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أثر استراتيجية البيت الدائري في تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى             
 طالبات الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق

                                * احلراحشةد. كوثر عبود 
 **وطفا درزي الفواعره 

 الملخص

هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في تحصيل هدفت     
المفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق, 

ت الصف ( طالبة من طالبا14واستخدمت الباحثتان المنهج شبه التجريبي. تكونت عّينة الدراسة من )
الخامس األساسي توزعّن على شعبتين تم اختيارهن بطريقة قصدية, ووزعت المعالجات عشوائيًا على 

( طالبة 12( طالبة درست باستراتيجية البيت الدائري, وضابطة عددها )14المجموعتين؛ تجريبية وعددها )
اسة المتمثلة باختبار تحصيل درست بالطريقة االعتيادية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أدوات الدر 

المفاهيم العلمية, واختبار عمليات العلم, ولإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ تم استخدام تحليل التباين األحادي 
(, وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند One way ANCOVAالمصاحب )

ل المفاهيم العلمية وعمليات العلم ( في أداء الطالبات على اختباري تحصيα=0.05مستوى الداللة )
 تعزى الستخدام استراتيجية البيت الدائري في التدريس.

 الكلمات المفتاحية: البيت الدائري, المفاهيم العلمية, عمليات العلم
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   The Impact of Roundhouse Strategy on 5th Grade Girls 

Achievement of Scientific Concepts and Science Processes 
Development in Mafraq Governorate 

 

 

 
Abstract 

This study aimed to reveal the impact of the use of the roundhouse strategy on 
acquiring scientific concepts and developing science processes for fifth-grade 
students in Mafraq Governorate. The researcher used the quasi-experimental 
approach, the study sample consisted of (41) female students from the fifth 
primary class in two groups; experimental (21) students studied in a circular 
house strategy, and their number (20) students studied in the usual way. The 
study tools consisted of a test of the achievement of scientific concepts, the 
testing of science processes, and to answer study questions, One way 
ANCOVA co-analysis was used. The results showed that there were 
statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) in the 
performance of female students on the tests of achievement of scientific 
concepts and science processes attributed to using the roundhouse strategy in 
teaching. 

Key words: circular house, scientific concepts, science operations 
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 :مقدمة  -4
هد العامل اليوم منوًا سريعًا يف شّتى جماالت احلياة وباألخصِّ يف اجملال العلمي والتكنولوجي. يش

ويرتبط تقدم االمم ورقيىها مبا حتققه من اجنازات ملواكبة الثورة املعرفية والعلمية ومبا تقدمه من امكانات 
والتفاعل معها. فأصبحت العملية ألفرادها ليكونوا قادرين على استيعاب هذا الكم اهلائل من املعرفة 

التعليمية التعلمية إحدى أكرب التحديات اليت تواجه األمم يف الوقت الراهن؛ وذلك ألنى الشخص املتعلم 
 يكون أكثر ثقةً بنفسه وبتفكريه, األمر الذي ينعكس اجياباً على جمتمعه وبالتايل وطنه.

يف التغيري, حيث تستخدم كأداٍة جمتمعية ووطنية  وملىا كانت املناهج الرتبوية من أهم وسائل الرتبية
لتحقيق األهداف اليت يسعى إليها اجملتمع؛ كان البد من االهتمام املتواصل واملتتابع باملناهج من قبل 
الرتبويني واملختصني لبناء مناهج حديثٍة تتماشى مع عصر االنفجار التكنولوجي واملعريف املتسارع يف عصرنا 

 (. 24، ص4102واحليلة, احلايل ) مرعي 
وتكمن أمهية املناهج الرتبوية فيما هتيئه من اخلربات املربية الالزمة لنموى املتعلمني وتكوين 
شخصياهتم يف ضوء الفلسفة الرتبوية اليت يتبناها اجملتمع, فاملنهج هو امليدان الذي به حتقق املدرسة 

املفهوم احلديث من األهداف واحملتوى واالنشطة األهداف الرتبوية املنشودة, ويتكون املنهاج يف ضوء 
(. فإذا مت تصور أن عملية التدريس تتطلب مدرساً  4112وطرائق التدريس والتقومي ) اهلامشي وعطية, 

يلقي درساً, وطالبًا يتلقى الدرس, ومادًة تعليميًة يعاجلها املدرس مع الطالب, فإن هناك ركنًا رابعًا مهماً 
 (. 4102يسلكها املدرس يف عالج هذا الدرس ) الزهريي, وهو الطريقة اليت 

وتلعب اسرتاتيجيات التدريس دورا مهما يف حتقيق أهداف التعلم, فاالسرتاتيجية اليت يستخدمها 
املدرس يف إيصال املعلومات للطلبة تعد من العوامل احلامسة واملهمة يف مساعدة الطلبة على حتصيل 

مة, لذا فإن اختيار اسرتاتيجة التدريس املناسبة يعد من الركائز الرئيسية لتحقيق املفاهيم وبنائها بطريقة سلي
(. ولضمان حتقيق ذلك البد من أن تتصف إسرتاتيجية التدريس  4102أهداف التعلم ) قاسم, 

مبجموعة من الصفات هي: الشمول؛ حبيث تتضمن مجيع املواقف واملرونة والقابلية للتطوير وأن ترتبط 
التدريس األساسية وأن تعاجل الفروق الفردية بني الطلبة وأن تراعي اإلمكانات املتاحة يف املدرسة) بأهداف 
 (. 4112األمحدي )
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ولتحقيق األهداف الرتبوية ظهرت العديد من إسرتاتيجيات التدريس احلديثة اليت تدور حول 
فقد اقرتح العامل وندرسي )  جهد املتعلم, ومن هذه االسرتاتيجيات اسرتاتيـجية البيـــت الدائري,

Wandersee شكل البيت الدائري كأسلوب ملا وراء املعرفة. وقد أعطي هذا االسم   0222( عام
كنوع من التشبيه بالعجلة اليت كثريا ما تستخدم يف بعض اآلالت داخل البيوت ) أمبوسعيدي والبلوشي, 

رية البنائية يف التعليم والتعلم؛ إذ تستخدم (, وتستمد اسرتاتيجية البيت الدائري أصوهلا من النظ 4112
يف التدريس املخطط له واملنظم, ويتعلم من خالهلا املتعلم ذاتيا, وذلك جبمع املعلومات واالفكار وتنظيمها 
والتعبري عنها بالرسومات املختصرة والرموز. وقد قدم وندرسي إسرتاتيجيته بشكل هندسي ثنائي االبعاد 

الدائرة ومقسوم خبط اختياري, وحتيط به سبعة أجزاء خارجية تزيد أو تنقص اثنتني  وهو قرص يقع يف مركز
 (Ward & Lee, 2006 .) 

( حول  Georg Millerكما يرتبط شكل البيت الدائري ببحوث العامل جورج ميللر ) 
. كما الذاكرة قصرية املدى, والذي وجد أنى أغلب الناس يتذكرون سبعة أشياء تزيد أو تنقص باثنتني

ربطت موضوعات الشكل والرسومات بأحباث اإلدراك البصري اليت ترى أنى اإلنسان يتذكر املعلومات 
 (.4102بشكل أفضل عندما يتم استخدام وتوظيف الصور والرسومات يف التعليم ) املسعودي واهلداوي,

 مشكلة الدراسة وأسئلتها -1
لعلوم, لعل من أبرزها جعل اكتساب هناك الكثري من االنتقادات اليت توجه اىل تدريس ا

املعلومات كهدف رئيس ووحيد للرتبية العلمية؛ فاالهتمام ينصب على حفظ احلقائق والنظريات دون توافر 
 (.  23، ص4100املعىن والفهم الكايف هلا ودون ادراك العالقات املتعددة اليت تتضمنها ) خطايبة, 

العاملني يف امليدان وذلك حبكم عملهما من  كما الحظت الباحثتان من خالل تواصلهما مع
خالل االشراف على طلبة الرتبية العملية يف امليدان وزيارهتما للعديد من املدارس ومن خالل  متابعتهما 
لتعليم ابنائهن يف مدارس حمافظة املفرق  وجود نقٍص يف مشاركات الطلبة يف العملية التعليمية اليت 

قني من قبل املعلم والتلقي من قبل الطالب, األمر الذي أدىى إىل فقدان اعتمدت يف معظمها على التل
 الدافعية للتعلم وانعدام الرغبة يف املزيد من التعلم يف أغلب األحيان. 
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المهية املفاهيم العلمية  ومهارات عمليات  العلم  يف تعليم العلوم  ، ونتيجة  ملا  تتصف  به  راً ظون
ن التجريد  والتعقيد ، تصبح  احلاجة ملحة  للتطلع  اىل طرائق  تدريس  من غالبية  تلك  املفاهيم  م

، 4112ن تعني  كال من  املعلمني  واملتعلمني  على  تعليم  تلك املفاهيم وتعلمها  زيتون ) أشأهنا  
  ( ،   كما اكدت نتائج العديد من الدراسات الرتبوية اليت تناولت اسرتاتيجية البيت الدائري منها42

( على امهيتها يف تدريس  4102و اللواما ،  4104و الكحلوت،  4112دراسة كل من ) املزروع ، 
 العلوم وحتسني اداء الطلبة يف حصص العلوم وتنمية تفكريهم

وبناًء على ما تقدم, شعرت الباحثتان باحلاجة إىل اختبار وجتريب اسرتاتيجيات خمتلفة وحديثة ميكن 
لية التعليمية بشكل يعمل على بقاء أثر التعلم, ومدى إمكانية تطبيقها يف بيئة أن تعمل على حتسني العم

الباحثتان, مثل اسرتاتيجية البيت الدائري, فكانت هذه الدراسة حماولة متواضعة لبيان أثر اسرتاتيجية البيت 
اسي, الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس األس

 وبالتحديد تكمن مشكلة هذه الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
ما أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالبات 

 الصف اخلامس األساسي يف حمافظة املفرق؟
 وينبثق من هذا السؤال السؤاالن اآلتيان:

الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف اخلامس ما أثر اسرتاتيجية البيت  4-0
 األساسي يف حمافظة املفرق؟

ما أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس األساسي  4-4
 يف حمافظة املفرق ؟
 

  أهمية الدراسة -3
ا:تنبثق أمهية هذه الدراسة من الناحية النظرية والعملي  ة يف أهنه

تتناول اسرتاتيجيًة من اسرتاتيجيات التدريس احلديثة واليت تستند على أفكار النظرية البنائية  2-0
 وكيفية تطبيقها, مما قد يزيد من فاعلية التدريس لدى معلمي العلوم.
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قد تسهم يف حل بعض الصعوبات اليت يعاين منها بعض الطلبة يف اكتساب املفاهيم العلمية يف  2-4
 لعلوم وصعوبة االحتفاظ هبا.مادة ا

قد تعطي نتائجها املسؤولني عن تطوير املناهج يف اململكة مؤشرات تساعد يف حتديد مدى  2-2
 فاعلية استخدام اسرتاتيجية البيت الدائري يف تدريس العلوم.

