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ملخص:
هدف هذا البحث �إىل حتديد �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري يف حت�صيل الفيزياء
واجتاهات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،مقارنة ب�أثر الطريقة املعتادة .وتكونت عينة البحث
من ( )141طالباً وطالبة )62( ،طالبا ،و ( )79طالبة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
مدينة نابل�س ،للعام الدرا�سي ( ، )2010 /2009موزعني على �أربع �شعب� :شعبتني للذكور،
و�شعبتني للإناث .واختريت �إحدى ال�شعبتني بطريقة ع�شوائية لتكون املجموعة التجريبية،
ودر�ست با�سرتاتيجية البيت الدائري ،والأخرى �ضابطة ودر�ست بالطريقة املعتادة.
�أظهر هذا البحث النتائج الآتية� :أوالً ،توجد فروق دالة �إح�صائياً يف حت�صيل الطلبة
الفيزياء تعزى �إىل طريقة التدري�س ،وكان الفارق ل�صالح املجموعة التجريبية .ثانياً ،توجد
فروق دالة �إح�صائيا يف اجتاهات الطلبة تعزى �إىل طريقة التدري�س ،وكان الفارق ل�صالح
املجموعة التجريبية .ثالثاً ،توجد فروق دالة �إح�صائيا يف �أداء طلبة املجموعة التجريبية
تعزى للجن�س ،وكان الفارق ل�صالح الإناث .رابعاً ،توجد فروق دالة �إح�صائياً على مقيا�س
االجتاهات القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .خام�ساً ،ال توجد فروق دالة �إح�صائية يف
�أداء طلبة املجموعة التجريبية وال�ضابطة على مقيا�س االجتاهات واختبار التح�صيل تعزى
للزمن (االحتفاظ) .
وا�ستناداً �إىل نتائج البحث ،يو�صي الباحث معلمي الفيزياء ومعلماتها خا�صة،
والعلوم عامة على ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري يف تدري�سهم؛ ملا لها من �أثر فاعل
يف حت�سني حت�صيل الطلبة واجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء ومعلمها .ويو�صي الباحثني
ب�إجراء مزيد من البحوث حول �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري على حت�صل طلبة
�صفوف �أخرى ،ملو�ضوعات �أخرى و�سمات �أخرى للطلبة كمفهوم الذات ،ودافع الإجناز
وقلق االختبار ...الخ.
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Abstract:
This study aimed at investigating the impact of using the Roundhouse
Diagram Strategy on immediate and postponded scientific achievement
and attitudes of (10th) grade students in physics (Energy in our life) in
governmental schools in Nablus governorate.
To answer the questions of the study and test its hypotheses, the
researcher conducted this study on the subjects of the study which consisted
of (141) males and females in public school in Nablus. The students of the
study were distributed into four sections. Two sections, one for males and
one for females, were chosen randomly and these two sections represented
the experimental section.
The study findings were: There were significant statistical differences
between the achievement and attitudes in the students’ means towards
learning physics and towards the physics teacher in the experimental and
control groups in favor of experimental groups. There were no significant
statistical differences between achievement, and attitudes of the students’
means towards the physics and towards physics teacher, due to time. There
were significant statistical differences between the achievement, and attitudes
of the students’ means towards physics and towards the physics teacher due
to gender, in favor females.
In accordance with the findings of this study, it was recommended to
encourage teachers’ adoption for the Roundhouse Diagram Strategy method
for its effectiveness. It is always recommended for researchers to conduct
further studies concerning the Roundhouse Diagram Strategy teaching
method.
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مقدمة:
تدن يف م�ستواها ،و�صعوبات يف تعلمها ،وف�شلها
يعاين تعليم الفيزياء املدر�سية من ٍ
يف تقدمي خربات يومية مفيدة ،وف�شلها يف �إعداد طلبة قادرين على ا�ستخدام الفيزياء يف
حت�سني حياتهم ال�شخ�صية ،والتغلب على م�شكالت املجتمع الناجمة عن التقدم العلمي
والتقني امل�ضطرد ،مما �أدى �إىل قلق متزايد من هذا الواقع ،و�ساهم يف ظهور حركة علمية
جديدة لتدري�س العلوم الطبيعية (الفيزياء ،والكيمياء ،علم احلياة) يف دول خمتلفة من
العامل املتقدمة والنامية على حد �سواء .لذا� ،شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية حركة تدعو �إىل
