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 ااد  الرتيية يف لتنمية املهارات االدائية K.W.Lاثر اسرتاتيجية 
 طلبة املرحلة املتوسطةلدى   الفنية

 صبيح محمد م. وسن
 الجامعة المستنصرية / كمية التربية االساسية
Journalofstudies2009@gmail.com 

 :الملخص

تعد االستراتيجيات التعميمية مف الميارات واألساليب الميمة الضروري لعمؿ القائـ عمى 
الدراسي في بالتدريس التي تستند الى عممية تخطيط لمخبرات التعميمية  في األىداؼ المحدودة لممساؽ 

تعمؿ عمى تقريب ذىنية المتعمـ مف المادة التعميمية وتسيؿ عممية الفيـ وادراؾ محتوى المادة 
التعميمية تتضمف مركبات ميمة، اذ قاـ بيا القائـ  K.W.L فاالستراتيجية ومياراتيا المعرفية واالدائية،

ليـ ومساعدتة عمى تنويع المواد بالتدريس فأنو سيتمكف مف الوصوؿ الى المتعمميف وتقريب المفاىيـ 
والميمات والوسائؿ التعميمية لػرض تبسيط المادة لدرجة تالئـ المتعمميف والعمؿ عمى تقميؿ الفروؽ 
الفردية بينيـ خاصة في مجاؿ اكتساب الميارات الفنية وممارستيا في مادة التربية الفنية، لذلؾ حددت 

 التي:مشكمة البحث الحالي باالجابة عف التساؤؿ ا
لتنمية المهارات االدائية في مادة التربية الفنية  لدى  K.W.Lاستراتيجية ما االثر الذي تتركه 

 طمبة المرحمة المتوسطة؟
واثرىا في تنمية الميارات االدائية في  K.W.Lاستراتيجية التعرؼ عمى اذ ييدؼ البحث الحالي      

 مادة التربية الفنية  لدى طمبة المرحمة المتوسطة.
فػػي المػػدارس المتوسػػطة التابعػػة لممديريػػة  مجتمػػع البحػػث مػػف طػػالب الصػػؼ االوؿ اذ يتكػػوف          

وقػػد تػػـ ( طالبػػًا 2382والبػػالع عػػددىـ   0202/0200العامػػة لتربيػػة الرصػػافة االولػػى / لمعػػاـ الدراسػػي 
( 3اختيار عينة عشوائية مف طالب الصؼ الثاني المتوسط في متوسطة  االبطاؿ لمبنيف( التي تضـ  

( طالبػػًا، والسػػتخراج النتػػائا فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث مجموعػػة مػػف الوسػػائؿ 40شػػعب   ، ب، ج( تضػػـ  
 .االحصائية

تفوؽ طمبة المجموعة التجريبيػة الػذيف مارسػوا ميػارات عناصػر العمػؿ الفنػي فػي   اما اهم النتائج هي:
  K.W.Lستراتيجية ااالختبار البعدي وقد يعود السبب في ذلؾ الى تعرضيـ لخبرات تعميمية عمى وفؽ 

تطبيقيػػا لعناصػػر واسػػس العمػػؿ الفنػػي التػػي تتبمػػور بػػالخطوط واالشػػكاؿ والمالمػػس وااللػػواف والفضػػا  و 
 وااليقاع ... وغيرىا التي شكمت ركائز اساسية لمميارات الفنية. والحركة
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 .(الميارات االدائية – .K.W.Lاستراتيجية    -االستراتيجية )الكممات المفتاحية: 
The effect of K.W.L's strategy for developing performing skills in art 

education  For middle school students 

Wassan Sabih Muhammad 

Al-Mustansiriya University / College of Basic Education 

Abstracts: 

Instructional strategies are among the important skills and methods 

necessary for the work of the educator, which is based on a process of 

planning educational experiences in the limited objectives of the study course 

in working to bring the learner’s mentality closer to the educational material 

and facilitate the process of understanding and realizing the content of the 

material and its cognitive and performance skills. The educational strategy 

K.W.L includes important components, As it was carried out by the teacher, 

he would be able to reach the learners and bring the concepts closer to them 

and help him diversify the materials, tasks and teaching aids for the purpose 

of simplifying the material to a degree that suits the learners and working to 

reduce the individual differences between them, especially in the field of 

acquiring and practicing technical skills in the subject of art education, so the 

problem of the current research was identified. By answering the following 

question: 

What is the impact of the K.W.L strategy for developing the 

performing skills in art education for middle school students? 

     The current research aims to identify the K.W.L strategy and its 

impact on developing the performing skills in art education for middle school 

students. 

  As the research community consists of the one grade students in the 

middle schools affiliated to the General Directorate for Education of Rusafa 

First / for the academic year 2021/2022 and their number is (1840) students. 

People (A, B, and C) include (92) students, and to extract the results, the 

researcher used a set of statistical methods. 

The most important results are: 

  The students of the experimental group who practiced the skills of the 

elements of artistic work excelled in the post-test, and this may be due to 

their exposure to educational experiences according to the K.W.L strategy 

and its application of the elements and foundations of artistic work that 

crystallize in lines, shapes, textures, colors, space, movement, rhythm ... and 

others that formed the main pillars of artistic skills . 

Keywords: )strategy - K.W.L. strategy. Performing skills(. 
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 الفصل االول
 مشكمة البحث:

تحظى مادة التربية الفنية باىتماـ كبير مف قبؿ الميتميف بمجاالت التربية 
والتعميـ نظرًا السياميا في اعداد الطمبة فكريًا وذائقيًا ومياريًا، فضاًل عف تنميتيا 
لمجوانب العقمية والمعرفية والنفسية واالجتماعية والثقافية المتعددة، كما تسيـ في تطوير 

فا  الثقافة الفنية والقيـ الجمالية فترتقي بذائقتو الفنية والجمالية ميارات المتعمـ واض
بشكؿ خاصف كذلؾ دورىا الفاعؿ في تنمية منظومة الحواس لدى المتعمـ ومدركاتو 

 وقدراتو عمى التخيؿ واالبتكار واالبداع.
لذا تعد التربية الفنية ضرورة ثقافية اجتماعية وجمالية ترتقي بافكار المتعمميف 

في العالـ ومميزاتيا وخصائصيا وتطورىا عبر عرفيـ بطبيعة الفنوف الجميمة وت
 العصور.