 تقدمي مناذج لبعض الدروس يف العلوم معدًة وفق مراحل اسرتاتيجية البيت الدائري. 2-2
 أهداف الدراسة -1

 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اآليت:
اسرتاتيجية البيت الدائري واثرها يف حتصيل املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف اخلامس  2-0

 األساسي يف حمافظة املفرق.
أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس االساسي يف  2-4

 حمافظة املفرق.
 
 ت الدراسةفرضيا -5

 ولإلجابة عن أسئلة الدراسة صيغت الفرضينت الصفريتني اآلتيتني:
( يف  α=0.05ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى الداللة )  الفرضية األولى 2-0

متوسط عالمات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار حتصيل املفاهيم العلمية 
 الطريقة االعتيادية (. /ري يعزى إىل اسرتاتيجية التدريس ) البيت الدائ

( يف  α=0.05ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )  الفرضية الثانية: 2-4
متوسط عالمات طالبات الصف اخلامس االساسي يف اختبار عمليات العلم يعزى اىل 

 الطريقة االعتيادية (. /اسرتاتيجية التدريس ) البيت الدائري 
 هاحدود الدراسة ومحّددات -6

 اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود اآلتية:
احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة احلالية على مدرسة املنصورة األساسية للبنات التابعة  3-0

 ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية.
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احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام  3-4
4102/4102. 

احلدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طالبات الصف اخلامس االساسي يف  3-2
 حمافظة املفرق.

احلدود املوضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على وحدة األرصاد اجلوية من كتاب العلوم  3-2
 للصف اخلامس األساسي.

على قدرة الباحثة على تتحدد درجة دقة نتائج هذه الدراسة على صدق وثبات اداهتا, و  3-2
 تصميم املادة التعليمية حسب اسرتاتيجية البيت الدائري.

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية لمصطلحات الدراسة -7
ا " قالبًا يستطيع 44،ص 4102اسرتاتيجية البيت الدائري: يعرفها )املسعودي واهلداوي،   2-0 ( أهنه

ائق واملفاهيم لتحديد العالقات وتقدمي التوضيحات توظيفه املتعلم من خالل ربط املعلومات واحلق
ووصف املوضوعات الدراسية، حيث يركز املتعلم على الفكرة العامة مث يفصلها وحيلىلها إىل أجزاء 
وأقسام مبتدئًا من العام إىل اخلاص ومن الكل إىل اجلزء ومن البسيط إىل املركب". وتعرفها الباحثتان 

ا اسرتاتيج ية تدريس تستند اىل أفكار النظرية البنائية من أجل متثيل وحدة األرصاد اجلوية اجرائيًا بأهنه
من كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي. ومتثل برسم دائرتني مركزمها واحد, حبيث يوضع املفهوم 
الرئيس املراد تعلمه يف الدائرة الصغرى. يف حني تقسم الدائرة الكربى إىل سبعة أجزاء تزيد أو تنقص 
اثنتني لتمثيل األفكار املكونة هلذا املفهوم, وتتضمن ثالث مراحل هي على الرتتيب: مرحلة التخطيط 

 مث مرحلة التصميم وأخرياً مرحلة التأمل.
املفاهيم العلمية:  ما يتكون لدى الفرد من معىن وفهم ويرتبط بكلمة ) مصطلح ( أو عبارة أو عملية  2-4

املفاهيم العلمية فهو ما تتعلمه الطالبات من املفاهيم (. حتصيل  22،ص4102معينة ) زيتون, 
الواردة يف وحدة األرصاد اجلوية من كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي ومت قياسه أجرائيا 
بالعالمات اليت حصلت عليها الطالبات يف اختبار حتصيل املفاهيم العلمية الذي أعدته الباحثتان 

 ( فقرة من فقرات االختيار من متعدد. 41 ألغراض هذه الدراسة واملكون من )
عمليات العلم: األنشطة أو األفعال أو املمارسات اليت يقوم هبا العلماء يف أثناء التوصل إىل النتائج  2-2

املمكنة للعلم من جهة، ويف أثناء احلكم على هذه النتائج من جهة أخرى ) النجدي 
ت عليها الطالبات من االختبار الذي (. ومت قياسها بالعالمة اليت حصل23،ص4112وآخرون,

 ( فقرة من فقرات االختيار من متعدد.43أعدته الباحثتان ألغراض هذه الدراسة واملكون من )
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 الدراسات السابقة   -8

بعد تتبىع الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة عربيًا وعاملياً، فقد عثرت الباحثتان على 
 موضوع اسرتاتيجية البيت الدائري وهي:  جمموعة من الدراسات اليت تناولت

 Effect of using roundhouseدراسة بعنوان )   (Mutlu, 2013)اجرى  متلو 

diagrams on preservice teacher’  understanding of ecosystem )  تأثري استخدام خمطط(
فت  إىل معرفة أثر التدريس البيت الدائري  على فهم مدرسي  النظام البيئي احملتملني للفصول    ( هد

باستخدام خمطط البيت الدائري على فهم مدرسي النظام البيئي احملتملني للفصول، وبلغت عينة الدراسة 
( طالباً، يف حني تكونت أداة الدراسة من اختبار االجناز البيئي واستبانة آراء حول خمطط البيت 22)

لمني احملتملني للفصول يعود إىل استخدام خمطط البيت الدائري، وأشارت النتائج إىل حتسن يف فهم املع
 الدائري. 

-Influence of Computerبدراسة بعنوان )     (Gonen,2014)كما قام جونن 
Assisted Roundhouse Diagrams on High School 9th Grade Students' 

Understanding the Subjects of "Force and Motion لبيت الدائري  () تأثري خمططات ا
مبساعدة الكمبيوتر على فهم طالب الصف التاسع يف املدرسة الثانوية ملوضوعات "القوة واحلركة" ( 
هدفت إىل بيان أثر خمطط البيت الدائري مبساعدة الكمبيوتر على حتصيل طلبة الصف التاسع الثانوي يف 

هداف الدراسة مت إعداد اختبار حتصيل ( طالباً، ولتحقيق أ22وتكونت عينة الدراسة من )  جنوب تركياً،
ملوضوعات القوة واحلركة، وأظهرت النتائج أنه استخدام خمططات البيت الدائري أدى إىل حتسني يف 

 التحصيل لدى الطلبة. 
فاعلية استخدام مخطط البيت الدائري وحقيبة تعليمية  بعنوان ( بدراسة 4102كما قامت  عطايا )

اليت  علوم الحياتية وأثرهما في تحصيل طالبات الصف التاسع واتجهاتهن نحو المادة، محوسبة في تدريس مادة ال
هدفت إىل تقصي أثر اسرتاتيجية خمطط البيت الدائري وحقيبة تعليمية حموسبة على حتصيل طالبات 

هج التجرييب ، الصف التاسع املتوسط يف مادة العلوم احلياتية واجتاهاهتنه حنو املادة يف االردن ، استخدم املن
( طالبة من طالبات الصف التاسع املتوسط, ولتحقيق أهداف الدراسة 22وتكونت عينة الدراسة من )
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قامت الباحثة ببناء اختبار حتصيلي ومقياس اجتاه حنو مادة العلوم احلياتية، بينت النتائج عدم وجود فروق 
التعليمية يف حتصيل الطالبات بينما بينت وجود  دالة إحصائياً بني اسرتاتيجية خمطط البيت الدائري واحلقيبة

 فروق دالة إحصائياً يف مجيع جماالت االجتاهات لصاحل خمطط البيت الدائري، واحلقيبة التعليمية احملوسبة. 
أثر نموذج البيت الدائري لوندرسي في الوعي ما وراء المعرفي  (  بعنوان4102ويف دراسة حطاب )

اليت وفهم المفاهيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية في ضوء ميولهم العلمية، وفي قراءة النصوص العلمية 
هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام منوذج البيت الدائري يف الوعي ما وراء املعريف يف قراءة النصوص 

، بلغت عينة  العلمية، وفهم املفاهيم العلمية لدى طلبة املرحلة األساسية يف ضوء ميوهلم العلمية يف االردن
( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد اختبار 20الدراسة )

الوعي ما وراء املعريف يف مقروئية النصوص العلمية، واختبار فهم املفاهيم العلمية ومقياس امليول العلمية، 
ر الوعي ما وراء املعريف يعزى لطريقة التدريس وأظهرت النتائج وجود أثر إجيايب ألداء الطالبات يف اختبا

 بالبيت الدائري. 
أثر استخدام شكل البيت الدائري في اكتساب المفاهيم  ( دراسة بعنوان4102وأجرى العياصرة )

هدفت للكشف عن أثر استخدام   العلمية وتنمية التفكير العلمي لدى طالب الصف العاشر في مادة الفيزياء،
البيت الدائري يف اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية التفكري العلمي لدى طالب الصف اسرتاتيجية شكل 

( 31العاشر يف مادة الفيزياء يف االردن ، واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ، وبلغت عينة الدراسة )
ملفاهيم طالبًا من طالب الصف العاشر األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد اختبار اكتساب ا

العلمية واختبار التفكري العلمي، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة على 
اختباري اكتساب املفاهيم العلمية، والتفكري العلمي تعزى لطريقة التدريس باسرتاتيجية شكل البيت 

 الدائري. 
ت الدائري في تدريس العلوم على أثر استراتيجية البي ( دراسة بعنوان4102وأجرى اخلميسي )

هدفت إىل الكشف عن أثر   العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف التاسع األساسي، اكتساب المفاهيم
اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تدريس العلوم على اكتساب املفاهيم العلمية واالحتفاظ هبا لدى طلبة 

خدم الباحث املنهج التجرييب ، وتكونت عينة الدراسة من الصف التاسع األساسي يف سلطنة ُعمان، است
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( طالبًا من الصف التاسع األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد اختبار حتصيل املفاهيم 22)
 العلمية، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اسرتاتيجية البيت الدائري.

أثر استخدام استراتيجيتي خريطة الشكل سبعة والبيت  ( دراسة بعنوان4103وأجرى العسيلي )

هدفت إىل   الدائري في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالب الصف الثامن األساسي ،
تقصي أثر استخدام اسرتاتيجييت طريقة الشكل سبعة والبيت الدائري يف اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية 

، واستخدم الباحث املنهج شبه في لواء ماركة في عمان مليات العلم لدى طالب الصف الثامن األساسي ع
( طالباً، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبار 21التجرييب ،  وتكونت عينة الدراسة من )

كل من اسرتاتيجية الشكل املفاهيم العلمية واختبار عمليات العلم وأظهرت النتائج أنه هناك أثر إجيابيًا ل
 سبعة واسرتاتيجية البيت الدائري يف كل من اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم. 

