدرسين

  : ليضمن   التامةاتصرت التجربة بالسرية فقد ألن )الباحث( هو مدرس الصف المذكور سرية التجربة
 عدم تغيير نراط الطالب في تعاملهم مع إجراءات البحث .  (الباحث)

 ي البحييث وهييي الرصييل الدراسييي األول للتجربيية لكييل ميين مجمييوعتة التجربيية : تسيياوت المييدة الزمنييية مييد
 األحييدلغاييية يييوم  4/11/2018األحييد الموافييق أذ بييدأت التجربيية يييوم  2019 - 2018للعييام الدراسييي 

لييم تتعييرض  ، خمييس حصييص لكييل مجموعيية و بواقييع عرييرة حصييص أسييبوعيا   9201 /13/1الموافييق 
 التجربة .ل مدة مجموعتي البحث إلى أي عملية تجريب أخرى خال

أّن األثر في المتغير التابع أن يعزوا الباحث  اخلية والخارجية للبحث يمكنالتحقق من السالمة الد وبعد
 وليس إلى متغير آخر ةيره. مقترحةال (D.K.W.D.L.S) استراتيجية )التحصيل( ُيعزي إلى طريقة التدريس

 ا  : مستلزمات البحث رابع
 :وتحليلها تحديد المادة العلمية  -1

من الكتاب المقرر  لكال المجموعتين قبل البدء بالتجربة تم تحديد المادة العلمية التي سيتم تدريسها        
( إلييى صييرحة 32ميين صييرحة ) 2019 – 2018للعييام الدراسييي  ، الجييزء األول ،  المتوسييط نيللصييف الثييا

 .% تقريبا  من المحتوى المنهجي المقرر85و التي تمثل ما نسبته ( مع مررداتها 115)
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( و األربعييييييية  تيييييييم  تحلييييييييل محتيييييييوى الميييييييادة العلميييييييية عليييييييى وفيييييييق مكونيييييييات )المعرفييييييية الرياضيييييييية       
وتييييييم إجييييييراء بعييييييض ن فييييييي مييييييادة الرياضيييييييات وطرائييييييق تدريسييييييها متخصصيييييييرضييييييها علييييييى محكمييييييين ع

 . النهائية ومقترحاتهم ليكون بصيغةالتعديالت في ضوء مالحظاتهم 

            صياغة األغراض السلوكية :  -2

التيي يتوجيب المهمية األساسيية اهيم الخطيوات مين واحيدة  صياةة األةراض السيلوكية تعيدُ عملية إن        
 (88: 1999)عبيد الهيادي ،                  سيية .على المدرس )الباحث( القيام بها عند ِإعداد خططه التدري

للمجييال المعرفييي وتييم عرضييها مييع  (Bloom)مسييتويات ( ةرضييا  سييلوكيا  ضييمن 220تييم صييياةة )           
الرياضييييات وطرائيييق تدريسيييها ومريييرفي ومدرسيييي ميييادة تحلييييل المحتيييوى عليييى محكميييين متخصصيييين فيييي 

، لتسييتقر  بعييض األةييراض وتعييديل بعضييها وحييذف فيياكثر ( %80د نسييبة اةتريياق )ااعتميي تييمالرياضيييات و 
 ( ةرضا  سلوكيا   .196األةراض في صيغتها النهائية على )

 الخطط التدريسية :  -3

مين المهيارات التعليميية  عيدُ دراسية معينة في المقيرر المدرسيي تإن عملية رسم خطة تدريس وحدات        
تقانهييا فهييي صييورة يعلييى كييل مييدرس التييدر  مهميية التييي يتوجييبال ييية تعكييس حقيقتكيياد أن تكييون ب عليهييا واا

                         .صييف مجهييود وفعالييية و نريياط المييدرس داخييل ةرفيية ال

 ( 387:  1996)الرارف :                                                                                  
تدريسيية يوميية لكيال وفي ضوء المحتوى العلمي للرصول الثالثة ، فيأن البحيث الحيالي تطليب ِإعيداد خطيط 

مجمييوعتي البحييث لغييرض العمييل بموجبهييا خييالل التييدريس ، وقييد بلييغ عييدد الخطييط التدريسييية للمجمييوعتين 
( خطييييييييييية درس للمجموعييييييييييية التجريبيييييييييييية أعيييييييييييدت عليييييييييييى وفيييييييييييق اسيييييييييييتراتيجية 33( خطييييييييييية  بواقيييييييييييع )66)

(D.K.W.D.L.S) ة ( خطيييية تدريسييييية للمجموعيييية الضييييابطة أعييييدت علييييى وفييييق الطريقيييي33و ) مقترحييييةال
 التقليدية .