في تحسيف كفا ة التعميـ مف خالؿ التفاعؿ الناشئ  ”K.W.L“ اذ تسيـ استراتجية     
بيف المتعمـ والُمعمـ مما يجعؿ الطالب  كثر إنتاجية والمدرسيف  كثر تأثيرًا، وعندىا 

جميع المخططات التنظيمية تسعى واف   فعالية في كؿ المراحؿيصبح التعميـ  كثر 
عطا   فضؿ  دا  بواسطة  لتحقيؽ فوائد مادية ومعنوية مف خالؿ تنظيـ العقؿ والجيد وا 

 .توظيؼ الموارد بأفضؿ صورة ممكنة
تؤكد الكثير مف البحوث والدراسات العممية التي تناولت في موضوعاتيا و 

مجاالت التربية الفنية بعدىا عممية تربوية ثقافية جمالية تتجمى اىميتيا بالممارسة 
العممية لالعماؿ الفنية المتنوعة مف اجؿ ترسيخ عميؽ التعاوف والمساعدة بيف 

ف الفف اساسًا لتربية المتعمـ تأكيدًا عمى ما المتعمميف، اذ تيدؼ ىذه المادة الى اف يكو 
طرحو الكثير مف المفكريف والفالسفة حوؿ اىمية الفف كونو يعد احد االنشطة التي 

رة ثقافية لتنمية المعرفة يمارسيا االنساف بشكؿ عاـ والمتعمـ بشكؿ خاص النيا ضرو 
 K.W.Lيجية استراتيسعى البحث الحالي الى توظيؼ بناً  عمى ما تقدـ الحسية، 
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ومعرفة اثرىا في تنمية الميارات االدائية في مادة التربية الفنية لدى طمبة المرحمة 
  المتوسطة.

ليذا تأسست مشكمة البحث الحالي في ذىف الباحثة عف طريؽ دراسة استطالعية 
اجرتيا عمى طمبة المرحمة المتوسطة لمعرفة دور التربية الفنية في تنمية الميارات 

 لديو، لذلؾ حددت ىذه المشكمة باالجابة عف التساؤؿ االتي: االدائية
لتنمية المهارات االدائية في مادة التربية  K.W.Lاستراتيجية ما االثر الذي تتركه 

 الفنية  لدى طمبة المرحمة المتوسطة؟
 تبرز اهمية البحث الحالي باالتي: اهمية البحث:

 
ستراتيجيات الاالبحث عف االىتماـ بلقد اوصت العديد مف المؤتمرات العممية  -1

ية الحديثة مف اجؿ تطبيقيا في العممية التعميمية، تزامنًا مع تدريسالطرائؽ الو 
 مؤتمر التطور العممي والتكنولوجي الذي يشيده عالمنا المعاصر، فقد اوصى 

( عمى ضرورة تطوير العممية التدريسية والتربوية 0202 /كمية التربية االساسية
مف خالؿ االطالع عمى الطرائؽ واالساليب التدريسية الحديثة التي انجزتيا 
التجارب العالمية والعربية وضرورة مشاركة المتعمميف في الموقؼ التعميمية وتنمية 

 قدراتيـ عمى التعمـ.
الحديثة في التدريس التي تعمؿ عمى  احد االستراتيجيات  K.W.Lتعد استراتيجية  -2

تنشيط خبرات المتعمـ السابقة وجعميا نقطة انطالؽ الكتساب الخبرات الجديدة، 
ليذا تظير اىميتيا مف خالؿ تجريبيا في مادة التربية الفنية ومعرفة اثرىا في 

 تنمية الميارات االدائية لدى طمبة المرحمة المتوسطة.
 

 -الي الى:هدف البحث: يهدف البحث الح
واثرىا في تنمية الميارات االدائية في مادة التربية  K.W.Lاستراتيجية التعرؼ عمى 

 الفنية  لدى طمبة المرحمة المتوسطة.
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 لتحقق من هدف البحث وضعت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية:       
بػيف ( 2020"التوجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى   (:1الفرضية الصففرية )

متوسػػػط الػػػذيف يمارسػػػوف ميػػػارات عناصػػػر العمػػػؿ  متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة الصػػػؼ االوؿ
 بعديًا". –الفني قبميًا 

 
بػيف ( 2020"التوجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى   (:2الفرضية الصففرية )

 –متوسػػط الػػذيف يمارسػػوف ميػػارات المنظػػور قبميػػًا  متوسػػط درجػػات طمبػػة الصػػؼ االوؿ
 بعديًا".

 
بػيف ( 2020"التوجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى   (:3الفرضية الصففرية )

متوسػػػػط الػػػػذيف يمارسػػػػوف ميػػػػارات التعبيػػػػر الفنػػػػي  متوسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة الصػػػػؼ االوؿ
 بعديًا". –واليندسي قبميًا 

 
 حدود البحث : 

 يتحدد البحث الحالي في :
 المتوسط الحدود البشرية: طمبة الصؼ االوؿ -2
 0200 - 0202العاـ الدراسي الحدود الزمانية:  -0
  2الرصافة / الحدود المكانية: التابعة لممديرية العامة لتربية -3
 مادة التربية الفنية. – .K.W.L استراتيجية الحدود الموضوعية:  -8

 
 تحديد المصطمحات:

 عرفته الباحثة اجرائيًا: :االستراتيجية-1
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واالنشطة واالساليب التي يختارىا عممية منظمة تتضمف مجموعة االجرا ات 
في تنمية مياراتيـ االدائية  طمبة المرحمة المتوسطة  المعمـ ويخطط التباعيا لمساعدة

 في مادة التربية الفنية
 
 
  : عرفته الباحثة اجرائيًا: .K.W.Lاستراتيجية   -2

مجموعػػة االجػػرا ات والخطػػوات التدريسػػية التػػي طبقتيػػا الباحثػػة فػػي ثػػالث مراحػػؿ يحػػدد 
الميػارات فػي موضػوعات مػادة التربيػة فييا متعممي المجموعة التجريبية ما يعرفونو عػف 

فػػي ادا  ىػػذه الميػػارات ومػػف ثػػـ تطبيقػػو النجػػاز اعمػػاؿ فنيػػة ضػػمف ومػػا يريػػدوف الفنيػػة 
 متطمبات ىذه المادة.