أثر التدريس باستخدام أنموذج فرايد واستراتيجية البيت ( بعنوان 4103ويف دراسة أجرهتا مشلي )
 ت الصف الثامن األساسي في قصبة الكركالدائري في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة العلوم لدى طالبا

،هدفت إىل الكشف عن أثر التدريس باستخدام كل من منوذج فرايد واسرتاتيجية البيت الدائري، يف 
اكتساب طالبات الصف الثامن األساسي للمفاهيم العلمية يف مادة العلوم يف مدارس قصبة الكرك؛ 

( طالبة من طالبات 24نت عينة الدراسة من )استحدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ، حيث تكو 
الصف الثامن األساسي ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد اختبار حتصيلي للمفاهيم يف مادة العلوم 
وخلصت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية الكتساب املفاهيم العلمية لوحدة الضوء يف مادة 

  العلوم تعزى إىل اسرتاتيجييت التدريس.
فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري واستراتيجية ( بدراسة بعنوان 4102وقام الشلول )

K.W.L ،هدفت إىل معرفة  في إكساب المفاهيم الكيميائية واتخاذ القرار لدى طلبة المرحلة األساسية العليا
الكيميائية واختاذ أثر اسرتاتيجية  البيت الدائري يف إكساب طالب الصف التاسع األساسي املفاهيم 

( طالباً, ولتحقيق 23القرار,  واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ، وتكونت عينة الدراسة من )
أهداف الدراسة مت إعداد اختبار املفاهيم العلمية )الكيمائية(، واختبار مهارة اختاذ القرار، وأظهرت النتائج 

 التدريس املذكورة آنفاً. وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل التدريس بطريقة 
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أثر استخدام استراتيجيتي البيت الدائري واألنشطة المخبرية ( دراسة بعنوان 4102يف حني اجرى  العابد )    

، هدفت إىل تقصي  في تحصيل طالبات الصف التاسع في مادة العلوم الحياتية وعالج التصورات البديلة لديهنّ 
ائري واألنشطة املخربية يف حتصيل طالبات الصف التاسع األساسي، أثر استخدام اسرتاتيجييت البيت الد

وعالج التصورات البديلة لديهن يف وحدة اخللية وأنسجة جسم االنسان. واستخدم املنهج شبه التجرييب ،  
( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي يف مدينة الرصيفة، ولتحقيق 22وتكونت عينة الدراسة من )

سة مت إعداد بطاقة حتليل احملتوى، واختبار حتصيلي واختبار تشخيصي التصورات. وأظهرت أهداف الدرا
النتائج تفوق جمموعيت البيت الدائري واألنشطة املخربية يف التحصيل، كما أظهرت تفوق جمموعة البيت 

 الدائري على جمموعة األنشطة املخربية يف عالج التصورات البديلة. 
فاعلية توظيف استراتيجية البيت الدائري في اكتساب  دراسة بعنوان( 4102واجرت  طلفاح )

إىل استقصاء فاعلية توظيف   المفاهيم العلمية في الكيمياء لدى طالبات الصف التاسع األساسي،  وهدفت 
اسرتاتيجية البيت الدائري يف اكتساب املفاهيم العلمية يف الكيمياء لدى طالبات الصف التاسع األساسي 

( طالبة من طالبات 32بد، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ، وتكونت عينة الدراسة من )يف ار 
الصف التاسع، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة اختبار اكتساب املفاهيم العلمية وأظهرت النتائج 

عة املفهوم العلمي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف اكتساب املفاهيم العلمية تعزى للتفاعل بني طبي
 واسرتاتيجية التدريس ومستوى التحصيل. 

أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في تدريس العلوم في  م( بدراسة بعنوان4102وقامت داود )

هدفت إىل تقصي أثر استخدام  ومفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات الصف السابع األساسي،  التفكير الناقد
ت الدائري يف التفكري الناقد ومفهوم الذات األكادميي لدى طالبات الصف السابع اسرتاتيجية البي

األساسي يف مدارس حمافظة قلقيلية، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ،  وتكونت عينة الدراسة 
 ( طالبة من طالبات الصف السابع األساسي يف مدرسة بنات قلقيلية ولتحقيق أهداف الدراسة مت32من )

إعداد اختبار التفكري الناقد ومقياس مفهوم الذات األكادميي ودليل املعلم، وأظهرت النتائج عدم وجود 
فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات عالمات الطالبات على اختبار التفكري الناقد, يف حني أظهرت النتائج 
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هوم الذات األكادميي, كما وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات عالمات الطالبات على مقياس مف
 دلت النتائج على وجود عالمة ارتباطية موجبة بني التفكري الناقد ومفهوم الذات األكادميي. 

أثر استخدام طريقة البيت الدائري في تحصيل المفاهيم  ( دراسة بعنوان4102أجرت اللواما )

هدفت إىل حتديد أثر  ي محافظة معان، الكيميائية ومهارات تفكير ما وراء المعرفة لطالبات الصف العاشر ف
استخدام طريقة البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم الكيميائية ومهارات تفكري ما وراء املعرفة لطالبات 
الصف العاشر يف حمافظة معان، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ، وتكونت عينة الدراسة من 

تحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة اختبار املفاهيم ( طالبة من طالبات الصف العاشر، ول22)
الكيميائية واختبار مهارات تفكري ما وراء املعرفة، وأظهرت نتائج الدراسة أن طريقة البيت الدائري هلا أثر 
يف تنمية التفكري وجانيب الدماغ لدى الطالبات، وأثبتت فعاليتها يف حتصيل الطالبات للمفاهيم الكيميائية 

 مهارات تفكري ما وراء املعرفة. وتنمية 
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت حبثت يف اسرتاتيجية البيت الدائري وجدت 
الباحثتان أن هذه الدراسات تنوعت من حيث األهداف املنشودة؛ فقد هدفت بعض الدراسات إىل معرفة 

(, وعطايا 4102يف التحصيل األكادميي مثل دراسة كل من العابد )أثر اسرتاتيجية البيت الدائري 
(. يف حني  Orak,at.ol,2010(, وأوراك وآخرون)  Gonen,2014(, وجونن ) 4102)

هدفت دراسات أخرى اىل معرفة أثر وفاعلية اسرتاتيجية البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية )يف 
 كساهبا للطلبة، وتنمية عمليات العلم. الفيزياء والكيمياء، واألحياء( وا 
(، 4103(, والعسيلي )4102(، وطلفاح )4102(, والشلول )4102مثل دراسة كل من اللواما )

 (. 4102(، والعياصرة )4102(, وحطاب )4102(, واخلميسي )4103ومشلي )
 ,Mutluيف حني تفهردت دراسات أخرى يف األهداف املنشودة هلا؛ ومن ذاك دراسة متلو )

(, اليت هدفت إىل بيان األثر االسرتاتيجي على املعلمني احملتملني للفصول الدراسية، ودراسة داود  2013
 (, اليت هدفت لبيان أثر االسرتاتيجية يف التفكري الناقد ومفهوم الذات األكادميي. 4102)
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املرحلة األساسية، يف حني كما وتباينت املراحل الدراسية اليت تناوهلا الباحثون، فقد ركزت بعضها على 
ركزت األخرى على املرحلة الثانوية. وقد استفادت الباحثتان من مراجعة الدراسات السابقة يف إعداد 

 أدوات الدراسة , ويف اجراءاهتا ومناقشة نتائجها.
يف اململكة اليت -على حد علم الباحثتان  -وقد متيزت هذه الدراسة  بكوهنا من أول الدراسات

لى الصف اخلامس األساسي، كما أنه الدراسة أجريت يف منطقة تعترب من املناطق األقل حظاً يف أجريت ع
اململكة؛ فجاءت هذه الرسالة حماولة متواضعة من الباحثة ملعرفة مدى امكانية نقل التدريس بالطرق احلديثة 

 إىل تلك املناطق. 
 االطار النظري للدراسة -9

جلزء  تعريف البيت الدائري ، مراحل هذه االسرتاتيجية ، امهية  تناولت  الباحثتنان يف هذا ا
 اسرتاتيجية البيت الدائري ، ،واهداف  تدريس العلوم  بالبيت الدائري :

 تعريف البيت الدائري  9-4
( اسرتاتيجية البيت الدائري على أهنا " قالٌب  23، ص4102ويعرف املسعودي واهلداوي ) 

خالل ربط املعلومات واحلقائق واملفاهيم لتحديد العالقات وتقدمي التوضيحات  يستطيع املتعلم توظيفه من
ووصف املوضوعات الدراسية, حيث يركز املتعلم على الفكرة العامة مث يفصلها وحيللها إىل أجزاء  مبتدئاً 

ا " 24، ص4102من العام إىل اخلاص ومن البسيط إىل املركب", يف حني تعرفها حطاب )   ( على أهنى
منوذج تعليمي حمدد وشامل وبصري للمفاهيم العلمية يف خمطط بصري ميكنه من رؤية معظم املعلومات 
العلمية اخلاصة باملفهوم وربطها بشكل سليم حبيث تصبح نظاما متكامال", بينما عرفها مكارتين وفيج 

(McCartney and Figg,2011,3) ,مت  بأهنا " خريطة لقصة مرئية مبنية على أساس معريف
تصميمها لتعزيز ذاكرة املدى الطويل, حبيث تتطلب من املتعلمني بناء املعرفة باستخدام روابط بصرية 
واعية, لتحل حمل املمارسات التقليدية, مثل احلفظ والتذكر حملتوى جمرد, ويقوم املتعلمون برسٍم بياينٍّ 

 ملفاهيم ذات عالقة وإيقونات بأسلوب متتابع". 
تعرف الباحثتان  اسرتاتيجية البيت الدائري بأهنا طريقة حديثة يف التدريس  وبناًء على ما سبق

تستند إىل أفكار النظرية البنائية ونظرية التعلم ذي املعىن, وهي عبارة عن شكل هندسي دائري ثنائي البعد 
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 حييط به سبعة قطاعات خارجية يتم فيها جتميع املعلومات بشكل منظم ومتسلسل لتقليل التفصيالت
ومتكني املتعلم من إجياد عالقات فيما بينها وبالتايل حصول التعلم, وحيتوي مركز الدائرة على املوضوع املراد 
تعلمه يف حني توزع األفكار الفرعية التابعة له يف األجزاء اخلارجية, ومتثل كل فكرة فرعية برمز مناسب أو 

 صورة دالة عليه.
 مراحل استراتيجية البيت الدائري : 9-1

وعند التعلم هبذه االسرتاتيجية, يوضع املفهوم العلمي الرئيس يف الدائرة الصغرى, ويتم تقسيم ذلك املفهوم 
إىل أجزاء ابسط باستخدام حروف الربط "من "  أو  " يف ", ومن مث ينتقل املتعلم اىل الدائرة اخلارجية 