الرياضيييات وطرائييق تدريسييها مييادة محكمييين متخصصييين فييي للخطييط التدريسييية علييى  نميياذبوتييم عييرض 
 ومرييرفي ومدرسييي الرياضيييات وتييم إجييراء بعييض التعييديالت عليهييا ميين اجييل الوصييول إلييى صيييغتها نهائييية

 . لهذه الخطط 
 ً  : رداة  البحثخامسا  

 االختبار التحصيلي :
تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط ( لقياس 2018الجنابي ، الذي اعده ) اةختبار تم اعتماد        

 ألسباب عديدة منها : في الرصول الثالثة التي تم ذكرها
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في الرصول الدراسية الخاصة بموضوعات  (2018الجنابي ، )اترق البحث الحالي مع دراسة  -1
 البحث .

تم تحديد عدد فقرات  اةتراق بين المحكمينإيجاد نسبة في  (cooper)بعد استخدام معادلة  -2
 . (2018الجنابي ، ) اةختبار ووجد أنها تترابه مع اةختبار التحصيلي الذي اعده 

اةختبارية وعلى  ةبعد قيام الباحث بتحليل المحتوى وصياةة األةراض السلوكية وأعداد الخارط -3
الرةم من وجود اختالف في عدد األةراض السلوكية ، أظهرت نتائج الخارطة اةختبارية ترابه 

في عدد الرقرات اةختبارية لكل مستوى من مستويات   (2018الجنابي ، )مع دراسة كامل 
(Bloom) للمجال المعرفي . 

على ات وزعت الرقر  من متعدد بأربعة اةختيار( فقرة من نوا 40من )بصورته النهائية  اةختبار تّالفو  
فقراته على عرض وتم التأكد من صدقه الظاهري من خالل  للمجال المعرفي (Bloom)مستويات جميع  

وعند حساب  الرياضيات وطرائق تدريسها ومررفي ومدرسي الرياضياتمادة محكمين متخصصين في 
( 0.857بلغ معامل الثبات المحسوب )،   (K-R20)ثبات اةختبار التحصيلي على وفق معادلة  معامل 

ليكون فيه معامل اةةتراب المحسوب اقل من  مما يدل على أن اةختبار يتمتع بثبات جيد نسبيا  
                               .                                                %( وبذل  يمكن اةعتماد عليه50)

  : إجراءات تطبيق التجربة :سادسا  
 . كما  ذكرنا  سابقا   2019-2018( للعام الدراسي course) لتجربة في الرصل األولتم تطبيق ا -أ

بعييد انتهيياء الباحييث ميين  10/1/2019تييم تطبيييق اةختبييار التحصيييلي فييي يييوم الخميييس الموافييق   -ب
  .تدريس المحتوى المقرر

 تاسعا  : الوسائل اإلحصائية :  
 الوسائل اإلحصائية اآلتية :تم اةستعانة ب       

رياق عليى إليجاد نسبة اةتراق بين المحكمين عليى األةيراض السيلوكية و نسيبة اةت(cooper) معادلة  -1
 . فقرات اةختبار التحصيليعدد 

 . التحصيلي اةختبار ثبات إليجاد (K- R20) معادلة -2

ميدى تجيانس مجميوعتي  لمعرفية   (Levene’s test)في اختبار(spss V-19) تم اةستعانة ببرنامج  -3
 .  البحث

( لعينتيييين مسيييتقلتين لتحقيييق مييين تكيييافؤ t-testاختبيييار )فيييي (spss V-19) تيييم اةسيييتعانة ببرنيييامج  -4
 . وكذل  عن إجراء تحليل النتائجمجموعتي البحث 
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 .( d) األثر حجم إليجاد هريدي برنامج -5