حتديث طرائق تدري�س الفيزياء� ،إذ ا�ستمدت عملية التحديث دعائمها و�أ�س�سها من التوجهات
احلديثة للرتبية العلمية وعلم النف�س الرتبوي ،بهدف �إيجاد �أجيال ذات �شخ�صيات متزنة
قادرة على تعلم الفيزياء ،مما حول االهتمام من التعليم �إىل التعلم ب�إ�سرتاتيجيات التعلم
حمور للعملية التعليمية التعلمية ،وجتعله يعتمد فيها على
الذاتي القائمة على �أن الطالب
ٌ
نف�سه وحتمل م�س�ؤولية تعلمه.
و�أ�شار تروبردجي ووندر�سي (� )Troubredge and Wandersee, 1998: 98إىل دور
رابطة معلمي العلوم الوطنية يف الواليات املتحد ة (�National Science Teachers Asso
 )ciation NSTAعام ( )1998يف حث املعلمني على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حديثة يف تعليم
العلوم جتعل الطالب م�سئوالً عن تعلمه من خالل القيام :بتحديده لأهداف التعلم ،ومراقبته
مدى تقدمه يف حتقيقها ،ومن هذه الإ�سرتاتيجيات ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
واعترب كو�ستا ( ،)Costa,1991: 211و�إيفر�سون (� )Everson,1997: 67أن �شكل البيت
الدائري من الأ�شكال املنظمة ،التي تعد �أحد �أدوات التعلم امل�ساعدة للطالب على التعلم ذي
املعنى ،من خالل �إظهار العالقات بني احلقائق واملفاهيم الأ�سا�سية ذات ال�صلة مبعرفته
القبلية واملعرفة اجلديدة املراد تعلمها ،مما ي�ساعده على فهمها ب�شكل �صحيح ،وت�ساعد هذه
الأ�شكال املعلم والطالب على القيام بن�شاط �إيجابي يف ا�ستك�شاف عالقات جديدة ،وفهم
العالقات القائمة يف املادة التعليمية ،والتحكم يف العمليات التي يقومون بها باعتبارها
و�سيلة ب�رصية .وطور وارد وواندر�سي (� )Ward and Wandersee, 2004: 314- 339شكالً
من الأ�شكال املنظمة �أ�سماه �شكل البيت الدائري ( ، )Roundhouse Diagramالذي توقع
�أن ي�ؤدي دوراً مهما يف حت�سن حت�صيل الطلبة ،وحت�سن اجتاهاتهم نحو تعلم العلوم ونحو
معلمها ،مما دفع الباحث �إىل جتريب ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري كا�سرتاتيجية لتقليل
كم املعلومات املقدمة للطالب من خالل تنظيم املعلومات يف �صورة وحدات ذات معنى،
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ت�شغل حيزاً �أقل يف ذاكرته ،وترتك م�ساحة �أكرب لإمتام عملية ت�شغيل ومعاجلة املعلومات،
مما ي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل .وعليه ،توقع الباحث �أن ا�ستخدام �شكل البيت الدائري كا�سرتاتيجية
تدري�سية ،ي�سهم يف �إعادة ت�شكيل املعلومات وتنظيمها وخزنها وا�سرتجاعها ،والإفادة منها،
بحيث ال تكون عبئاً زائداً على ذاكرة الطالب ،مما يرفع م�ستوى الأداء ،ويحقق التعلم ذي
املعنى ،ويزيد التح�صيل ويح�سن االجتاهات نحو تعلم املادة التعليمية ،ونحو معلمها.
وتعددت تعريفات مفهوم االجتاه ،و�إن اختلفت يف الألفاظ ،ف�إنها �أنها تتفق من حيث
اجلوهر على �أهمية االجتاه كموجه لل�سلوك .فقد عرف زهران ( )1998الوارد يف زيتون
( )66 :2005االجتاه ب�أنه ا�ستعداد نف�سي �أو تهي�ؤ ع�صبي متعلم لال�ستجابة املوجبة �أو
ال�سالبة نحو موقف ما ي�ستثري هذه اال�ستجابة� .أما زيتون ( )66 :2005فقد عرف االجتاه
ب�أنه جمموعة من املكونات املعرفية واالنفعالية وال�سلوكية التي تت�صل با�ستجابة الطالب
نحو ق�ضية �أو مو�ضوع �أو موقف ،وكيفية اال�ستجابة بالقبول �أو الرف�ض.
وقد �أيدت غالبية البحوث والدرا�سات التي �أجريت على التح�صيل واالجتاهات� ،أنه
توجد عالقة وثيقة بني اجتاهات الطلبة وحت�صيلهم الدرا�سي ،وعلى الرغم من وجود بع�ض
الدرا�سات التي وجدت عك�س ذلك ف�إنها قليلة جداً (امل�رصي� ، )69 -65 :2003 ،إذ ت�ؤدي
االجتاهات دوراً كبرياً يف حياة الفرد ،ومعرفة اجتاه �شخ�ص نحو موقف معني ميكننا من
التنب�ؤ بنوع ال�سلوك الذي �سوف يقوم به الفرد ،فاالجتاه املوجب نحو مو�ضوع معني يعني
�أن يحقق الفرد فيه جناحاً كبرياً �أكرب مما لو كان اجتاهه �سالباً (زيتون. )89 :2005 ،
وت�ؤدي االجتاهات دوراً بارزاً يف حتديد �سلوك الفرد ،فهي تقوم با�ستثارة ال�سلوك
وتوجيهه وجهة معينة ،فعند تنمية اجتاه �إيجابي لدى الطلبة نحو مو�ضوع معني ،ف�إن ذلك
ينمي لديهم الرغبة يف تعلمه ويح�سن نظرتهم ملعلمه ،ويعمل على ت�شكيل �شخ�صيتهم .ونظرا
مليزات ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،و�شعور الطالب �أنه يعمل بحرية وا�ستقاللية عالية،
فذلك يتيح له حرية التعلم الذاتي با�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،مما يزيد من
فهمه ،وينمي اجتاهاته نحو تعلم املادة ونحو معلمها جروان ( ، )212:2002وقون�ستون
ونورثفيلدGeorghides, 2000: 119- 121, 2004, Gunstone & Northfield, 1994:( .
)523- 537