 ينتقل للجزء الذي يليه يف اجتاه حركة يف الساعة العادية, مث 04ويبدأ مبلء اجلزء األقرب ملوقع الرقم 
 (. 4112عقارب الساعة وهكذا ) أمبوسعيدي والبلوشي, 

 McCartney)وتتضمن عملية إنشاء شكل البيت الدائري ثالث مراحل هي كما بينها مكارتين وفج 
and Figg, 2011,P23) :على النحو اآليت 

الطلبة إىل جمموعة من األمور تبدأ بتحديد  يف هذه املرحلة يقوم املعلم بتوجيه مرحلة التخطيط: 2-4-0
اهلدف الذي يسعى إليه الطالب من إنشاء شكل البيت الدائري, وهذا يساعده على حتديد املوضوع 
الرئيس املراد دراسته وما يتضمنه من أفكار, وهذا املفهوم هو ما يتم وضعه يف القرص املركزي, مث يوجه 

وتلخيص أو اعادة  -تزيد أو تنقص اثنني –لرئيس إىل سبع أفكار املعلم الطلبة إىل تقسيم املفهوم ا
صياغة كل فكرة يف عنوان ومن مث احلصول على صورة أو رسم ايقونة ذات صلة مباشرة باملوضوع. وهنا 

 ميكن للمعلم أن يعد هذه التوجيهات بشكل مسبق على هيئة واجب بييت يطلبه من الطلبة.
يقوم املتعلمون مبلء القطاعات يف شكل البيت الدائري  يف هذه املرحلة مرحلة التصميم: 2-4-4

باملفاهيم والرسومات واأليقونات ذات الصلة مبا أعده كل منهم مسبقا, وعلى املتعلم يف هذه املرحلة أن 
يراعي جمموعة من االمور تبدأ بكتابة العنوان الرئيس للمفهوم خبط مسيك مستخدما األلوان إن أمكن 

انني الفرعيني خبط اقل مسكا ووضعهما على جانيب اخلط املنحين, ومن مث يقوم مبلء ومن مث كتابة العنو 
, مث ملء باقي القطاعات, واالنتقال باجتاه عقارب 04القطاعات مبتدأ بالقطاع الذي يشري إىل الساعة 

الساعة, ويكتب داخل كل قطاع ملخص للمعلومات اليت خلصها, وميكن استخدام الرسومات والصور 
لوان, ويراعي ملء مجيع القطاعات حبيث ترتبط كل معلومة باليت بعدها, وإذا مل يتسع قطاع معني واأل

للمعلومات يقوم املتعلم باستخدام الشكل املكرب للقطاع للتوسع يف الشرح, ومث يقيم املتعلم عمله ذاتيا 
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هذه املرحلة ان يقوم  مستخدما جدول معايري التقييم الذي سريد احلديث عنه الحقا. ومن الضروري يف
املتعلم برسم شكل البيت الدائري بنفسه ألن هذا له أمهية كبرية, وحيقق للمتعلم جمموعة من الفوائد, 

أن هذا يساعد املتعلم على تذكر املعلومة عند اختباره  (Ward and Lee,2006)فيذكر وارد ويل 
ولة إبداعية, كما يساعد املعلم على هبا, ويزوده بالتغذية الراجعة اليت هي مكون أساسي ألي حما

مالحظة كل متعلم بشكل فردي أثناء إجابته عن األسئلة من أجل تقييم استيعابه للمفاهيم الواردة يف 
 وبالتايل مساعدة املتعلم على تصحيح سوء الفهم املوجود عنده حول املفهوم املراد تعلمه.  ،الدرس

 ،األخرية من مراحل إشاء شكل البيت الدائري وتشكل املرحلة مرحلة التأمل أو االنعكاس: 2-4-2
حيث يقوم  ،وتكون بعد انتهاء املتعلم من رسم الشكل وحصوله على التغذية الراجعة من قبل املعلم

وميكن أن يطلب من املتعلم أن  ،املتعلم بالشرح مستخدما كلماته وأسلوبه اخلاصني حول ما توصل إليه
 ث  فيه عن الشكل الذي قام برمسه.يكتب قصة أو مقاًل أو تلخيصاً يتحد

ويتضح للباحثتان مما سبق من عرض ملراحل إنشاء شكل البيت الدائري أن كل مرحلة من هذه 
املراحل الثالثة على قدر من األمهية وال ميكن اختصارها أو االستغناء عنها للوصول اىل املعرفة املنشودة 

 باستخدام هذه االسرتاتيجية.
 جية البيت الدائري :اهمية استراتي 9-3

 ،وتتمثل أمهية اسرتاتيجية البيت الدائري يف الكشف عن املفاهيم اخلاطئة املوجودة لدى املتعلم
وحتول أعماله من بسيطة إىل هادفة ذات معىن )  ،وتغيري دوره من متلقٍّ سليب إىل متفاعل نشط وإجيايب

McCartny & Samsonov، 2011  .) 
وتزيد من قدراهتم على مجع  ،بيئًة تعليميًة تساعد الطلبة على التفكريوتوفر هذه االسرتاتيجية 

مما يساهم يف رفع كفاءهتم ودافعيتهم ومتكنهم  ،املعلومات وتنظيمها وتوظيفها يف مواقف التعليم املختلفة
ففيها يربط الطلبة املعلومات  ،( 4112 ،من استعادة ثقتهم بأنفسهم وقدرهتم على التعلم ) املزروع

وهذا يؤدي إىل تعلم ذي معىن  ،ملتعلقة باملفهوم الذي يدرسونه ويضعوهنا يف مكاهنا  الصحيح يف الشكلا
 (. 4112 ،وليس تعلماً سطحياً ) أمبوسعيدي والبلوشي

(        4104وللمعلم دور مهم وحيوي وبنىاء يف اسرتاتيجية شكل البيت الدائري أشارت إليه الكحلوت )     
وتقسيم املتعلمني إىل جمموعات  ،التخطيط اجليد ألهداف الدرس وفق املوضوع املختار حيث يتضمن دوره

والتنويع  يف الوسائل  ،وهتيئة البيئة الصفية املناسبة، وإظهار جو من احلماس والتشويق ،غري متجانسة
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مناقشتهم وتوجيه وتنظيم معرفة املتعلمني وتشجيعهم أثناء عرضهم لألشكال اليت صمموها و  ،التعليمية
 فيها ومن مث تصحيح أخطاء املتعلمني و تقدمي  التغذية الراجعة هلم وتقومي ادائهم.

 اهداف تدريس العلوم بالبيت الدائري : 9-1
ويهدف تدريس العلوم إىل اكساب الطلبة مفاهيم متعددة ومتنوعة عن الكثري من األشياء 

ا ما يتكون لدى الفرد من معىن وفهم واألحداث والظواهر بصورة وظيفية. واملفاهيم يف أبسط  تعريف هلا اهنه
 (. 4110 ،يرتبط بكلمات أو عبارات أو عمليات ) أبو جاللة وعليمات

ا تقلل من تعقيد البيئة؛ فهي لغة العلم ومفتاح املعرفة العلمية  ،وتربز أمهية املفاهيم العلمية يف أهنه
ا تنظم وتصنف عددًا كبريًا من األحداث  والظواهر اليت تشكل مبجموعها املبادئ العلمية الرئيسة حيث أهنه

ا تساعد يف حل وفهم املشكالت اليت تعرتض الفرد يف   ،والبىن املفاهيمية اليت متثل نتاج العلم كما أهنه
 (. 4100 ،مواقف احلياة اليومية ) خطايبة 

 ،ها مكونات هذا البناءواليت تقوم علي ،هذا ومتثل املفاهيم أحد مستويات البناء املعريف للعلم
وتعد من نواتج العلم اليت يتم من خالهلا تنظيم املعرفة وانتقال أثر التعلم. لذلك فإنه عملية تكوين املفاهيم 

لضمان  ،يتطلب أسلوبًا تدريسيًا مناسباً  –على اختالف مستوياهتم  –العلمية وحتسينها لدى الطلبة 
 (. 4112 ،االحتفاظ هبا ) النجدي وعبد اهلادي وراشدسالمة تكوين املفاهيم العلمية وبقائها و 

وقد أكدت بعض الدراسات أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف تعلم املفاهيم وحتصيلها 
 (.4102واخلميسي ) ،( 4103مثل دراسة كل من العسيلي )  ،واالحتفاظ هبا

لوم اليت ينبغي تنميتها كما وتعترب تنمية التفكري بأنواعه املختلفة من أهم أهداف تدريس الع
 ،وذلك على اعتبار أن التفكري منظومة معرفية متفاعلة وقابلة للمالحظة والتجريب والتنمية ،لدى الفرد

ولتحقيق ذلك البد أن يركز تدريس العلوم على مساعدة الطلبة يف اكتساب األسلوب العلمي يف التفكري 
 (. 0222 ،لعلم وعملياته ) زيتونأو الطريقة العلمية يف البحث والرتكيز على طرق ا

فتساعد عمليات العلم املتعلمني على توسيع تعلمهم من خالل اخلربة؛ حيث يبدؤون بأفكار 
(. ومن الدراسات اليت  4100 ،بسيطة مث تتجمع هذه األفكار لتشكل أفكارًا أكثر تعقيدًا ) خطايبة
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ظهرت النتائج أثرًا اجيابيًا يف تنمية ( حيث أ 4103اهتمت بتنمية عمليات العلم دراسة العسيلي ) 
 عمليات العلم لدى طلبة الصف الثامن.