 
 عرفته الباحثة اجرائيًا: رات االدائية:المها-3
نظاـ خاص ييدؼ الى استػالليا بالكامؿ لحركات تؤدي في الوقت نفسو وحركات    

يعد ىذا النظاـ بالتنظيـ  ،الية لتحقيؽ احسف النتائا الفنيةتؤدي بالتوالي، ويقوـ وبفع
الفرد وىو مستوى ؤثرة في الفعمي لمتأثيرات المتبادلة لمقوة الداخمية والخارجية والم

 .االدائية ومدى اتقانيـ لمميارات الطالب
 

 الفصل الثاني / االطار النظري
 تطبيقاتها في مجال التربية الفنية: –: مفهومها  .K.W.Lاستراتيجية   

            
استراتيجية تعمـ واسعة االستخداـ، تيدؼ إلى تنشيط معرفة الطالب السابقة،  يى      

 انطالؽ،  و محور ارتكاز لربطيا بالمعمومات الجديدة الواردة بالنص،وجعميا نقطة 
( في 2431( عاـ  Donna Ogle"انبثقت ىذه االستراتيجية عمى يد   دونا  وغؿ "

الكمية الوطنية لمتعميـ في  ايفانستوف( في الواليات المتحدة االمريكية، ضمف برناما 
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خرجتيا في صورتيا التي ىي عمييا اآلف، التخرج لمقرا ة وفنوف المػة، حيث طورتيا و 
ويندرج ضمف ىذا النموذج اسموب مساعدة المتعمميف في تفعيؿ وتطبيؽ معرفتيـ 
 السابقة، مف  جؿ فيـ المادة التعميمية، وتوظيفيا بشكؿ ينسجـ مع البنا  المعرفي

 .  2لممتعمـ" والمياري
ف تعميـ المتعمميف كيؼ قد اتفؽ التربويوف عمى  ف التدريس الفعاؿ يتضمو       

يفكروف؟ وكيؼ يتعمموف؟ وكيؼ يثيروف دافعية  نفسيـ ، لذا فيناؾ العديد مف الفوائد 
التي تظير عمى المتعمـ والمعمـ مف جرا  استخداـ استراتيجيات ما ورا  المعرفة في 

 : 0التدريس ومنيا
وتنظيميا في البنا  مساعدة المتعمـ عمى القياـ بدور إيجابي في جمع المعمومات  -2

 المعرفي لممتعمـ.
 العمؿ عمى زيادة وعي المتعمـ بعمميات التفكير التي يقـو بيا في  ثنا  تعممو. -0
يصبح المتعمـ  كثر إدراكا لكيفية تعممو بواسطة اكتساب قدرة عمى ترجمة وتحويؿ  -3

 تعممو بشكؿ فعاؿ.
لتحوؿ مف تمنع مف تركيز الجيود عمى جز  واحد في المجتمع المدرسي با -8

 المركزية الى التعمـ المجتمعي.
 تحسيف قدرة المتعمـ عمى التنبؤ بالمخرجات واألىداؼ المطموب تحقيقيا. -0
التعرؼ عمى اخطا  المتعمميف الموجودة في عمميات تفكيرىـ، وذلؾ مف خالؿ  -1

معرفة المعمـ خطوة بخطوة لكيفية تقدميـ وتناوليـ ألسموب معالجة الميمة 
 التعميمية.

                                                           
ـ، 0222، صالح ونوفؿ محمد . تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ. دار المسيرة ، عماف ، ابو جادو 2

 ..32ص
والتأممي في  زعرب، ىاني،  ثر استراتيجيات ما ورا  المعرفة عمى اكتساب ميارات التفكيراإلبداعي 0

دروس القرا ة لمصؼ الثالث األساسي،  كمية التربية  ،رسالة ماجستير  غير منشورة(، الجامعة 
 .22ـ، ص0220اإلسالمية، غزة ،
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  ف قدرة المتعمـ عمى االستيعاب. تحس  -2
تتطمب طرح التساؤالت مف  KWL( " ف استراتيجية 2443وقد ذكر  مارزانو،         

وما يجب  ف يصؿ خبرات معرفية وميارية قبؿ المتعمـ التي تعبر عف ما لديو مف 
، وكذلؾ تحويؿ العالقات المفظية إلى عالقات مف مستوى ادائي متطور إليو

انية، واستخداـ المخططات المختمفة سوا   كانت رمزية  ـ شكمية بصرية  و مك
مف الفيـ المتعمؽ لممعرفة وزيادة فرص التأمؿ الذاتي وربطيا  تمكف المتعمـكي 

لذا فقد تضمنت ىذه  ،بقوة في المعرفة الجديدة فيسيؿ تذكرىا ويصعب نسيانيا
 :2االستراتيجية ثالث  سئمة وىي عمى النحو االتي

2-   What I know ? مف معمومات معرفية ( :اي تحديد ما يعرفو المتعمـ بالفعؿ
، ( ويقصد بيا المعرفة السابقةKيرمز ليا بالحرؼ  اذ ، ومستوى ادا  لمميارات الفنية

يتعرؼ المتعمميف عمى موضوع المادة ويضعوف ما يعرفونو عف ىذا الموضوع  لذلؾ 
 ضمف جدوؿ التعمـ.

0- (What I want to know?) مف معمومات  المتعمـ تحديد ما يريد  ف يعرفو:  ي
( وفي ىذه المرحمة يحدد المتعمميف Wيرمز ليا بالحرؼ  اذ ، معرفية وميارات ادائية

 المجاالت التي يرغبوف الحصوؿ عمى مزيد مف المعمومات التي ترتبط بموضوع الدرس. 
3-   What I Learned ? معمومات مف ( :  ي يطمب مف المتعمـ  ف يحدد ما تعممو

( اذ يسجؿ Lيرمز ليا بالحرؼ  اذ بالفعؿ، معرفية وما اكتسبو مف ميارات فنية 
توظيفيا بادا  ميارات الطالب ما تعمموه مف موضوع الدرس تمييدا لالستفادة بو في 

( يوضح مكونات 2والجدوؿ   التي تتطمبيا مادة التربية الفنية، موضوعاتتتعمؽ بال
 (.(k.w.Lاستراتيجية 

  

                                                           
قطامي، يوسؼ،  استراتيجيات التعمـ والتعميـ المعرفية، دار المسيرة لمطباعة والنشر،  عماف:  2

 .323  ص 0223
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 k.w.L))2( يوضح مكونات استراتيجية  2الجدوؿ    
 (K  ) 

 ماذا اعرف؟
(W ) 

 ماذا اريد ان اعرف؟
(L  ) 