ويرى الباحث �أن حداثة ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف التعليم عامة،
وتعليم الفيزياء خا�صة ،ميكن �أن ت�سبب حت�سناً كبرياً يف اجتاهات الطلبة نحو تعلم املفاهيم
الفيزيائية ،وما لالجتاهات من �أثر فاعل يف جوانب متعددة من جوانب العملية الرتبوية
عند كل من الطالب واملعلم .لذا ،تتطلب ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري �أموراً ،منها :مراعاة
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احلداثة والدقة يف املادة العلمية وت�سل�سلها يف ال�شكل املعد ،وو�ضوح الأهداف وتطابقها مع
�أهداف املنهج ،وت�صميم �شكل البيت الدائري تبعاً للمبادئ الرتبوية ،ونتائج نظريات التعلم
احلافزة على التفكري وحب اال�ستطالع العلمي ،ووجود �صلة وثيقة بني املادة التعليمية
واحتياجات الطلبة واهتماماتهم ومالءمتها مل�ستوى الن�ضج العقلي للطالب ،وتقدمي
تغذية راجعة فورية ،وتعزيز منا�سب له �إثر كل �إجناز ،مما يثري دافعيته للتعلم واملتابعة،
ومراعاة الفروق الفردية بني من �سيتعلمون تبعاً لهذه اال�سرتاتيجية ،وتركيزها على التعلم
الذاتي وا�ستقاللية الطالب ،و�إمكانية اعتماده على نف�سه يف عملية التعلم من خالل ال�شكل
املر�سوم.
لذا ،ي�أتي هذا البحث لتق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف تدري�س
الفيزياء لل�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وفاعليتها يف تكوين اجتاهات �إيجابية وتنميتها نحو
تعلم الفيزياء ومعلمها ،وتلبية االهتمام املتزايد فيه على ال�صعيدين العربي والعاملي ،ويف
الدول املتقدمة منها والنامية ،و�إ�سهاماً متوا�ضعاً يف هذا املجال ،الذي تعد البحوث املتعلقة
ب�ش�أنه نادرة على ال�صعيدين العربي والعاملي ،والأوىل على ال�صعيد الفل�سطيني ،على �أمل
�أن ي�سرت�شد بها وبنتائجها امل�سئولون الرتبويون ،وجميع املهتمني والعاملني بالرتبية،
من �أجل النهو�ض بتدري�س الفيزياء يف جمتمعنا ،وحت�سني نوعيته ،من خالل �إدخال
التح�سينات والتعديالت الالزمة ،التي تتفق مع �أهداف الرتبية العلمية املعا�رصة ،ومناهج
الفيزياء وم�ساقات �أ�ساليب التدري�س يف برامج تربية املعلمني يف كليات العلوم الرتبوية
يف اجلامعات ،ويف الدورات التدريبية للمعلمني يف �أثناء اخلدمة ،مما يعود بالفائدة على
الطلبة يف خمتلف امل�ستويات التعليمية.