وتقسم عمليات العلم كما ورد يف األدب الرتبوي إىل قسمني: عمليات العلم األساسية 
(  4112إال أنه مل يتم اتفاق تام فيما يتضمنه كل قسم. وقسهم زيتون )  ،وعمليات العلم التكاملية

ساسية إىل عشر عمليات هي املالحظة والقياس والتصنيف واالستنبا  و االستقراء عمليات العلم األ
واالستدالل والتنبؤ واستخدام االرقام واستخدام العالقات املكانية والزمانية واالتصال. يف حني قسم 
ات عمليات العلم التكاملية إىل مخس عمليات هي تفسري البيانات والتعريفات اإلجرائية وضبط املتغري 

 وفرض الفروض والتجريب.
( ثالث خطوات لتعلم عمليات العلم هي:  4112 ،وقد حدد  كاربلس املذكور يف ) النجدي وآخرون

 ،االستكشاف وفيها يتعامل املتعلم مع األشياء ويتفاعل معها ليحصل على إحساس بالظاهرة أو احلدث
اليت تقود املتعلم للتوصل إىل تكوين مفهوم  يف حني تعتمد اخلطوة الثانية على توجيهات وإرشادات املعلم
أما اخلطوة الثالثة فتحدث عندما يبدأ املتعلم  ،يعطي معىن للخربات اليت مت التوصل اليها يف اخلطوة األوىل

 يف استعمال املفاهيم واملهارات اجلديدة اليت تعلمها يف مواقف جديدة.
العلم يف مرحلة التعليم األساسي ذا أمهية  ومما سبق؛ يعد اكتساب املتعلمني ملهارات عمليات  

وتغري  ،كبرية خاصة مع االنفجار املعريف والتقين وثورة املعلومات واالتصاالت اليت يشهدها عصرنا احلايل
األمر الذي يتطلب من معلمي العلوم  ،حاجات األفراد نتيجة تطور اجملتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً 

كساب املتعلمني عمليات العلم يف هذه املرحلة وتدريبهم على اكتساهبا والعمل على زيادة تركيزهم على إ
 (. 4102 ،واعطاءهم الفرصة لرتمجتها عملياً يف فكرهم وسلوكهم        ) زيتون ،حتسينها وتنميتها

ويعد االهتمام بتنمية عمليات العلم ومساعدة الطلبة على اكتساهبا من األهداف الرئيسة 
فإذا مل يتمكن الطالب من امتالك هذه العمليات فإنه سيواجه الكثري من الصعوبات يف  ،لعلوملتدريس ا

هذا وتنمىي عمليات العلم قدرة الطالب على  (. 4112 ،دراسته وتنفيذ نشاطاته العملية واملخربية ) زيتون
العلم فعل وليس جمرد  وعمليات العلم ذات طبيعة استداللية تؤكد أنه  ،التعلم الذايت والتفكري املستقل

ا تؤكد النظرة املزدوجة للعلم كمادة وطريقة ) علي  ،تلقني  (. 4112 ،كما أهنه
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من هنا جاءت هذه الدراسة لتقصي أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية 
 عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس األساسي يف حمافظة املفرق.

 نهج واالجراءات واالدوات :الم -42
وجمتمعها وعينتها وطريقة اختيارها، كما  ،يتضمن هذا الفصل عرضًا ملنهج الدراسة، وأفرادها

يتضمن عرضًا ألدوات الدراسة، ودالالت صدقها وثباهتا، واملعاجلة اإلحصائية املستخدمة لإلجابة عن 
 هبا الباحثتان للوصول إىل نتائج الدراسة. أسئلة الدراسة، ومتغريات الدراسة، وإجراءاهتا اليت قامت

 منهـــج الــدراسـة   42-4
استخدمت الباحثتان املنهج شبه التجرييب؛ ملناسبته لإلجابة عن أسئلة الدراسة واليت هدفت إىل 
الكشف عن أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالبات 

خلامس األساسي من خالل املقارنة بني اجملموعة التجريبية اليت ُدرست باستخدام اسرتاتيجية البيت الصف ا
 الدائري، واجملموعة الضابطة اليت ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية.

 مجتمع الدراسة وعينتها  42-1
البادية تكون جمتمع الدراسة من طالبات الصف اخلامس االساسي يف مدارس لواء تربية  

م . كما واشتملت  عينة الدراسة على   4102/4102الشمالية  الغربية يف الفصل الدراسي الثاين للعام 
( من طالبات الصف اخلامس األساسي يف مدرسة املنصورة األساسية للبنات، وقد مت اختيار  20) 

طالبات الصف اخلامس املدرسة قصديًا لوجودها ضمن منطقة الباحثتان، والحتوائها على شعبتني من 
األساسي، وقد مت اختيار الشعبتني بطريقة عشوائية لتكون احدامها جمموعة جتريبية ُدرست باستخدام 

( طالبة، وجمموعة ضابطة ُدرست بالطريقة االعتيادية وعددها 40اسرتاتيجية البيت الدائري وعددها )
التطبيق القبلي  لالدوات على اجملموعتني  ( طالبة. وقد مت التحقق من تكافؤ  اجملموعات من خالل  41)

 التجريبية والضابطة 
 أدوات الـدراســـة والمادة التعليمية 42-3
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ولتحقيق أهـــداف الدراسة قامت الباحثتان بإعداد جمموعة من األدوات وهي: اختبار حتصيل       
يت استخدمت كدليل للمعلمة لتدريس ومت أعداد املادة التعليمية ال ،املفاهيم واختبار تنمية عمليات العلم

 وحدة األرصاد اجلوية من كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي.
 اختبار تحصيل المفاهيم العلمية    42-3-4

( فقرة اختيار من متعدد بأربعة بدائل، وهدف 41مت إعداد اختبار خاص بالباحثتان مكوهن من )
امس األساسي للمفاهيم العلمية املوجودة يف وحــــدة االختبار إىل قياس مدى حتصيل طالبات الصف اخل

 األرصــــاد اجلوية، وقد مت بناء االختبار تبعاً للخطوات اآلتية: 
مث حتليل احملتوى التعليمي  ،وهي وحدة األرصاد اجلوية ،حتديد الوحدة اليت سيطبق عليها االختبار -

 املتضمن يف هذه الوحدة.
 تغطي جوانب احملتوى يف ضوء املستويات املعرفية  وهي مستوى التذكر مت حتديد نتاجات التعلم اليت  -

ومستوى الفهم واملستويات العقلية العليا) تطبيق ، حتليل ، تركيب ، تقومي ( وفقًا لتصنيف بلوم 
يف كتاب العلوم  ،لألهداف الرتبوية اليت يسعى االختبار لقياسها واملتضمنة يف وحدة األرصاد اجلوية

 للصف اخلامس األساسي.
 مت إعداد جدول مواصفات االختبار لتحديد مفردات االختبار .  -
حيث تضمن كل سؤال أربعة بدائل واحدة منها  ،صياغة فقرات االختبار من نوع االختيار من متعدد  -

وواضحة  ،ياسهاوحرصت الباحثة على أن تكون الفقرات شاملة لنتاجات التعلم املراد ق ،صحيحة فقط
 وأن تغطي حمتوى الوحدة املقصودة. ،املعىن وسليمة اللغة ومالئمة ملستوى الطالبات

صياغة تعليمات االختبار على ورقة منفصلة مت فيها توضيح اهلدف من االختبار وآلية اإلجابة عن   -
 فقراته ومثال على ذلك.

ني من ذوي االختصاص يف مناهج العلوم وللتأكد من صدق االختبار مت عرضُه على جمموعة من احملكم  -
وأساليب التدريس من أعضاء هيئة التدريس ومشرفني تربويني ومعلمي مادة العلوم يف امليدان والبالغ 

( ، وقد مت استطالع آرائهم حول فقرات االختبار ومدى تغطيته للمحتوى واألهداف 02عددهم )
إجراء التعديالت املقرتحة حّت مت الوصول لالختبار  املنشودة، ومت األخذ باملالحظات واالقرتاحات ومت

 بصورته النهائية.
( طالبة للتأكد من وضوح 21طبق االختبار على عينة استطالعية حمايدة خارج عينة الدراسة وعددها )  -

وذلك حبساب املدة الزمنية ألول  ،وتقدير الزمن الالزم لإلجابة عليها ،وفهم الطالبات هلا ،الفقرات
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وقد  ،( دقيقة42وحساب متوسط الزمن بينهما فكان ) ،اهنت اإلجابة على االختبار واخر طالبةطالبة 
 رصدت عالمة واحدة لكل اجابة صحيحة وصفر لكل اجابة خاطئة.

-0.75بعد تصحيح االختبار مت حساب معامالت الصعوبة لكل فقرة حيث تراوحت ما بني )   -
 ،( 2ملحق رقم ) ،( 0.23-0.66)   راوحت ما بنيومعامالت التمييز لكل فقرة حيث ت ،( 0.25

 (  0.2-0.8( إىل أن الفقرة تعد جيدة إذا تراوح معامل صعوبتها ما بني )  4112ويشري النبهان ) 
 وبذلك عدت مجيع فقرات االختبار مناسبة. ،1.4وزاد معامل التمييز هلا عن 

لى عينة استطالعية من طالبات الصف مت التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه بصورته النهائية ع  -
ومت حساب  ،ومل يسبق هلن دراسة املادة ،ومن خارج عينتها ،اخلامس األساسي من جمتمع الدراسة
( وهو مقبول إلغراض مثل  0.88وبلغت قيمته )  KR-20معامل الثبات باستخدام معادلة كودر 

 هذه الدراسة.
 اختبار عمليات العلم :   42-3-1

لباحثتان على األدب الرتبوي وبالرجوع إىل بعض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع بعد اطالع ا
(، قــامت الباحثتان بإعداد اختبار عمليات العلم اخلاص بالدراسة 4102الدراسة مثل دراسة العسيلي )

م لقياس مدى تنمية مهارات عمليات العلم املتضمنة يف دروس وحدة األرصاد اجلوية من كتاب العلو 
للصف اخلامس األساسي، واشتمل االختبار على عمليات العلم األساسية )املالحظة والقياس والتصنيف 
والتنبؤ واالستنتاج واستخدام األرقام(، واستخدمت نتائجه للكشف عن أثر اسرتاتيجية البيت الدائري 

 األساسي.مقارنة بالطريقة االعتيادية يف تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف اخلامس 
( فقرة نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل فقط واحدة منها 43تكهون االختبار يف صورته النهائية من )

 صحيحة،   وقد مت بناء االختبار تبعاً للخطوات اآلتية: 
قامت الباحثتان بصياغة فقرات االختبار من نوع اختبار من متعدد، حيث تكون كل سؤال من أربعة  -

ة منها صحيحة فقط، وحرصت الباحثة عند صياغة فقرات االختبار أن تكون لغتها بدائل واحد
 سليمة وسهلة وشاملة لألهداف الرتبوية املراد قياسها.