  عرض النتائج وتفسيرها
 الب( بين متوسط درجات ط 0.05دةلة إحصائية عند مستوى ) ق ذو وجد فر ية " الفرضية الصفرية  
 البومتوسط درجات ط مقترحةال (D.K.W.D.L.S)استراتيجية وفق  درسواذين الالمجموعة التجريبية 
 " .ختبار التحصيل وفق الطريقة اةعتيادية في ا وادرس ذينالمجموعة الضابطة ال

وباستخدام برنامج  ت الطالب وتنظيمهاتصحيح إجاباالنهائي ، تم تطبيق اةختبار التحصيلي بعد      
إيجاد الوصف اإلحصائي للبيانات وكما موضح في الجدول ، تم  (SPSS  V-19)الحقيبة اإلحصائية 

 اةتي : 
 أ( -4جدول )

   متغير التحصيل  في البحث لمجموعتي اإلحصائي الوصف
 عدد  المجموعة

 الطالب
 المتوسط
 الحسابي

 اةنحراف
  المعياري

  المعياري الخطأ
 للمتوسط
  الحسابي

  في الثقة فترة% 95
  الحسابي الوسط

  األدنى الحد  األعلى الحد
 2.2955 4.0680 0.70759 4.0648 30.0909 33  التجريبية

 2.2949 4.0686 0.62517 3.5913 27.9091 33  الضابطة

 درجية عند مستقلتين لعينتين  (t-test)   اختبار تطبيقو   (Levene’s Test)  ليرين اختبار  تطبيق تييم
 : األتي جدولال في موضح كما ، ( 64) حرية

 (ب-4) جدول
 للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل  (t)و  (F)قيمة 

Levene’s test 

 التباين لتساوي
t – test 

 ينالمتوسط لتساوي
 الحرية درجة

df 

 عند حصائيةاإل الدةلة
 0.05 مستوى

F الدةلة T حصائيا  إ دال 64 الدةلة 
0.713 0.401 2.311 0.024 

 

 الررضية البديلة التي تنص :وبذل  تم رفض الررضية الصررية وقبول 
المجموعة التجريبية  الب( بين متوسط درجات ط 0.05دةلة إحصائية عند مستوى ) ق ذو وجد فر ي" 
المجموعة الضابطة  البومتوسط درجات ط مقترحةال (D.K.W.D.L.S)استراتيجية وفق  درسواذين ال
وباستخدام  ولصالح المجموعة التجريبية ." ختبار التحصيل وفق الطريقة اةعتيادية في ا وادرس ذينال

وقد يعود أي أن حجم األثر متوسط،  d (0.578)برنامج هريدي لقياس حجم األثر، بلغت قيمة كوهين 
و ما  تحديد موضوا الدرس الطالب على  ةساعدتبدء بمذل  إلى الخطوات المتسلسلة المتتابعة التي 

15



يتم و  بغية استرجاعه وترميزهيعرفونه عن الموضوا  وتحديد مايتضمن من مصطلحات ومعلومات سابقة 
نريد ان يتعلمها الطالب ثم ماذا  تحديد المعرفة الجديدة التي بعدها معرفة ماذا يريد ان يعرف الطالب اي

التوصل الى اجابات  فعل الطالب ليصل الى المعلومة الجديد وما هي الخطوات التي اتبعها ثم يتم
السابقة و تنتهي خطوة اللنصوص والخطوات التي توصلو اليها في و قراءة ا قا  التي طرحوها ساب لالسئلة

وضوا كتابة ملخص سبوري او ورقة عمل خاصة بجميع الخطوات التي تؤدي الى استيعاب المب
 تم تدريسه .اتي الذي الرياضي

 االستنتاجات 
 في ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى اةستنتاجات األتية :       

سييييييياهم وبريييييييكل كبيييييييير فيييييييي  مقترحيييييييةال (D.K.W.D.L.S)اسيييييييتراتيجية  وفيييييييقإن تيييييييدريس الطيييييييالب   -1
ةعتميييييياده واسييييييتخدام جميييييييع المعلومييييييات السييييييابقة المجموعيييييية التجريبييييييية  تقليييييييل الجهييييييد علييييييى مييييييدرس
 .في بنية الطالب المعرفية 

سييييييياهم فيييييييي زييييييييادة  مقترحيييييييةال (D.K.W.D.L.S)اسيييييييتراتيجية إن تيييييييدريس الرياضييييييييات عليييييييى وفيييييييق  -2
 تحصيل طالب المجموعة التجريبية .ملحوظة ل