مسوغات البحث:
ميكن ح�رص م�س ّوغات البحث يف الآتي:
�1 .1أ�شار واقع مناهج العلوم وطرق تدري�سها يف مدار�سنا الفل�سطينية �إىل الرتكيز

على :تعلم احلقائق ،واملعرفة كغاية يف حد ذاتها ،وتقومي تذكرها �أكرث من تركيزها على
فهم الديناميات اخلفية (العمليات ال�ضمنية) للظواهر ،وا�ستب�صار العالقات ال�ضمنية بني
عنا�رصها ،دون االهتمام بتح�سن �سمات الطلبة كاالجتاهات (وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية ، )2006 ،بينما تركز االجتاهات احلديثة يف تعليم العلوم على فهم
عميق للأفكار الرئي�سة ،والعالقات بينها ،والتعلم ذي املعنى (. )NSTA, 1998- 1999
ور�أى فالفل ( ، )Flavell,1976: 88,1987: 128ونوفاك وجوين (Novak & Gowin,1984:
� )57أن الطلبة يحتاجون �إىل م�ساعدة يف تعلم بناء املعرفة من خرباتهم ال�صفية ،واحلياتية.
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لذا ،توجد حاجة ما�سة �إىل جتريب �إ�سرتاتيجيات حديثة منها ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري
التي يتوقع �أن ت�ساعد يف جعل التعلم ذا معنى .لذا ،توقع الباحث �أن يكون لهذه اال�سرتاتيجية
�أثر �إيجابي يف م�ساعدة الطلبة على رفع م�ستوى حت�صيلهم ،وحت�سن اجتاهاتهم نحو املادة
املتعلمة ونحو معلمها.
2 .2الحظ الباحث يف �أثناء �إ�رشافه على الرتبية العملية لطلبة �أ�ساليب تدري�س العلوم
وجود �صعوبات يواجهها الطلبة يف تعلم العلوم :لكرثة امل�صطلحات يف املناهج وت�شابهها،
وعدم فهم العالقات بينها ،وتدين قدرتهم على االحتفاظ باملادة املتعلمة ملدة طويلة،
وهذا ما �أكدته درا�سة ا�ستطالعية للك�شف عن م�ستوى احتفاظ الطلبة باملفاهيم الأ�سا�سية
بوحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا من خالل �إجراء اختبار حت�صيل لتلك املفاهيم ،رغم
ا�شتمال مناهج ال�صفوف ال�سابقة لها� ،إال �أن اكت�سابهم للمفاهيم كان غري مر�ض .وملا كانت
ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري بنيت ب�شكل رئي�س على فكرة تنظيم املعلومات يف البنية
املعرفية للطالب لفهم املفاهيم ،و�إدراك العالقات بينها .لذا ،توقع الباحث �أن ا�سرتاتيجية
�شكل البيت الدائري ت�ساعد يف جعل التعلم ذا معنى ،مما يح�سن حت�صيل الطلبة للفيزياء
واجتاهاتهم نحو تعلمها ومعلمها.
3 .3ندرة الدرا�سات التي تناولت ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف حدود اطالع
الباحث ،عامليا وعربيا� ،إال درا�سات :هانكي ووارد (Hackney and Ward, 2000:
 ، )87,2002: 525- 529وارد وواندر�سي (،)Ward and Wandersee, 2004: 314- 339
و (املزروع )2005 ،التي �سعت �إىل تقدمي ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري و�إبراز الأ�س�س
التي بنيت عليها ،ومن ثم التعرف �إىل فاعليتها يف حت�سن التح�صيل الطلبة من خالل
جعل التعلم ذا معنى يف علم احلياة يف املرحلة الثانوية ،وجمتمعات �أخرى غري املجتمع
الفل�سطيني .لذا ،تناول البحث احلايل تق�صي �أثر ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف حت�سني
حت�صيل الطلبة للفيزياء واجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء ،ونحو معلمها يف املنهج واملجتمع
الفل�سطيني.