 ماذا تعممت ؟
 المعرفة المكتسبة المعرفة التصريحية المعرفة السابقة

      
تمثؿ إحدى استراتيجيات   KWLاستراتيجية "(  ف  0223يجد  عطية وصالح ،  

التعمـ البنائي حيث يسجؿ المتعمـ كؿ ما لديو مف معمومات سابقة عف الموضوع، ثـ 
يقرر ويسجؿ ما يحتاجو في ضو  ما يطرحو المعمـ مف معمومات، وبعد ذلؾ يسجؿ ما 

، ويمكف  ف يتـ ذلؾ بشكؿ فردي يسجؿ  ىـ التطبيقات عمى ما تعمموتعممو بالفعؿ، ثـ 
  . 0جموعات ينظميا المعمـ حسب ما يتطمبو الموقؼ" و في م
( الى اف "ىذه االستراتيجية تتضمف العصؼ الذىني، (Perez,2008يذىب كما       

ثارة األسئمة، والقرا ة الموجية، وتسجيؿ خبرات المتعمـ السابقة ومف ثـ  والتصنيؼ، وا 
بعممية الكشؼ عف ما اكتسبو رصد االىداؼ المتوخاة مف العممية التعميمية ليتـ االنتيا  

المتعمـ مف خبرات، كما  يمكف  ف يقر  المعمـ النص قرا ة صامتة،  و بصوت عالي، 
 و يقر ه الطالب مع زميمو،  ي يدرس المتعمـ المادة التعميمية بشكؿ عاـ ، ومف ثـ يتـ 

( مف قبؿ المتعمـ وبمفرده،  و مع مجموعات  K.W . Lعمؿ مخطط او جدوؿ   
  .3صػيرة"

 ( التعميمية : K .W . Lاالهمية التربوية الستراتيجية )  

                                                           
 .323 ص المصدر نفسوقطامي، يوسؼ،   2
( واستراتيجة  فكر زاوج شارؾ في  K.W . L، محسف  وصالح، محمد. فعالية استراتيجية   عطية 0

تدريس الرياضيات عمى تنمية التواصؿ واإلبداع الرياضي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية . مجمة كمية 
 .04ـ، ص0223(، 21( العدد  23التربية، جامعة بنيا ، المجمد  

3 Perez, K. "More Than 100 Brain-Friendly Tools and Strategies for Literacy 
Instruction", California Corwin Press.2008., p.21. 
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تساىـ في اكساب المعرفة التقريرية  (K.W.L)استراتيجية "تشير الدراسات الى اف      
ات وتخزيف المعمومات لدى بأنواعيا المختمفة مثؿ المعنى البنائي وتنظيـ المعموم

 :2"الجوانب االتية، لذا تبرز اىمية ىذه االستراتيجية في المتعمـ
"تساعد عمى وضع المبنة األولى لمتخطيط، ولجمع البيانات مف المصادر األولية  -2

 والثانوية، كما  نيا تشمؿ التنبؤ بمصادر متنوعة لممعمومات.
تسيـ في الفيـ االنتقائي، ألنو يمثؿ دعوة لمتجوؿ العقمي والتفحص إليجاد  حداث  -0

 مرتبطة بالتعمـ الجديد.
المعمومات واعادة تنظيـ البنية المعرفية والوصالت والتشابكات العصبية لمربط تدوير  -3

 بيف المعمومات القديمة والحديثة، بما يحقؽ ترابط وتماسؾ اإلطار المعرفي لمفرد.
يعتمد ىذا النوع مف  اذتسيـ في تكويف فرص لالبتكار والتفكير المتجدد والجانبي،  -8

 قة ومحاولة  عادة صياغتيا في شكؿ جديد.التفكير عمى تنشيط المعرفة الساب
 تنشيط المعرفة السابقة المخزونة في الذاكرة طويمة المدى. -0
زيادة ميارة التساؤؿ واالستجواب الذاتي التي مف خالليا يمكف تنشيط عمميات  -1

   0المراقبة."
 

                                                           
جابر، جابر عبد الحميد، استراتيجيات التعميـ والتعمـ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة:  2

 .330، ص 2444
المعدلة وبرناما (K.W .L  )عرفة باستخداـ كؿ مف استراتيجية  سالـ،  ماني، تنمية ماورا  الم 0

دافعية االلتزاـ باليدؼ و ثره عمى التحصيؿ لدى األطفاؿ في ضو  نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ 
 .82ـ، ص0222( ، جامعة القاىرة، 20، المجمد   0ونظرية اليدؼ .  مجمة العمـو التربوية، ع
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 ( في التدريس: K.W . Lدور المعمم في تطبيق االستراتيجية التعميمية  )
( الى  وجود ادوار خاصة يجب  ف يراعييا المعمـ عند 0228تشير  مارغريت،        

تنفيذ االستراتيجية داخؿ المواقؼ التعميمية مف خالؿ مرحمة تطبيؽ االستراتيجية 
 التعميمية، وىي عمى النحو االتي: 

المتعمـ بطرح تساؤؿ عمى نفسو توجيو المتعمـ نحو قرا ة عنواف الدرس، ومف ثـ يقوـ 
 : ماذا  عرؼ عف الموضوع؟ وىو

متابعة الزيادة  في عدد األسئمة المطروحة مف المتعمـ، وذلؾ بحساب الوقت المالئـ " -1
 لمقدار تنمية طالقة المتعمميف. 

 ضرورة تكرار األسئمة مع المتعمميف  ثنا  استجاباتيـ حتى تثبت المعمومة.  -2
( مع ضرورة قبوؿ  ي  K.W.Lكتابة األفكار في العمود األوؿ الخاص باستراتيجية    -3

 فكرة ليا عالقة بالموضوع واف كانت خاطئة.
 يبد  المعمـ بتوجيو المتعمميف بوضع اليدؼ ألنفسيـ، وضرورة البد  بصياغة األسئمة.  -4
 يتـ وضع عالمة بقرب الفكرة الصحيحة.  -5
بعد ذلؾ يتح المعمـ الفرصة لممتعمميف ما بيف ثالث إلى خمس دقائؽ كي يقوموا بمؿ   -6

 ( .K.W.Lلعمود الثالث مف الجدوؿ الخاص باستراتيجية  ا
 .2"رصد ما الذي تعممو المتعمميف مف الموضوع ويمكف عممو كنشاط منزلي -7

  
االدا  المياري الى االدا  المتميز وذو مستوى عالي بكافة يشير مفيـو 

الناجحة التي تتميز بالدقة واالتقاف والسرعة  مجاالت الحياة وىو يعني كافة االدا ات
وايضا ىي نظاـ لحركات تؤدى بنفس الوقت وحركات تؤدى بالتوالي، وىذا النظاـ يعتمد 