صياغة تعليمات االختبار على ورقة منفصلة مت فيها توضيح اهلدف من االختبار وآلية االجابة عن  -
 فقراته ومثال على ذلك.
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أكد من صدق االختبار بعرضه على جممـــــــــوعة من احملكمني من ذوي قامت الباحثتان وبغرض الت -
االختصاص يف مناهج العلوم وأساليب التدريس من أعضاء هيئة التدريـــــــــــــــــــــــس ومشرفني تربويني 

وقد مت استطالع آرائهم حول فقرات االختبار ومت   ،(02ومعلمي علوم يف امليدان والبالغ عددهم )
األخذ باملالحظات واالقرتاحات وإجراء التعديل املقرتح حّت مت الوصول لالختبار بصورته النهائية. ويف 

 ( فقرة موزعة على ست مهارات.43ضوء ذلك أصبح عدد فقرات االختبار )
( طالبة للتأكد من 21طبق االختبار على عينة استطالعية حمايدة خارج عينة الدراسة وعددها ) -

وذلك حبساب املدة الزمنية  ،وتقدير الزمن الالزم لإلجابة عليها ،وفهم الطالبات هلا ،وضوح الفقرات
( 21وحساب متوسط الزمن بينهما فكان ) ،ألول طالبة أهنت اإلجابة على االختبار وآخر طالبة

 وقد رصدت عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لكل إجابة خاطئة. ،دقيقة
-0.78ب معامالت الصعوبة لكل فقرة حيث تراوحت ما بني ) بعد تصحيح االختبار مت حسا -

ويشري النبهان  ، ،( 0.26-0.85)   ومعامالت التمييز لكل فقرة حيث تراوحت ما بني(،  0.22
وزاد معامل  (  0.2-0.8( إىل أنه الفقرة تعد جيدة إذا تراوح معامل صعوبتها ما بني ) 4112)

 ع فقرات االختبار مناسبة.وبذلك عدت مجي ،1.4التمييز هلا عن 
مت التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه بصورته النهائية على عينة استطالعية من طالبات الصف  -

ومت حساب  ،ومل يسبق هلنه دراسة املادة ،ومن خارج عينتها ،اخلامس األساسي من جمتمع الدراسة
( وهو مقبول ألغراض مثل  0.85وبلغت قيمته )  KR-20معامل الثبات باستخدام معادلة كودر 

 هذه الدراسة.
 المادة التعليمية ) دليل المعلمة ( 42-3-3

قامت الباحثتان بإعداد املادة التعليمية اليت استخدمت كدليل للمعلمة لتدريس وحدة األرصاد 
اجلوية من كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري حسب اخلطوات 

 ية:اآلت
مت اختيار وحدة األرصاد اجلوية من كتاب العلوم للصف اخلامس نظرًا ألمهيتها وارتباطها ببيئة الطالبات  -

 ووقت تدريسها حيث كان الفصل شتاء.
قامت الباحثتان باالستعانة بدليل املعلمة األساسي ومبراجعة بعض األحباث والدراسات اليت تناولت كيفية  -

(، 4102( وحطاب )4102م اسرتاتيجية البيت الدائري مثل طلفاح )إعداد دليل املعلم الستخدا
 ( .4104والكحلوت، )
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مت حتديد نتاجات التعلم املرجو حتقيقها لدى الطالبات بالتعاون مع املعلمة وباالستعانة بدليل املعلمة  -
 األساسي، كما مت حتديد املفاهيم الرئيسية والفرعية يف كل درس.

تبعة عند استخدام اسرتاتيجية البيت الدائري كما مت تصميم أشكال مقرتحة مت صياغة االجراءات امل -
 ( دروس.2وتقريبية ملواضيع دروس الوحدة املختارة والبالغ عددها )

مت التحقق من صدق الدليل وذلك بعرضِه بصورتِه األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف  -
 درسني واملشرفني الرتبويني املتواجدين يف امليدان.املناهج وأساليب التدريس وجمموعة من امل

وبناًء على آراء احملكمني واقرتاحاهتم مت إجراء التعديالت املناسبة اليت كانت يف بعض الصياغات اللغوية  -
 وبعض التوضيحات اإلضافية.

ية البيت وحيتوي الدليل على مقدمة للتعريف باسرتاتيجية البيت الدائري وخطط تدريسية وفق اسرتاتيج
 الدائري، وتألفت كل خطة من مراحل وهي: 

ومن مث  ،: حيث تقوم املعلمة بتوجيه الطالبات لتحديد اهلدف من انشاء البيت الدائريمرحلة التخطيط
 .-تزيد أو تنقص اثنني–حتديد املفهوم الرئيس وتقسيمه اىل سبع أفكار

 باستخدام رمز أو رسم أو صورة وفيها تقوم الطالبات بالتعبري عن كل فكرة  مرحلة الرسم:
 تقوم الطالبات بشرح الشكل باستخدام أسلوهبنه اخلاص حول ما توصلَن إليه. مرحلة التأمل:

 إجــــــــــراءات الدراسة  42-1
 مت تنفيذ الدراسة وفقاً للخطوات اآلتية : 

 حتديد مشكلة الدراسة. -
 ات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة.الرجوع إىل األدب السابق واالطالع على نتائج الدراس -
اختيار وحدة األرصاد اجلوية من كتاب الصف اخلامس األساسي لتدريسها باسرتاتيجية البيت الدائري؛  -

وإعــداد دليل املعلمـة هبدف توضيح اخلطوات و اإلجراءات الـــالزم تنفيذها أثناء إعطاء الدرس مبا 
توى الوحدة، وتصميم األنشطة التعليمية املناسبة واليت تعمل على يتضمنه من حتديد لألهداف العامة حمل
 إثارة تفكري الطالبات وحتفيزهن للتعلم.

مت إعداد قائمة باملفاهيم الواردة يف وحدة األرصاد اجلوية من كتاب العلوم للصف اخلامس األساسي  -
 بالرجوع إىل دليل املعلمة األساسي وبالتعاون مع املعلمة املعنية.
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 إعداد اختبار حتصيل املفاهيم العلمية واختبار عمليات العلم بعد عرضهما على احملكمني من ذوي مت -
االختصاص الستطالع آرائهم حوهلما من أجل التحقق من صدق هذين االختبارين ومت تطبيقهما على 

 عينة استطالعية للتأكد من ثباهتما.
والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية لتسهيل إجراء  احلصول على أذن تطبيق الدراسة من مديرية الرتبية -

 الدراسة على طالبات الصف اخلامس األساسي.
وألن   ،اختيار املدرسة بشكل قصدي وذلك الحتوائها على شعبتني من الصف اخلامس األساسي -

مت اختيار هذه  الباحثتني  أرادت أن تتعرض طالبات الدراسة لنفس البيئة التعليمية واألجواء التدريسية
املدرسة بشكل قصدي، ومن مث اختيار الشعبتني بشكل عشوائي حددت إحدمها: مبجموعة جتريبية 

 ( طالبة.41( طالبة، والثانية جمموعة ضابطة )40)
مت تطبيق اختبار حتصيل املفاهيم العلمية واختبار عمليات العلم على جمموعيت الدراسة التجريبية  -

 ريس املادة التعليمية.والضابطة قبل البدء بتد
قامت الباحثتان بالتواصل مع املعلمة لشرح االسرتاتيجية وتوضيح النقا  اليت حتتاج إىل توضيح  -

 واالتفاق على اآللية اليت سيتم هبا تدريس اجملموعة التجريبية باسرتاتيجية البيت الدائري.
مة، وقد استغرق تدريس املادة مت تدريس جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة من قبل نفس املعل -

( حصة صفية، يف حني درست املادة 04التعليمية للمجموعة التجريبية ثالثة أسابيع، مبا يعادل )
 التعليمية للمجموعة الضابطة بنفس الطريقة املقدمة يف الكتاب املدرسي ودليل املعلم وبنفس املدة.

يمية لكال اجملموعتني، وتصحيح أوراق االختبارين مت إجراء االختبارين بعد انتهاء إعطاء املادة التعل -
 ،وترتيب البيانات، وحتليلها باستخدام الربنامج اإلحصائي املناسب للحصول على النتائج وتفسريها

 تقدمي التوصيات واالقرتاحات يف ضوء النتائج اليت مت احلصول عليها. -
 متغيرات الدراسة: 42-5

 ة:اشتملت الدراسة على املتغريات اآلتي
 اسرتاتيجية التدريس وهلا فئتان )االعتيادية، اسرتاتيجية البيت الدائري( المتغير المستقل :
 وهي: المتغيرات التابعة

 حتصيل املفاهيم العلمية يف مادة العلوم للصف اخلامس األساسي.
 تنمية عمليات العلم يف مادة العلوم للصف اخلامس األساسي.

  التصميم والمعالجة اإلحصائية :
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 وميكن التعبري عن تصميم الدراسة بالرموز على النحو اآليت :
EG1: O1  O2  X  O1  O2 

CG2 O1  O2   -   O1  O2 

 حيث أن:

 O1:  اختبار  عمليات العلم                      اختبار حتصيل املفاهيم العلمية    :   O2 

 X التدريس بالطريقة االعتيادية.  -الدائري (   املعاجلة التجريبية ) التدريس باستخدام اسرتاتيجية البيت

حيث مت  ،( SPSSولإلجابة عن أسئلة الدراسة مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 
 استخدام األساليب اآلتية:

مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات الطالبات يف اختبار  -
 علمية واختبار عمليات العلم.حتصيل املفاهيم ال

 ،( One way ANCOVAمت استخدام حتليل التباين املصاحب األحادي )  -
للوقوف على أثر اسرتاتيجية البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية وتنمية عمليات 

 العلم.
 نتـــــــــائج الــــــــــدراسة -44

 لتسلسل أسئلتها وفرضياهتا  وذلك على النحو اآليت:تناول هذا اجلزء عرضاً لنتائج الدراسة وفقاً 
النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: ما أثر استراتيجية البيت الدائري في  44-4

 تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق؟

ابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالبات لإلجابة عن هذا السؤال مته استخراج املتوسطات احلس 
الصف اخلامس األساسي يف اختبار املفاهيم العلمية تبعًا للمجموعة )جتريبية، ضابطة(، وذلك كما يتضح 

 (:0يف اجلدول )
 (0جدول )

 للمجموعة )جتريبية، ضابطة( تبعاً يف اختبار املفاهيم العلمية لدرجات طالبات الصف اخلامس األساسي املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
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            القياس القبلي القياس البعدي
 العدد

 المجموعة        

 المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوســط الحسابي االنحراف المعياري

 

2.249 

 

14.43 

 

4.935 

 

9.43 

 

 

40 

 تجريبية)البيت الدائري(

 

2.460 

 

11.50 

 

3.746 

 

9.85 

 

41 

 الطريقة االعتيادية( ضابطة)

 الكلي 14 9.63 4.346 13.00 2.757

 (.12*العالمة القصوى لالختبار )

( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية  لدرجات طالبات الصف 0يتضح من اجلدول )
دريس اخلامس األساسي يف اختبار املفاهيم العلمية يف االختبارين القبلي والبعدي وفقا السرتاتيجية الت

وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية، مت  ،)البيت الدائري، االعتيادية(
للقياس البعدي الختبار  (One way ANCOVA)استخدام حتليل التباين األحادي املصاحب 

، وفيما يأيت عرض املفاهيم العلمية وفقا للمجموعة )جتريبية، ضابطة( بعد حتييد أثر القياس القبلي لديهم
 (4هلذه النتائج كما هو مبني يف اجلدول )

 (4جدول )

( لدرجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار املفاهيم العلمية One way ANCOVA)  نتائج حتليل التباين األحادي املصاحب
 وفقا للمجموعة )جتريبية، ضابطة( بعد حتييد أثر القياس القبلي لديهنى 

مستوى  2ηمربع إيتا 
 الداللة

 قيمة

 ف

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 القياس القبلي 24.412 1 24.412 4.838 034. 113.
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 طريقة التدريس 92.244 1 92.244 18.282 000. 325.