أتييييييييياح الررصييييييييية  مقترحيييييييييةال (D.K.W.D.L.S)اسيييييييييتراتيجية إن تيييييييييدريس الرياضييييييييييات عليييييييييى وفيييييييييق  -3
فضييييال  عيييين إعطيييياء تصييييور لييييدى الطلبيييية أن لمريييياركة جميييييع طييييالب المجموعيييية التجريبييييية بالييييدرس 

 .مادة الرياضيات هي مادة تراكمية ومن ةير الممكن لطالب تر  أي جزء منها 

سييييييياعدت الطيييييييالب  مقترحيييييييةال (D.K.W.D.L.S)اسيييييييتراتيجية إن تيييييييدريس الرياضييييييييات عليييييييى وفيييييييق  -4
ميييين مكونييييات المعرفيييية تخللهييييا مييييا يوالمسييييائل إلييييى عناصييييرها وتمييييييز  علييييى تحليييييل عنيييياوين الييييدروس

 .الرياضية 

 التوصيات
 يوص الباحث بجملة من التوصيات أهمها : 

اسييييييتراتيجية  ا  اعتمييييييادياضيييييييات ذات الخاصييييييية الحلزونييييييية الر مقييييييرر التأكيييييييد علييييييى ضييييييرورة تييييييدريس  -1
(D.K.W.D.L.S) ساهمت  في رفع مستوى التحصيل ألنها   مقترحةال. 

إجييييييراء دورات تدريبييييييية للتربييييييويين ميييييين مرييييييرفين ومدرسييييييين ومدرسييييييات الرياضيييييييات لكافيييييية المراحييييييل  -2
فييييييييييي تييييييييييدريس مييييييييييادة  مقترحييييييييييةال (D.K.W.D.L.S)اسييييييييييتراتيجية كيرييييييييييية اةسييييييييييترادة ميييييييييين علييييييييييى 

 الرياضيات .
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عليييييى التيييييدريب عليييييى اسيييييتخدام اةسيييييتراتيجيات  فيييييي كلييييييات التربييييييةتضيييييمين بيييييرامج التربيييييية العمليييييية  -3
اسيييييييييييييييتراتيجية التيييييييييييييييي تخاطيييييييييييييييب ميييييييييييييييا وراء المعرفييييييييييييييية ومييييييييييييييين ضيييييييييييييييمنها  و المطيييييييييييييييورة الحديثييييييييييييييية 

(D.K.W.D.L.S) مقترحةال . 

 المقترحات
 يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية :       

و احييدى اسيتراتيجيات مييا  مقترحيةال (D.K.W.D.L.S)اسيتراتيجية إجيراء بحيث للمقارنيية بيين اسييتخدام  -1
 وراء المعرفة .

مييييييييرة أخييييييييرى  وتجريبهييييييييا  مقترحييييييييةال (D.K.W.D.L.S)اسييييييييتراتيجية إجييييييييراء بحييييييييث يسييييييييعى لتطييييييييوير  -2
 تسهم في زيادة رفع مستويات التحصيل عند الطلبة .قد لعلها 

 اإلبيداعي –التركيير )التيأملي في  مقترحةال (D.K.W.D.L.S)استراتيجية إجراء بحوث تسعى لمعرفة  -3
 الناقد( في مادة الرياضيات . –

 في الذكاء المنطقي الرياضي  في  المقترحة( D.K.W.D.L.S) استراتيجية لمعرفة تسعى بحوث إجراء -4
 . الرياضيات مادة

 المصادر 
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 (2011الحسيييييني، ةيييييازي خمييييييس :)جامعييييية بغيييييداد، كليييييية المنااااااهج وطرائاااااق تااااادريس الرياضااااايات ،
 ابن الهيثم.-التربية للعلوم الصرفة

 اثر استراتيجية مقترحة في ضوء استراتيجية (: 2018)مصطرى رعد عبد الرسول ،  عديالس(REAP) 
غير )رسالة ماجستير ،  في التحصيل والتركير الهندسي لدى طالب الصف الثالث المتوسط 

 .ابن الهيثم-جامعة بغداد، كلية التربية  ،(منشورة

17



  المنظمات( : 2008) العزيز عبد بنت وباسمة   العديمي،  خميس بن اهلل وعبد امبو، سعيدي 
 .الكويت والتوزيع، للنرر الرالح مكتبة ،1ط ،وتطبيقات مفاهيم( التخطيطية) المعرفية

 طرابلس المرتوحة، الجامعة ،الرياضيات لتدريس المدخل(: 1996)العريري الرارف، احمد. 