اإلطار النظري للبحث:
يعاين تعليم العلوم يف املراحل الدرا�سية العليا من �صعوبات منها :كرثة امل�صطلحات
واملفاهيم العلمية املغرقة يف التجريد الواجب على الطالب معرفتها وفهمها ،وتق�صي
العالقات بني املفاهيم ،وربطها ببع�ضها
ب�صورة تتميز �أحياناً بالتفرعات الكثرية ،والبحث عن �أ�سباب وقوع الظواهر وتقدمي
تف�سريات علمية لها.
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و�شكل البيت الدائري �شكل هند�سي دائري ثنائي البعد ،وهو قر�ص مركزي يق�سمه خط
اختياري ،وحتيط به �سبعة قطاعات خارجية� ،إذ ميثل �شكل البنية املفاهيمية جلزء حمدود من
املعرفة .و�أعطى وندر�سي هذا اال�سم ت�شبيه ًا له بالرتاكيب الدائرية ذات الأقرا�ص امل�ستديرة
امل�ستخدمة يف ال�سكك احلديدية لتبديل عربات القطار� ،إذ ميثل القر�ص املركزي الفكرة
الأ�سا�سية ،ويق�سم اخلط االختياري الفكرة� ،أو ي�ضع الأفكار املقابلة لها .وت�ستخدم القطاعات
ال�سبعة املحيطة لتجزئة املفاهيم ال�صعبة� ،أو لرتتيب ت�سل�سل الأحداث� ،أو لتعلم خطوات حل
امل�شكالت� ،إذ يعبئ الطلبة ال�شكل مبتدئني من موقع ال�ساعة ( ، )12وباجتاه عقارب ال�ساعة.
ويبني ال�شكل ( )1مفهوم البيت الدائري ومكوناته (املزروع)67 -13 :2005 ،