 بالتنظيـ الفعمي لمتأثيرات المتبادلة لمقوة الخارجية والداخمية والتي تؤثر في الفرد.
                                                           

،دار الكتب التربوي لمنشر، الدماـ،  3تراتيجيات لالستيعاب القرائي .ط، دايرسوف. اسمارغريت 2
 .82-38ـ، ص0228
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الشخص مف عمميات مركبة محددة تمكف " الكبيسي( عمى انيا  اذ يصفيا
 .       2"التعرؼ بصورة مناسبة وباختيار  فضؿ الطرؽ وبزمف اقؿ وقتا

جميع التوصيفات لمميارة بأنيا تتمثؿ ( اف الباحثةوبنا  عمى ذلؾ ترى  
باستجابات او قدرة المتعمـ في انجاز واجب او عمؿ محدد يتميز ىذا العمؿ باإلتقاف 

مفترض الحصوؿ عمى نتائا قد حددت  والثقة في ادائو واالقتصاد بالوقت والجيد
مسبقا، ويتبيف لنا باف الميارة ىي ركنًا اساسيًا في الحياة، ألنيا الوسيمة التي مف خالليا 

 نمارس اي نشاط او اي عمؿ ألف الميارة تتصؼ بالتعدد والتنوع.
 :2خصائص المهارة: تتميز المهارة بمجموعة من الخصائص منها

ارة التحسف بالخبرة والتدريب المستمر، يعرؼ التعمـ عمى تتطمب المي تعمـ الميارة: -2
انو التػير في االدا  السموؾ المتوقع خالؿ مرور الوقت والبد اف نضع في 
اعتبارنا ونحف نرى دالئؿ النجاح االولى لتأدية الميارة مما قد يكوف ىذا النجاح 

 قد حدث عف طريؽ الصدفة.
ف خالؿ تنفيذ الميارة يتحقؽ اثنا  ذلؾ فمالميارة تحقؽ النتائا بصورة ثابتة:  -0

 اليدؼ مف ادائو بثبات مف ادا  الى اخر عف طريؽ عدة محاوالت متتالية. 
ونقصد بنتيجة النيائية اليدؼ الذي البد تحقيقو مف االدا  لمميارة نتيجة نيائية:  -3

وبالتالي اف ىذا اليدؼ معرؼ عند المتعمـ الذي يؤدي الميارة قبؿ تنفيذ االدا  
 ف حيث طبيعة اليدؼ المراد تحقيقو اي اف  النتائا قد حدده سابقا لألدا (.م

                                                           
الكبيسي، وىيب مجيد، اإلحصا  التطبيقي في العمـو االجتماعية 0 مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب  2

 . 21،  ص0222العراقي 0 بػداد، 
الصور لمطباعة، المرجع في براما التربية اطفاؿ ما قبؿ المدرسة0 دار  ،بيادر ،سعدية محمد عمي 0

 .32، ص0220القاىرة، 
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نقصد بذلؾ اف ادا  الميارة تؤدي الميارة بفاعمية وبصورة اقتصادية في الجيد: " -8
يكوف مف خالؿ التوقيت السميـ واالنسيابية والتوافؽ والتجانس والبط  والسرعة 

يستخدموف الطاقة بشكؿ كبير مف دوف اف طبقا لألدا ، فالمتعمميف المبتدئيف 
يحققوا نجاح لكف الذيف يمتمكوف خبرة يقوموف بأنفاؽ الطاقة الالزمة إلنجاز 

 .2"االدا  الصحيح
وبنا ًا عمى ما سبؽ يتبيف  بباحثة( اف التدريس في المؤسسات فأنو يرى مف      

تنميتيا وذلؾ مف الضروري إضافة ميارة  خرى وىي الميارة البصرية والتأكيد عمى 
 خالؿ عرض الصور والنماذج المرتبطة بالمنظور لتحقيؽ ىذه الميارة.

 الفصل الثالث / منهجية البحث واجراءاته
واثرىا في  K.W.Lاستراتيجية التعرؼ عمى  البحث الحالي ييدؼ الىبما اف          

لذلؾ الميارات االدائية في مادة التربية الفنية  لدى طمبة المرحمة المتوسطة،  تنمية
مناىا العممية اتبعت الباحثة المنيا التجريبي لتصميـ اجرا ات بحثيا كونو اكثر ال

 البحث. مالئمة لتحقيؽ ىدؼ
 التصميم التجريبي:

ذات الضػػبط الجزئػػي عػػف  ةاختػػارت الباحثػػة التصػػميـ التجريبػػي ذو العينػػة الواحػػد
( بعد الميارات االدائيةلقياس متػير البحث   اً وبعدي اً قبميمياري طريؽ تعرضيا الختبار 

 وبياف دورىا في تطوير ىذا المتػير. المياراتتعرض المجموعة التجريبية الى ممارسة 
 ( يوضح التصميم التجريبي المعتمد في البحث الحالي1جدول )

االختبار  المتغير المستقل بمياالختبار الق العينة
 البعدي

 المتغير التابع

 الميارات االدائيةقياس  × K.W.Lاستراتيجية  × التجريبية
                                                           

 .  222، ص2448عالوي0 محمد حسف، عمـ التدريب 0الطبعة الثالثة عشر0 القاىرة،  2
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 مجتمع البحث:
فػػي المػػدارس المتوسػػطة التابعػػة  الصػػؼ االوؿ البيتكػػوف مجتمػػع البحػػث مػػف طػػ      

 ع عػػددىـوالبػػال 0202/0200/ لمعػػاـ الدراسػػي  لتربيػػة الرصػػافة االولػػىلممديريػػة العامػػة 
 .( مدرسة متوسطة03صؼ دراسي ضمف  ( 12الى    ( طالبًا ينتموف2382 

 عينة البحث:
المتوسػػػػط فػػػػي متوسػػػػطة  الصػػػػؼ االوؿ تػػػػـ اختيػػػػار عينػػػػة عشػػػػوائية مػػػػف طػػػػالب       

 ، اذ وقػع االختيػار( طالبػاً 40( تضػـ  ( شعب   ، ب، ج3( التي تضـ  االبطاؿ لمبنيف 
( طالبػػة تػػـ تحديػػدىا ضػػمف مجموعػػة واحػػدة 30  البيػػاعػػدد طعمػػى شػػعبة  ب( والبػػالع 

 (.0 تجريبية(، كما موضح في الجدوؿ  
 ( يوضح عممية اختيار عينة البحث الحالي2جدول )