 الخطأ 191.731 38 5.046   

 الكلي 304.000 40    

( يف α =0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( وجود ف4يتضح من اجلدول )
درجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار املفاهيم العلمية وفقًا للمجموعة )جتريبية، ضابطة(، 

(، وهي قيمة دالة إحصائياً، مما 1.111( بداللة إحصائية مقدارها )02.424فقد بلغت قيمة )ف( )
التدريس يف تباين عالمات الطالبات على اختبار حتصي على اختبار حتصيل  يعين وجود أثر السرتاتيجية

 وهذا يقودنا إىل رفض الفرضية الصفرية. ،املفاهيم العلمية

( أن حجم أثر طريقة التدريس كان كبرياً؛ فقد َفسرت قيمة مربع إيتا 4كما يتضح من اجلدول ) 
(2η( ما نسبته )فسر )املتنب%24.2

ُ
 ئ به( يف املتغري التابع وهو املفاهيم العلمية.( من التباين امل

ولتحديد لصاحل من تعزى الفروق، مت استخراج املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية هلا  
 (2وفقا السرتاتيجية التدريس، وذلك كما هو مبني يف اجلدول ) 

 (2جدول )

درجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار املفاهيم العلمية تبعاً للمجموعة املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية هلا ل
 )جتريبية، ضابطة(

 المجموعة المتوسط الحسابي البعدي المعدل الخطأ المعياري

 تجريبية )البيت الدائري( 14.466 490.

 ضابطة ) الطريقة االعتيادية( 11.461 503.

أنى الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية الذين تعرضوا ( إىل 2تشري النتائج يف اجلدول )
للتدريس بطريقة اسرتاتيجيه البيت الدائري مقارنة بأفراد اجملموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية. 

ات  وهذا يعين  ان السرتاتيجية  التدريس  بالبيت الدائري اثرا فاعال  يف حتصيل املفاهيم العلمية  لدى طالب
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املرحلة  االساسية . وبذلك  ترفض  الفرضية  الصفرية  االوىل  اليت تنص  على انه " ال يوجد فرق دال 
( يف متوسط عالمات طالبات الصف اخلامس األساسي يف  α=0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة ) 

الطريقة االعتيادية (،  / اختبار حتصيل املفاهيم العلمية يعزى إىل اسرتاتيجية التدريس ) البيت الدائري
وتقبل الفرضية  البديلة  مبعىن  ان هناك  فرقا  ذا داللة  احصائية  يف املتوسطات  احلسابية  لعالمات  
االختبار  يف حتصيل املفاهيم  العلمية يف مادة العلوم  لدى اجملموعة التجريبية  والضابطة  تعزى 

يقة االعتيادية ( لصاحل اجملموعة التجريبية مما يدل على فاعلية السرتاتيجية التدريس )البيت الدائري ، الطر 
هذه  االسرتاتيجية  يف مساعدة  الطالبات يف حتصيل املفاهيم العلمية  مقارنة بالطريقة االعتياديىة يف 

 التدريس .

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: ما أثر استراتيجية البيت الدائري في  44-1
 نمية عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس األساسي؟ت

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات طالبات  
الصف اخلامس األساسي يف اختبار عمليات العلم تبعًا للمجموعة )جتريبية، ضابطة(، وذلك كما يتضح 

 (:2يف اجلدول رقم )

 (2جدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات لدرجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار عمليات العلم تبعاً للمجموعة )جتريبية، ضابطة(

 المجموعة         العدد            القياس القبلي القياس البعدي

 المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 

3.999 

 

17.67 

 

4.760 

 

12.19 

 

 

14 

تجريبية)البيت 
 الدائري(

ضابطة) الطريقة      
 االعتيادية(
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4.185 14.60 5.240 13.25 12 

 الكلي 14 12.71 4.966 16.22 4.345

 (.43*العالمة القصوى لالختبار )

لصف ( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية  لدرجات طالبات ا2يتضح من اجلدول )
 اخلامس األساسي يف اختبار عمليات العلم وفقا للمجموعة )جتريبية، ضابطة(. 

وملعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية، مت استخدام حتليل التباين  
للقياس البعدي الختبار عمليات العلم وفقا  (One way ANCOVA)األحادي املصاحب 

بطة( بعد حتييد أثر القياس القبلي لديهم، وفيما يأيت عرض هلذه النتائج كما هو للمجموعة )جتريبية، ضا
 (2مبني يف اجلدول )

 (2جدول )

( لدرجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار One way ANCOVA)  نتائج حتليل التباين األحادي املصاحب
 ثر القياس القبلي لديهنى عمليات العلم وفقا للمجموعة )جتريبية، ضابطة( بعد حتييد أ

مستوى  2ηمربع إيتا 
 الداللة

 قيمة

 ف

متوسط مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 القياس القبلي 109.640 1 109.640 7.673 009. 168.

 طريقة التدريس 125.247 1 125.247 8.766 005. 187.

 الخطأ 542.969 38 14.289   

 الكلي 755.024 40    

( يف α =0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2يتضح من اجلدول ) 
درجات طالبات الصف اخلامس األساسي يف اختبار عمليات العلم وفقاً للمجموعة )جتريبية، ضابطة(، 
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ياً، مما يعين (، وهي قيمة دالة إحصائ1.112( بداللة إحصائية مقدارها )2.233فقد بلغت قيمة )ف( )
وهذا يقودنا إىل  ،وجود أثر السرتاتيجية التدريس يف تباين عالمات الطالبات يف اختبار عمليات العلم

 رفض الفرضية الصفرية الثانية.

( أن حجم أثر طريقة التدريس كان كبرياً؛ فقد َفسرت قيمة مربع إيتا 2كما يتضح من اجلدول )
(2η( ما نسبته )من التباين ا%02.2 ).فسر )املتنبئ به( يف املتغري التابع وهو عمليات العلم

ُ
 مل

ولتحديد لصاحل من تعزى الفروق، مت استخراج املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية هلا 
 (.3وفقا للمجموعة، وذلك كما هو مبني يف اجلدول ) 

 (3جدول )

رجات طالبات الصف اخلامس أساسي يف اختبار عمليات العلم تبعاً السرتاتيجية املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية هلا لد
 الطريقة االعتيادية( ،التدريس )البيت الدائري

 المجموعة المتوسط الحسابي البعدي المعدل الخطأ المعياري

 تجريبية )البيت الدائري( 17.935 827.

 ضابطة ) الطريقة االعتيادية( 14.418 848.

( إىل أنى الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريبية الذين تعرضوا 3نتائج يف اجلدول )تشري ال 
للتدريس باسرتاتيجيه البيت الدائري مقارنة بأفراد اجملموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية. وهذا 

يات العلم   لدى طالبات  يعين  ان السرتاتيجية  التدريس  بالبيت الدائري اثرا فاعال  يف مستوى اداء عمل
املرحلة  االساسية . وبذلك  ترفض  الفرضية  الصفرية  االوىل  اليت تنص  على انه " ال يوجد فرق دال 

( يف متوسط عالمات طالبات الصف اخلامس االساسي يف  α=0.05إحصائياً عند مستوى الداللة ) 
الطريقة االعتيادية ( ، وتقبل  /يت الدائري اختبار عمليات العلم يعزى اىل اسرتاتيجية التدريس ) الب

الفرضية  البديلة  مبعىن  ان هناك  فرقا  ذا داللة  احصائية  يف املتوسطات  احلسابية  لعالمات  اختبار 
عمليات العلم االساسية  يف مادة العلوم  لدى اجملموعة التجريبية  والضابطة  تعزى السرتاتيجية التدريس 
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الطريقة االعتيادية ( لصاحل اجملموعة التجريبية مما يدل على فاعلية هذه  االسرتاتيجية  يف )البيت الدائري ، 
 مساعدة  الطالبات يف اداء عمليات العلم االساسية مقارنة بالطريقة االعتياديىة يف التدريس.

 مناقشة النتـــــــــائج والتوصيات -41
واهم التوصيات املستندة  ،وصلت اليها هذه الدراسةيتناول هذا اجلزء عرضا ملناقشة النتائج اليت ت

 اىل نتائجها.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: ما أثر استراتيجية البيت الدائري  41-4
 في تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق؟

( بني α=0.05ًا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )أظهرت نتائج الدراسة ان هناك فرق
وكان الفرق لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية الذين  ،أفراد اجملموعتني على اختبار حتصيل املفاهيم العلمية

درسوا باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري مقارنة بنظرائهم الذين درسوا بالطريقة االعتيادية؛ مما يشري إىل 
السرتاتيجية البيت الدائري أثرًا فاعاًل يف حتصيل املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف اخلامس  أن

 األساسي.

وتفسر الباحثتان هذه النتيجة إىل تفاعل الطالبات مع االسرتاتيجية كأسلوب تدريس جديد مل 
ال من احلافز اخلارجي إىل واالنتق ،األمر الذي عمل على زيادة دافعيتهنه للتعلم ،تعهده الطالبات من قبل

وهذا أسهم يف بقاء أثر التعلم من خالل التحضري املسبق للدروس وتولد روح املنافسة  ،احلافز الداخلي
مث أنى شكل البيت الدائري أثار لدى الطالبات التشويق  ،اإلجيابية إلتقان رسم شكل البيت الدائري

ظرت الطالبات وبكل اهتمام معرفة مدى تطابق األشكال واملتابعة من بداية احلصة وحّت هنايتها؛ حيث انت
مما أدى إىل زيادة  ،املرسومة من قبلهن مع حمتوى الدرس من خالل التغذية الراجعة اليت قدمتها املعلمة

 عملية الفهم واحلفظ للمعلومات عند الطالبات.

ت بشكل منظم وترى الباحثتان أن شكل البيت الدائري ساعد الطالبات على إدراج املعلوما
ومكنهنى من إجياد عالقات بينها للوصول إىل املفهوم  ،ومتسلسل ومدعم بالصور والرسومات  التوضيحية



 الفواعرة، الحراحشةد. .... ....................................أثر استراتيجية البيت الدائري في تحصيل المفاهيم العلمية

 
111 

وتوزع  ،حيث حيتوي مركز الشكل يف هذه االسرتاتيجية على املفهوم الرئيس املراد  تعلمه ،العلمي وفهمه
 بناء املعرفة وربطها باملعارف السابقة لديهنى.  مما سهل على الطالبات ،األفكار الفرعية يف األجزاء اخلارجية

عملت على زيادة الرتكيز  ،وزيادة على ذلك فإن اسرتاتيجية البيت الدائري مبا حتويه من مراحل
 ،لدى الطالبات؛ إذ قامت الطالبات يف املرحلة األوىل بالبحث عن املفهوم الرئيس وكتابته يف الدائرة املركزية

وتلخيص كل ما سبق  ،والتعبري عن كل فكرة برمز أو صورة يف املرحلة الثانية ،إىل أفكارمث جتزئة املعلومات 
وعرضها أمام زميالهتنى؛ كان كفيال برتسيخ معىن املفهوم العلمي يف  ،يف فقرة مرتبة من انشاء الطالبات

 عقول الطالبات وتضمينه يف البىن املفاهيمية لديهن.