الشكل (: )1
نموذج لشكل البيت الدائري

ويعلم معلم العلوم طلبته ،ويحثهم على تق�صي العالقات بني املفاهيم ،والتي غالباً
ما تكون مركبة ومتعددة .ومن �أ�ساليب متكني الطالب من تق�صي تلك العالقات ا�سرتاتيجية
طورت لتكون �شاملة،
�شكل البيت الدائري ( . )Roundhouse Diagram Strategyالتي ِّ
وحمددة ،وب�رصية للمفاهيم واملعلومات العلمية .ويوزع الطلبة يف هذا ال�شكل املعرفة
العلمية للمفهوم العلمي يف خمطط ب�رصي ي�ساعدهم فيما بعد على ر�ؤية معظم املعلومات
العلمية اخلا�صة باملفهوم امل�ستهدف ،وك�أنها نظام متكامل (�أمبو�سعيدي ،والبلو�شي،
. )492 -485 :2009
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وصف شكل البيت الدائري:
اقرتح الرتبوي وندر�سي ( )Wandersee,1994: 212-231من جامعة لويزيانا
ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،وا�ستخدمها يف تدري�س مقررات الرتبية العلمية ،لأنها
ت�ساعد يف متثيل جممل مو�ضوعات العلوم و�إجراءاتها و�أن�شطتها ،وتعد قالباً ميكّن الطالب
من ربط املعلومات ،وحتديد العالقات ،وتقدمي التو�ضيحات ،وو�صف املو�ضوعات ،وجتعله
يركز على فكرة عامة ،ثم يف�صلها �إىل �أجزاء مبتدئاً من العام �إىل اخلا�ص .وجاءت هذه
اال�سرتاتيجية نتيجة درا�سة وندر�سي لنظرية �أوزوبل يف جامعة كورنيل ،وتدري�سه خرائط
املفاهيم وواخلرائط املخروطية �شكل ( )Vيف جامعة لويزيانا ،وربط بينهما وما يعرفه
عن الأ�شكال املنظمة .وتعد ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ا�سرتاتيجية ملا وراء املعرفة،
و�أعطيت ا�سمها كنوع من الت�شبيه بالعجلة ،والتي يكرث ا�ستخدامها يف بع�ض الآالت يف
البيوت .وتتكون العجلة من حمور العجلة ( )hubالذي يعد مبثابة العقل الذي يحتوي املفهوم
العلمي الرئي�س .ويق�سم املحور بخط �إىل جزئني يحتوي كل منهما على كلمات وحروف ربط
هي “ من �أو يف” و “ الواو”.
ويعيد الطالب داخل املحور �صياغة املفهوم الرئي�س م�ستخدماً كلمة “من” �أو “ يف” يف
بع�ض الأحيان ،ولي�س بال�رضورة ا�ستخدام كلمات املفهوم نف�سها� ،أو �أن ت�ؤدي معناه نف�سه.
ويق�سم الطالب املفهوم الرئي�س �إىل �أجزاء �أب�سط م�ستخدماً حرف الربط “الواو” .فمثالً ،لتعلم
مفهوم ال�سل�سلة الغذائية ،ميكن الطالب �إعادة �صياغته م�ستخدماً كلمة “من” �إىل (�سل�سلة
من الغذاء) �أو (�سل�سلة من الطاقة)  .ويق�سم الطالب املفهوم اجلزئي يف اخلطوة الثانية �إىل
�أجزاء �أب�سط با�ستخدام حرف “الواو” مثل (احلياة واملوت) و (املنتجات وامل�ستهلكات) .
وي�ساعد هذا النوع من التجزئة الطالب على النظر �إىل املفهوم ب�صورة جزئية� ،إ�ضافة �إىل
ال�صورة الكلية ( . )Ward and Wandersee,1999: 423- 456,2001: 212- 234ويق�سم
الطالب الأجزاء اخلارجية للعجلة �إىل �سبعة قطاعات ترتبط ارتباطاً مبا�رشاً مبحور العجلة،
ويبد�أ الطالب �أوال مبلء القطاع الأقرب �إىل موقع الرقم ( )12يف ال�ساعة العادية (غالبا يف
�أعلى منت�صف الدائرة)  ،ثم ينتقل �إىل القطاع الأقرب القطاع الثاين يف اجتاه حركة عقارب
ال�ساعة نف�سها ،وهكذا �إىل �أن ينهي باقي القطاعات .ويقوم الطالب مبلء هذه القطاعات
بعد تقومي املفهوم الرئي�س يف حمور العجلة .ويجب �أن يدرب املعلم الطلبة على و�ضع
املعلومات داخل القطاعات با�سرتاتيجية مب�سطة ومعربة دون الدخول يف تفا�صيل كثرية.
وقد ي�ستخدم الطالب كلمات ب�سيطة� ،أو جدوال �أو ر�سمه معينة �أو رموزا معينة وهكذا (Ward
. )and Wandersee,2001: 295- 325
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األصول الفلسفية و النفسية لشكل البيت الدائري:
تعود الأ�صول الفل�سفية ل�شكل البيت الدائري �إىل النظرية البنائية ،لأن الطالب ي�صوغ
الأفكار الرئي�سة وي�ضعها يف ال�شكل نف�سه ،مما ي�سهل ا�سرتجاعها ب�سهولة وي�رس (Ward and
 ، )Wandersee,2002: 205- 225وهذا ما نادى به �أن�صار املدر�سة البنائية من �رضورة
ممار�سة الطالب التعلم بنف�سه .ويرجع هذا ال�شكل �إىل نظرية �أوزوبل ()Ausubel,1968: 48
يف التعلم ذي املعنى� ،إذ يقوم الطالب بربط املعلومات اخلا�صة باملفهوم العلمي ،وي�ضعها
يف مكانها ال�صحيح يف ال�شكل ،مما يعلم الفرد تعلماً ذا معنى ولي�س تعلماً �سطحياً .وقد
�أ�شارت بحوث كثرية �إىل �أن التعلم ذا املعنى ي�ساعد الطالب على �رسعة و�سهولة الو�صول �إىل
املعلومة املخزنة وا�سرتجاعها.
وت�ستند ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري نف�سياً لنظرية جورج ميللر يف �سعة الذاكرة
ق�صرية املدى ( ، )Ward and Wandersee,2002: 205- 225املنبثقة من بحوثه يف
علم النف�س عن الذاكرة ق�صرية املدى� .إذ يرى ميللر �أن الإن�سان الطبيعي ميكنه تذكر �سبعة
�أ�شياء مع زيادة اثنني نق�صانهما ،و�إذا حدث لهذه املعلومات جتميع ب�شكل فاعل ،بتقليل
التف�صيالت �أو �ضغطها ،ف�إن الطالب ميكنه حتديد العالقات بني الأفكار وزيادة التعلم
(املزروع . ):13 -200567 ،ويتم هذا يف �شكل البيت الدائري من حيث تنظيم املعلومات
يف �شكل واحد منظم ومرتب� .أما مو�ضوع ا�ستخدام ال�صور والر�سومات يف ال�شكل ف�إنه يرجع
�إىل بحوث الإدراك الب�رصي التي وجدت �أن الإن�سان يتذكر املعلومات ب�شكل �أف�ضل عندما
ي�ستخدم ال�صور وتوظيفها� ،إذ �إن وجودها ي�ساعد كثرياً يف عمليات الرتميز .ويعد علماء
الإدراك وجود ال�صور والتو�ضيحات الأخرى التي تلفت انتباه الطالب �أول خطوة لعمليات
الرتميز يف الذاكرة .فالتذكر والإدراك يزيدان عندما تعر�ض املعلومات لفظياً و�صورياً� ،أي
ترميز ثنائي بدال من ترميز لفظي فقط املزروع (. )67 -13 :2005