 المجموع شعبة المدرسة
 ج ب أ

 40 32 30 32 االبطاؿ لمبنيف
 الدراسة االستطالعية:

عمػى ارا  الطمبػة حػوؿ اىميػة دفت الى التعػرؼ اجرت الباحثة دراسة استطالعية ى
، فضػاًل عػف ذلػؾ فػاف الميػاراتليذه  الميارات في تعبيراتيـ الفنية  وعف مدى ممارستيـ

عمميػة السػػابقة التػػي تناولػػت ىػذه الدراسػػة افادتيػػا  فػػي التعػرؼ عمػػى الدراسػػات والبحػػوث ال
 (.الميارات االدائية – K.W.Lستراتيجية االبحث  متػير 

ت ذىنيػة الباحثػة فػػي تكػويف انطبػاع بصػػري حػوؿ االجػػرا ات اف ىػذه الدراسػة بمػػور 
استمارة لتقػويـ االدا  العممية التي يمكف اتباعيا في تصميـ متطمبات البحث الحالي مف 

 تقاس عمى وفؽ نتائا البحث.المياري 
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 االختبار المهاري:
عنػػد طمبػػة  الميػػارات االدائيػػةلمػػا كػػاف البحػػث الحػػالي ييػػدؼ الػػى رفػػع مسػػتوى 

المتوسػػػػط مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػادة التربيػػػػة الفنيػػػػة المقػػػػررة ليػػػػـ، لػػػػذلؾ  تتطمػػػػب  الصػػػػؼ االوؿ
الذي اعد ليذا الػػرض بعػد تدريسػيـ لتمػؾ  الميارياالختبار االجرا ات قياسو مف خالؿ 

، اذ تػػـ تحديػػد الميػػارات االدائيػػة لموضػػوعات  K.W.Lسػػتراتيجية الميػػارات عمػػى وفػػؽ ا
التعبيػر الفنػي واليندسػي( المحػددة فػي دليػؿ  –المنظػور  –نػي  عناصر واسس العمؿ الف

( خطػػػط تدريسػػػية ليػػػذه 3التربيػػػة الفنيػػػة المقػػػررة لممرحمػػػة المتوسػػػطة بحيػػػث تػػػـ تصػػػميـ  
 الموضوعات عمى وفؽ االستراتيجية. 

( 3ليػػذه الموضػػوعات تػػـ تصػػميـ  لطمبػػة لػػرض قيػػاس مسػػتوى ادا  ميػػارات ا  
التػي تػـ تحديػدىا فػي محتػوى انواع الموضوعات الفنيػة  استمارات كؿ استمارة تقيس احد

 الخطط التدريسية.
 مؤشرات الثبات الستمارات تقويم االداء المهاري:

بتنفيذ اعماؿ فنية في موضوعات  عينة البحث( طمبة القامت الباحثة بتوجيو 
وبعد التعبير الفني واليندسي(  –المنظور  –التربية الفنية  عناصر واسس العمؿ الفني 

جمع االعماؿ تـ اختيار عينة عشوائية مف تمؾ االعماؿ وتصحيحيا بمساعدة اثنيف مف 
 لقياس ثبات استمارات تقويـ االدا  المياري. *المصححيف

( الستخراج معامؿ االتفاؽ بيف Holistyاستعممت الباحثة معادلة  ىولستي 
 (. 0، 8، 3المصححيف، وكما ىو موضح في الجداوؿ  

  

                                                           
 استعانت الباحثة باثنيف مف المصححيف ىما:  *
 قسـ التربية الفنية. –عناصر العمؿ الفني تدريس مادة  –التربية الفنية  – .ـ. مالؾ حميد -2
 قسـ التربية الفنية. –فنوف تشكيمية رسـ  –التدريسي اسعد يوسؼ الصػير -2
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 (1الستخراج معامل االتفاق بين المالحظين حول االستمارة ) (3جدول )
 العمل الفني

 
( 1المالحظ ) الباحثة مع

(2) 
 المعدل

 (2م ) (1م )
عناصر العمل 

 الفني
8,86 8,85 8,85 8,85 

 
 (2( الستخراج معامل االتفاق بين المالحظين حول االستمارة )4جدول )
 العمل الفني

 
( 1)المالحظ  الباحثة مع

(2) 
 المعدل

 (2م ) (1م )
 8,84 8,85 8,84 8,84 المنظور

 
 (3( الستخراج معامل االتفاق بين المالحظين حول االستمارة )5جدول )

 العمل الفني
 

( 1المالحظ ) الباحثة مع
(2) 

 المعدل
 (2م ) (1م )

التعبير الفني 
 والهندسي

8,82 8,83 8,82 8,82 

 
( يظير اف نسبة الثبات الستمارة تقويـ 0، 8، 3  مف خالؿ نتائا الجداوؿ

( واستمارة تقويـ االدا  المياري 2030االدا  المياري في عناصر العمؿ الفني تساوي  
لتعبير الفني واليندسي ( واستمارة تقويـ االدا  المياري في ا2038في المنظور تساوي  

اذ تشكؿ ىذه النسبة مؤشرًا  ( اف ىذه المؤشرات تعد جيدة لمعامؿ الثبات2030تساوي  
 كافيًا لضماف الثقة بثبات التصحيح.
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 تطبيق االختبار:
( 8وبمعدؿ   00/8/0202لػاية   0200/ 8/8تـ تطبيؽ االختبار لممدة ما بيف       

، تػـ تػدريس موضػوعات  عناصػر واسػس العمػؿ لقا ات اجرتيا الباحثة مع عينػة البحػث
 .K.W.Lستراتيجية الفني واليندسي( عمى وفؽ االتعبير  –المنظور  –الفني 

 الفصل الرابع / عرض النتائج ومناقشتها
 ة االتية:الصفري ياتالبحث وضعت )الباحثة( الفرض لتحقيق هدف

"التوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى  (:1الفرضففففية الصفففففرية ) 
ذيف يمارسػػػػوف ميػػػػارات متوسػػػػط الػػػػ الصػػػػؼ االوؿطمبػػػػة  ( بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات2020 

 بعديًا". –قبميًا عناصر العمؿ الفني 
فػي تنفيػذ موضػوع فنػي  افػراد العينػة  مف صحة الفرضية الصفرية تـ توجيػو لمتحقؽ 

فػػي عناصػػر العمػػؿ الفنػػي، بعػػد اف انجػػز الطمبػػة موضػػوعاتيـ تػػـ تقيميػػا وتحديػػد الدرجػػة 
الحسػػػابي واالنحػػػراؼ لكػػػؿ طالػػػب، ثػػػـ معالجتيػػػا احصػػػائيًا مػػػف خػػػالؿ اظيػػػار المتوسػػػط 

( المحسػػػػوبة Tالسػػػػتخراج قيمػػػػة  لعينػػػػة واحػػػػدة  (T-test)المعيػػػػاري وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
ة وموازنتيا بالدرجة النظرية لػرض التعرؼ عمى الفروؽ بيف درجػات المجموعػة التجريبيػ

( يوضػح 1كمػا موضػح فػي الجػدوؿ  بعػديًا،  –قبميػًا  التي طبػؽ عمييػا اجػرا ات البحػث 
 ذلؾ.