 (2015عبيييد األميييير، عبييياس نييياجي، رحييييم ييييونس كيييرو:)  اساااتراتيجيات –تعلااايم الرياضااايات)مفاهيم- 
 ، دار األيام للنرر والتوزيع، عمان.1ط تطبيقات(,

 الركيير دار ،1ط ،العلااوم تاادريس فااي حديثااة اتجاهااات (:2001)السييالم عبييد مصييطرى السييالم، عبييد 
 .القاهرة، العربي

 ___________________ (2006 :)العربيي، الركر دار ،1ط ،العصر ومتطلبات تدريس العلوم 
 .القاهرة

 التاااااادريس مجااااااال فااااااي واسااااااتخدامه التربااااااوي والتقااااااويم القياااااااس (:1999)نبيييييييل، الهييييييادي عبييييييد 
 .دار وائل للطباعة والنرر والتوزيع، عمان، 1ط، الصفي

 (2016عطيييييية، محسييييين عليييييي :) ,دار المنييييياهج اساااااتراتيجيات ماااااا وراء المعرفاااااة فاااااي فهااااام المقاااااروء
 للنرر والتوزيع، عمان .

  بالاااااااااذكاوات الصااااااااافي التااااااااادريس(: 2004)الخزنيييييييييدار نجييييييييييب إسيييييييييماعيل ونائليييييييييةعرانييييييييية، عيييييييييزو 
 .ةزة والتوزيع، للنرر أفاق ،1ط  المتعددة,

 ،اةقليمي اليونسكو وحدة ،التعليم تطوير مشروع اطار في الفصل معلم ندوة( : 1989)  فاروق الررا 
 .البحرين العربية، الدول في التنمية اجل من التربوي التجديد برامج لتنسيق

 الرهم مهارات بعض تنمية في التبادلي التدريس استخدام فاعلية(: 2009)اللطيف عبد محمود، محمود 
، التربية كلية مجلة, بحث)منشور(، اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الهندسي القلق واختزال القرائي
 .305-243ص، األول الجزء، إبريل، 63 العدد ،الررقية، التربية كلية، الزقازيق جامعة

 ،المعرفة وراء ما واستراتيجيات البنائية النظرية(: 2015)ةالي اهلل عبد نجم الموسوي           
 .عمان والتوزيع، للنرر الرضوان دار ،1ط ،(انموذجا KWL الذاتي الجدول استراتيجية)

 ،فاااااي حديثاااااة اساااااتراتيجيات(: 2008)اليييييدليمي حسيييييين عليييييي طيييييه و عبيييييد اليييييرحمن عبيييييد الهاريييييمي 
 .عمان والتوزيع، للنرر الرروق دار ،التدريس فن

 Best, J.W (1970): Researcher in education , 2nd.Ed  ,N.Y.:printice–hill ,Inc. 

 Costa, A.(2000): Media ling the met a Cognitive in Developing minds, A 

Resource Book for teaching thinking, reprised edition, Vol.19 r.s. A, the 

18



Association for Supervision and Curial um Development.   

 Eller, B.F. & Henson, K.T.(1999): Educational Psychology for Effective 

teaching  ,Wadsworth , Belmont ca. 

 Good , C, R . (1973): dictionary of education , 3 rd,new york,my graw- hill. 

 Goetz, E. ET. Al (1992): Educational psychology, New York, Macmil-lan 

publishing Co. 

 Imel,S.(2002): Meta Cognitive Skills of Adult Learning, Trends and Issues 

Alter, No.39, USA. 

 Livingstone, Jennifer,(1997): Metacognition, An over view state univ of 

Newyork, Buffalo. 

 Marzano, R. & others(1990): Dimensions 33-Integrative Instructional 

Framework, Alexandria, Virginia: association for Supervision and 

Curriculum Development. 

 Schunk ,o(2000): learning theories an educational perspective , 3𝑟𝑑 ed , 

printice hall , newjersey .   

19



 