أهداف شكل البيت الدائري:
ي�سعى �شكل البيت الدائري �إىل حتقيق
 ، )292- 325, 2002: 575- 591منها:

�أهداف (Ward and Wandersee,2001:

♦ ♦ي�ساعد يف تنمية ذكاءات متعددة لدى الطلبة ،منها :الذكاء اللغوي من خالل
مناق�شات جتري بينهم يف �أثناء ت�صميم ال�شكل ،وتنمية الذكاء املنطقي الريا�ضي من
خالل الع�صف الذهني الذي يعملونه لت�ضمني الأفكار يف القطاعات ال�سبع داخل ال�شكل،
ينمى با�ستخدام هذا ال�شكل؛ لأنه يجعل املعلومات العلمية
والذكاء الب�رصي املكاين الذي َّ
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اخلا�صة باملفاهيم العلمية منظمة ب�شكل ب�رصي ميكن ر�ؤيته ،مما ي�سهل تذكر املعلومات
وا�ستدعاءها؛ والذكاء ال�شخ�صي اخلارجي عند قيام الطلبة بت�صميم ال�شكل على هيئة
جمموعات تعاونية.
♦ ♦ي�ساعد ال�شكل الطالب يف اكت�ساب بع�ض عمليات العلم :فمنها مرتبط بطبيعة الدر�س
الذي ي�صمم له ال�شكل ،ومنها مرتبط بال�شكل نف�سه .فعملية الت�صنيف تنمى لدى الطالب من
خالل تق�سيم املعلومات املرتبطة باملفهوم الرئي�س الذي يو�ضع يف حمور العجلة ،وي�ستخدم
حرف “ الواو” �أداة ربط بني الكلمات املت�ضمنة يف التق�سيم .وتنمية عملية �صياغة النماذج
من خالل حتويل الطالب املعلومات العلمية الكبرية والوا�سعة �إىل �أ�شياء مب�سطة با�ستخدام
الر�سوم والنماذج التو�ضيحية يف القطاعات ال�سبعة اخلارجية لل�شكل .وتنمية عملية التوا�صل
من خالل عر�ض كل جمموعة لل�شكل الذي �أع َّدته للطلبة الآخرين.
♦

لديهم.