( 8,85( المحسوبة والجدولية عند مستوى داللة )T-test( يوضح قيم )6) الجدول
 بعدياً  -قبميًا  االداء المهاري لمطمبة في موضوع عناصر العمل الفنيحول 

المجموعة 
 التجريبية

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة
8,85 

 الجدولية المحسوبة

  3,25 15,38 32 قبمياً 
3,186 

 
2,842 

 
31 

دالة 
 2,41 28,48 32 بعدياً   احصائياً 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

  

 

 

 

 

 
 

 1776 

   
المحسوبة تساوي  (T-test)( اف قيمة 1اذ يتضح مف خالؿ الجدوؿ           

( 2020( عند مستوى داللة  00280( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالػة  30231 
(، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص 32وبدرجة حرية  

عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات افراد العينة  المجموعة 
، وذلؾ رستيـ لميارات عناصر العمؿ الفني لصالح االختبار البعديالتجريبية( حوؿ مما

( وبانحراؼ معياري يبمع 20032الف المتوسط الحسابي الفراد المجموعة قبميًا يساوي  
( وبانحراؼ 03082(، بينما بمع المتوسط الحسابي الفراد المجموعة بعديًا  3000 

 (.0082معياري بمع  
 

بػيف ( 2020التوجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى  " (:2الفرضية الصففرية )
 –متوسػػط الػػذيف يمارسػػوف ميػػارات المنظػػور قبميػػًا  متوسػػط درجػػات طمبػػة الصػػؼ االوؿ

 بعديًا".
لمتحقؽ مف صػحة الفرضػية الصػفرية تػـ توجيػو افػراد العينػة  فػي تنفيػذ موضػوع فنػي فػي 

تحديػػد الدرجػػة لكػػؿ طالػػب، ثػػـ ، بعػػد اف انجػػز الطمبػػة موضػػوعاتيـ تػػـ تقيميػػا و المنظػػور
معالجتيا احصائيًا مف خالؿ اظيػار المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري وباسػتخداـ 

( المحسوبة وموازنتيا بالدرجة النظرية Tالستخراج قيمة  لعينة واحدة  (T-test)اختبار 
لػرض التعرؼ عمى الفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية التي طبػؽ عمييػا اجػرا ات 

 ( يوضح ذلؾ.1كما موضح في الجدوؿ  بعديًا،  –قبميًا  البحث 
 ( 8,85( المحسوبة والجدولية عند مستوى داللة )T-test( يوضح قيم )6الجدول )
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 بعدياً  -قبميًا  المنظورمهاري لمطمبة في موضوع حول االداء ال
المجموعة 
 التجريبية

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة
8,85 

 الجدولية المحسوبة

  3,42 13,24 32 قبمياً 
28,168 

 
2,842 

 
31 

دالة 
 2,78 25,18 32 بعدياً   احصائياً 

    
المحسوبة تساوي  (T-test)( اف قيمة 1اذ يتضح مف خالؿ الجدوؿ           

( 2020( عند مستوى داللة  00280( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالػة  030212 
(، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص 32وبدرجة حرية  

متوسط درجات افراد العينة  المجموعة عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
لصالح االختبار البعدي، وذلؾ الف  المنظورالتجريبية( حوؿ ممارستيـ لميارات 

( وبانحراؼ معياري يبمع 23008راد المجموعة قبميًا يساوي  المتوسط الحسابي الف
( وبانحراؼ 00023اد المجموعة بعديًا  (، بينما بمع المتوسط الحسابي الفر 3080 
 (.0023عياري بمع  م
 

بػيف ( 2020"التوجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتوى   (:3الفرضية الصففرية )
متوسػػػػط الػػػػذيف يمارسػػػػوف ميػػػػارات التعبيػػػػر الفنػػػػي  متوسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة الصػػػػؼ االوؿ

 بعديًا". –واليندسي قبميًا 
لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية تـ توجيو افراد العينة  في تنفيذ موضوع فنػي       

في التعبير الفني واليندسي، بعد اف انجز الطمبة موضوعاتيـ تػـ تقيميػا وتحديػد الدرجػة 
لكػػػؿ طالػػػب، ثػػػـ معالجتيػػػا احصػػػائيًا مػػػف خػػػالؿ اظيػػػار المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ 

( المحسػػػػوبة Tالسػػػػتخراج قيمػػػػة  لعينػػػػة واحػػػػدة  (T-test)المعيػػػػاري وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
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وموازنتيا بالدرجة النظرية لػرض التعرؼ عمى الفروؽ بيف درجػات المجموعػة التجريبيػة 
( يوضػح 3كمػا موضػح فػي الجػدوؿ  بعػديًا،  –قبميػًا  التي طبػؽ عمييػا اجػرا ات البحػث 

 ذلؾ.
( 8,85داللة ) ( المحسوبة والجدولية عند مستوىT-test( يوضح قيم )8الجدول )

 بعدياً  -قبميًا حول االداء المهاري لمطمبة في موضوع التعبير الفني والهندسي 
المجموعة 
 التجريبية

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  tقيمة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة
8,85 

 الجدولية المحسوبة

  3,18 13,65 32 قبمياً 
32,329 

 
2,842 

 
31 

 دالة
 2,93 27,39 32 بعدياً   احصائياً 

المحسوبة تساوي  (T-test)( اف قيمة 1اذ يتضح مف خالؿ الجدوؿ               
( 2020( عند مستوى داللة  00280( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالػة  300304 

(، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص 32وبدرجة حرية  
عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات افراد العينة  المجموعة 