دب السابق؛ حيث أن شكل البيت الدائري وجه الطالبات وجاءت هذه النتيجة متفقة مع األ
ووضع الطالبات أمام موقف تعليمي يتطلب منهنى القيام بالبحث  ،إىل بناء املعرفة داخل عقوهلنى 

ويذكر  ،وهذا ما نادت به البنائية على مر العصور ،واالستكشاف والتنظيم وبناء املعرفة خطوة خبطوة
وميكن أن تنتقل باستخدام  ،ة ترى أن املعرفة شبكة من األبنية املفاهيمية( بأن البنائي 4100خطايبة ) 
 ألهنا جيب أن تكون مبنية داخل عقل املتعلم. ،الكلمات

عملت الطالبات على تنظيم أفكارهنه وتسلسلها  ،وعند استخدام اسرتاتيجية البيت الدائري
قطاع بالقطاع الذي يسبقه والقطاع الذي وربط املعلومات يف كل  ،وترميزها مدعمة بالصور والرسومات

 ،وأدى إىل احتفاظهنى بتلك املعرفة فرتة أطول ،مما ساهم يف ربط املعرفة اجلديدة باملعارف السابقة ،يليه
وهذا يتفق مع ما نادى به أوزبل )  ،وبالتايل حدوث تعلم ذي معىن ،وسهولة اسرتجاعها عند احلاجة إليها

Ausubleعلم ذي املعىن.( يف نظريته عن الت 

وهذه أول  ،( أن وجود الصور والرسومات التوضيحية يلفت انتباه املتعلم4102ويرى الزهريي )
فالتذكر واإلدراك يزيدان عندما تعرض  ،خطوة عند علماء اإلدراك البصري لعمليات الرتميز يف الذاكرة

 املعلومات لفظيا وصوريا. 

والعياصرة )  ،( 4103والعسيلي )  ،( 4102واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  اللواما ) 
واليت أظهرت مجيعها تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري  ،( 4102
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ووجود أثٍر إجيايبٍّ الستخدام اسرتاتيجية البيت  ،على اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية
 م العلمية.الدائري يف حتصيل املفاهي

 
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: ما أثر استراتيجية البيت الدائري  41-1

 في تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف الخامس األساسي في محافظة المفرق؟
 (  بنيα=0.05أظهرت نتائج الدراسة ان هناك فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

وكان الفرق لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية الذين درسوا  ،أفراد اجملموعتني على اختبار عمليات العلم
باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري مقارنة بنظرائهم الذين درسوا بالطريقة االعتيادية؛ مما يعين أن 

 البات الصف اخلامس األساسي.السرتاتيجية البيت الدائري أثرا فاعال يف تنمية عمليات العلم لدى ط

حيث إهنا  ،وميكن تفسري هذه النتيجة بأن عمليات العلم تعد اساس التقصي واالكتشاف
وميارس املتعلم من خالهلا سلوك العامل الصغري يف حبثه  ،تتضمن مهارات حمددة لدراسة العامل واحمليط

 وسعييه للمعرفة.

حمور العملية التعليمية من خالل أدوارهنه النشطة  وكانت الطالبات يف اسرتاتيجية البيت الدائري
مارسن  ،فعند قيام الطالبات بالبحث واالستقصاء عن املعلومات ،واإلجيابية أثناء سري املوقف التعليمي

األمر الذي أدى  ،عمليات العلم االساسية من مالحظة وتصنيف وقياس وتنبؤ واستخدام لألرقام واستنتاج
مما أسهم يف حفظ املعلومات واسرتجاعها  ،ووصوهلنى للمعلومة بأنفسهنه  ،عقلي لديهناىل زيادة النشا  ال
 عند احلاجة إليها.

كما ميكن تفسري هذه النتيجة نظرا لبساطة تصميم وتطبيق الدروس باستخدام اسرتاتيجية البيت 
 ،وق الفردية بينهنى وبالتايل جاءت منسجمة مع مستويات الطالبات والفر  ،الدائري ضمن مراحلها الثالثة

وعمل على تنمية شعورهنه باملتعة  ،مما ساعد على تفاعل الطالبات مع هذه االسرتاتيجية بشكل كبري
 ،والقائدة ،واملستكشفة ،بتقمىصهنى ألدوار جديدة أثناء العملية التعليمية ) الباحثة ،خالل التصميم والرسم

 يت اعتدن عليها ) وضعهن موقع املتلقي السليب للمعلومة(.غري األدوار التقليدية ال ،( واملقدمة للمعلومة
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كما أن تدريس الطالبات باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري ساعدهنى على تنظيم طريقة 
 ،ألهنا اسرتاتيجية جتعل الطالبة تسري خطوة خبطوة وبانتظام للوصول إىل اهلدف الذي تسعى إليه ،تفكريهنى 

لبات بطريقة مرنة من حيث اعطاؤهن حرية التعبري عن املعلومات سواء بالرسم وتتيح للمعلمة تعليم الطا
أو حّت استخدام الكمبيوتر يف الرسم. باإلضافة  ،أو استخدام الصور واإليقونات اجلاهزة ،اليدوي والتلوين

والعمل  ،إىل أن تفاعل الطالبات من خالل تلخيص األفكار وترميزها ) حسب خطوات البيت الدائري(
أعطى الطالبات فرصة  ،واحلصول على التغذية الراجعة من املعلمة ،ومقارنة األشكال ،ضمن جمموعات

 لتثبيت املعلومات الصحيحة وعمل على تنمية عمليات العلم لديهنى.

مث إن استخدام اسرتاتيجية البيت الدائري ساعد الطالبات على ممارسة األنشطة البصرية اليت 
عمليات العلم األساسية من خالل قيامهنه بتصميم الشكل بأنفسهنى والرسم  أسهمت يف تعزيز مهارات

وشجعت الطالبات على اجلمع بني اجلانبني النظري واملهاري للعلم  ،والتلوين فيه مبا تقرره هي وتراه مناسبا
وز أو صور واستبدال املعلومات والتفصيالت الكثرية برم ،عند حتويل الفكرة الرئيسة اىل عدة أفكار جزئية

 واختصارها بعدد أقل من الكلمات.

( إىل تلك  4112حيث أشار النجدي وآخرون )  ،واتفقت هذه النتيجة مع األدب السابق
واليت يقوم من خالهلا الفرد جبمع البيانات  ،املهارات العقلية اليت تتضمنها عملية البحث واالستقصاء

 باألحداث للوصول إىل املعرفة. وبناء العالقات والتنبؤ  ،واملعلومات وتصنيفها

ويف اسرتاتيجية البيت الدائري مارست الطالبات مهارات العلم األساسية ابتداًء من البحث 
مرورا بتصنيف البيانات وتنظيمها واختصارها للوصول إىل معرفة علمية  ،والتقصي عن املفهوم الرئيس

 إنشاء الباحثة. وانتهاًء بالتعبري عن الشكل بفقرة أو مقال من ،متكاملة

واليت  ،( 4103والعسيلي )  ،( 4102كما واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من اللواما ) 
 أظهرت أن هناك أثرا إجيابيا الستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري يف تنمية عمليات العلم. 

التعليمية  فان التدريس باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري ساعد على تقدمي املادة ،وعليه
 ،مع إيضاحها بالصور والرسومات ،بصورة وظيفية عملية من خالل تقسيم الفكرة الرئيسة اىل أفكار جزئية
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كما ادى اىل معاجلة املفاهيم اخلاطئة لدى الطالبات من   ،مما أدى اىل االحتفاظ باملعرفة وسهولة تذكرها
 ،تخدام وممارسة مستويات عليا من التفكريأتاح للطالبات اس ،وزيادة على ذلك ،خالل التغذية الراجعة

 األمر الذي عمل على تنمية مهارات العلم لديهنه.

كما أن التدريس باستخدام اسرتاتيجية البيت الدائري أسهم يف إضفاء جو من املرح واملتعة يف 
شاركة واملسامهة وأتاح الفرصة جلميع الطالبات على اختالف مستوياهتنه املعرفية بامل ،أثناء تعلم الطالبات

وعزز روح التعاون  ،وكشف عن بعض املهارات الفنية واللغوية بني الطالبات ،يف إعداد الشكل الدائري
 واملنافسة اإلجيابية بينهنه.

 المقترحات:  -43
نظرا ملا أظهرته نتائج الدراسة من فاعلية اسرتاتيجية البيت الدائري يف حتصيل املفاهيم العلمية 

 توصي الباحثة مبا يأيت: ،ات العلموتنمية عملي

وعقد دورات تدريبية لتدريب املعلمني على استخدام  ،يجية يف التدريساتاستخدام هذه االسرت  02-0
 هذا النموذج.

 إدراج مراحل إنشاء البيت الدائري ضمن حمتوى دليل املعلم يف مادة العلوم. 02-4

وتناول  ،ري لصفوف دراسية اخرىإجراء مزيد من الدراسات تتناول أثر اسرتاتيجية البيت الدائ 02-2
 متغريات تابعة اخرى.

مثل  ،كما تقرتح الباحثة تضمني وتفعيل التكنولوجيا عند تنفيذ اسرتاتيجية البيت الدائري
التاثريات الصوتية والرسم بالكمبيوتر واستخدام الصور اجلاهزة إن أمكن لتفادي مشكلة ضعف مهارة 

 الرسم عند بعض الطالبات.
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 جامعة احلسني بن طالل: معان.

عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع  المناهج التربوية الحديثة.(. 4102حممد حممود ) ،محد و احليلةتوفيق أ ،مرعي
 والطباعة.

(. اسرتاتيجية البيت الدائري: فاعليتها يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة وحتصيل العلوم لدى 4112هيا ) ،املزروع
-02 ،(23)1 ،مجلة رسالة الخليج العربيتلفة. طالبات املرحلة الثانوية ذوات السعات العقلسة املخ

32. 
استراتيجيات التدريس في البنائية والمعرفية وما وراء (. 4102سنابل ثعبان ) ،حممد محيد واهلداوي ،املسعودي

 عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع. المعرفة.
 عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع. أساسيات القياس والتقويم في العلوم السلوكية.(. 4112موسى ) ،النبهان
(. طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس 4112علي ) ،مىن وراشد ،أمحد وعبد اهلادي ،النجدي

 . القاهرة: دار الفكر العريب.العلوم
 عبد الرمحن ،اهلامشي

 ار الكتاب اجلامعي.العني: د مقارنة المناهج التربوية في الوطن العربي والعالم.(. 4112حمسن ) ،وعطية 
 :األجنبيةالمراجع  -ثانياً 
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