لصالح االختبار البعدي،  تعبير الفني واليندسيارستيـ لميارات الالتجريبية( حوؿ مم
( وبانحراؼ معياري 23010وذلؾ الف المتوسط الحسابي الفراد المجموعة قبميًا يساوي  

( وبانحراؼ 02034(، بينما بمع المتوسط الحسابي الفراد المجموعة بعديًا  3022يبمع  
 (.0043معياري بمع  

 
 يمكن أن تظهر النتائج بالنقاط االتية: بناًء عمى ذلك فانه

االدا  بما اف الباحثة عممت عمى وضع افراد العينة التجريبية في ممارسة 
 K.W.Lستراتيجية المياري في موضوعات مادة التربية الفنية والتحقؽ مف فاعمية ا

 لدييا تـ تسجيؿ  النتائا االتية:
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الػػػذيف مارسػػػوا ميػػػارات عناصػػػر العمػػػؿ الفنػػػي فػػػي المجموعػػػة التجريبيػػػة طمبػػػة تفػػػوؽ -2
االختبار البعػدي وقػد يعػود السػبب فػي ذلػؾ الػى تعرضػيـ لخبػرات تعميميػة عمػى 

لعناصػػر واسػػس العمػػؿ الفنػػي التػػي تتبمػػور  يػػاتطبيقو   K.W.Lسػػتراتيجية اوفػػؽ 
بػػالخطوط واالشػػكاؿ والمالمػػس وااللػػواف والفضػػا  والحركػػة وااليقػػاع ... وغيرىػػا 

 .لمميارات الفنية ركائز اساسية التي شكمت
تفوؽ طمبة المجموعة التجريبيػة الػذيف مارسػوا ميػارات قواعػد المنظػور فػي االختبػار  -0

البعػػػدي وقػػػد يعػػػود السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ الػػػى تعرضػػػيـ لخبػػػرات تعميميػػػة عمػػػى وفػػػؽ 
تطبيقيا لقواعد المنظور التي تتبمػور بػالخطوط واالشػكاؿ و   K.W.Lستراتيجية ا

 بعد والقرب ... وغيرىا التي شكمت ركائز اساسية لمميارات الفنية.المتالشية وال
تفػوؽ طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف مارسػػوا ميػػارات التعبيػػر الفنػػي واليندسػػي فػػي  -3

االختبار البعػدي وقػد يعػود السػبب فػي ذلػؾ الػى تعرضػيـ لخبػرات تعميميػة عمػى 
 . K.W.Lستراتيجية اوفؽ 
 االستنتاجات :

 النتائج التي ظهرت تستنتج الباحثة االتي:بناًء عمى 
العينػػػػة التجريبيػػػػة كونيػػػػا عمميػػػػة ىادفػػػػة فػػػػي تطػػػػوير   K.W.Lسػػػػتراتيجية ااسػػػػيمت  -2

 التربية الفنية. وجييا ذاتيا وجمعيًا مف قبؿ مدرس مادةوموجية ت
تسػػػيـ فػػػي تطػػػوير ميػػػارات  والتػػػي K.W.Lسػػػتراتيجية ايظيػػػر عػػػف طريػػػؽ ممارسػػػة  -0

فػػي ىػػذه المرحمػػة ممػػا ادى الػػى تحقيػػؽ  ـالفنيػػة وانعكاسػػيا عمػػى خصائصػػي مبػػةالط
 االىداؼ التعميمية المحددة ليذا الػرض.

 
 -التوصيات:

 -في ضو  ما توصمت اليو الباحثة مف استنتاجات يمكف صياغة التوصيات االتية:
كونيػػػا تشػػػكؿ احػػػد  العمميػػػة التعميميػػػةفػػػي تنظػػػيـ  K.W.Lسػػػتراتيجية ايمكػػػف اعتمػػػاد – 2

 اىداؼ التربية الفنية االساسية.
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 الميػارات االدائيػةالعمؿ عمى تييئة االمكانات والمستمزمات المادية لتنفيػذ متطمبػات  -0
 في المدارس كجز  مف متطمبات مادة التربية الفنية.

 
 المصادر والمراجع:

دار المسيرة ، ابو جادو، صالح ونوفؿ محمد، تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ.  .2
 ـ.0222عماف ، 

سعدية محمد عمي، المرجع في براما التربية اطفاؿ ما قبؿ المدرسة0 دار  بيادر، .0
 .0220، الصور لمطباعة، القاىرة

باعة جابر، جابر عبد الحميد، استراتيجيات التعميـ والتعمـ، دار الفكر العربي لمط .3
 .2444والنشر، القاىرة: 

 استراتيجيات ما ورا  المعرفة عمى اكتساب ميارات التفكيرزعرب، ىاني،  ثر  .8
اإلبداعي والتأممي في دروس القرا ة لمصؼ الثالث األساسي،  كمية التربية  

 .ـ0220،رسالة ماجستير  غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة ،
 (K.W .L  )سالـ،  ماني، تنمية ماورا  المعرفة باستخداـ كؿ مف استراتيجية   .0

المعدلة وبرناما دافعية االلتزاـ باليدؼ و ثره عمى التحصيؿ لدى األطفاؿ في 
مجمة العموـ التربوية،  ،ضو  نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ونظرية اليدؼ

 .ـ0222( ، جامعة القاىرة، 20، المجمد   0ع
 ( واستراتيجة K.W . Lعطية ، محسف  وصالح، محمد. فعالية استراتيجية    .1

 فكر زاوج شارؾ في تدريس الرياضيات عمى تنمية التواصؿ واإلبداع الرياضي 
( 23، المجمد  ة، جامعة بنيامجمة كمية التربي، لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 .ـ0223(، 21العدد  
 . 2448عالوي0 محمد حسف، عمـ التدريب 0الطبعة الثالثة عشر0 القاىرة،  .2
لتعمـ والتعميـ المعرفية، دار المسيرة لمطباعة قطامي، يوسؼ،  استراتيجيات ا .3

 .323:   0223والنشر،  عماف: 
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الكبيسي، وىيب مجيد، اإلحصا  التطبيقي في العموـ االجتماعية0 مؤسسة مصر  .4
 . 21،  ص0222مرتضى لمكتاب العراقي 0 بػداد، 

،دار الكتب التربوي  3مارغريت، دايرسوف. استراتيجيات لالستيعاب القرائي .ط .22
 .82-38ـ، ص0228لمنشر، الدماـ، 

11. Perez, K. "More Than 100 Brain-Friendly Tools and 
Strategies for Literacy Instruction", California Corwin 
Press.2008., p.21. 