♦ي�ساعد ال�شكل املعلم التعرف على ما يعرفه الطالب ،وا�ستك�شاف الفهم اخلاطئ

♦ ♦تدريب الطلبة على حتويل املعلومات العلمية الكثرية �إىل معلومات �سهلة مب�سطه
ت�سهل قراءتها وا�ستدعا�ؤها ،با�ستخدام الر�سومات وال�صور والكلمات الب�سيطة والنماذج،
وتعرف هذه العملية بالتجميع (. )Chunking
♦ ♦تنمية قدرة الطلبة على ر�سم العالقة الكبرية بني العلم والفن عند ا�ستخدام البيت
الدائري يف التدري�س.

األمور الواجب مراعاتها لتفعيل استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري
يف التدريس:
اقرتح وارد وواندر�سي (� )Ward and Wandersee, 2002: 205- 225أموراً يجب
مراعاتها عند تطبيق ا�ستخدام البيت الدائري يف التدري�س ،وهي مبثابة موجهات للمعلم
والطالب يف ا�سرتاتيجية بناء ال�شكل وت�صميمه ،منها:
♦
♦

وي�صمم ال�شكل عنها.
♦يحدد الطالب واملعلم الفكرة �أو الأفكار الرئي�سة التي تكت�شف
َّ
♦يكتب الطالب عنواناً للمفهوم الرئي�س م�ستخدماً كلمة الربط «من» و « الواو».

♦ ♦يكتب الطالب �أهدافاً خا�صة بت�صميم �شكل البيت الدائري ب�أ�سفل الورقة التي �سري�سم
عليها ال�شكل �أو يف ورقة خارجية.
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♦ ♦يجزئ الطالب املعلومات ذات العالقة باملفهوم �إىل �سبعة �أجزاء رئي�سة �أو �أقل �أو
�أكرث باثنني.
♦ ♦يكتب الطالب املعلومات اخلا�صة بكل قطاع من القطاعات ال�سبعة التي حددها
م�ستخدماً كلمات ور�سوماً ومناذج مب�سطة ي�سهل تذكرها وا�ستدعا�ؤها.
♦ ♦قد يكبرِّ الطالب �أحد القطاعات� ،إذا كان يت�ضمن معلومات �رضورية ال ميكن
تو�ضيحها يف القطاع وهو داخل ال�شكل ،وال بد من ر�سم القطاع املكرب يف الورقة نف�سها
التي ر�سم ال�شكل فيها ،ويعد احلد الأدنى للقطاعات اخلارجية خم�سة ،بينما احلد الأعلى
ت�سعة ،ويعتمد ذلك على طبيعة املفهوم العلمي الذي ي�صمم ال�شكل له.

خطوات تطبيق شكل البيت الدائري يف الغرفة الصفية:
ال توجد ا�سرتاتيجية مثالية واحدة لتطبيق در�س با�ستخدام �شكل البيت الدائري،
�إال �أن وارد وواندر�سي اقرتحا ( )Ward and Wandersee,2002: 205- 225اخلطوات
الآتية:
♦ ♦يعر�ض املعلم الدر�س ب�أحد �أ�ساليب التدري�س ال�شائعة كالعر�ض العملي �أو املناق�شة
ويكون املعلم جمموعات التعلم التعاوين يف حالة �أراد
�أو اال�ستق�صاء �أو ال�رشح املبا�رش،
ّ
ذلك ،وتكون متجان�سة �أو غري متجان�سة تبعاً لوجهة نظر املعلم والأهداف التي ي�سعى �إىل
حتقيقها.
وي�صمم ال�شكل عنها.
♦ ♦يحدد املعلم والطلبة الفكرة �أو الأفكار الرئي�سة التي تكت�شف
َّ
♦ ♦يكتب الطلبة عنوان ال�شكل (�صياغة للمفهوم الرئي�س) م�ستخدمني كلمات الربط «
من �أو يف» و « الواو».
♦ ♦يكتب الطلبة الأهداف اخلا�صة بت�صميم �شكل البيت الدائري يف �أ�سفل الورقة التي
�سري�سم عليها ال�شكل �أو يف ورقة خارجية وزعت م�سبقاً عليهم من قبل املعلم.
♦ ♦يق�سم الطلبة املعلومات ذات العالقة باملفهوم �إىل �سبعة �أجزاء رئي�سة �أو �أقل �أو �أكرث
من ذلك باثنني.
♦ ♦يكتب الطلبة املعلومات اخلا�صة بكل قطاع من القطاعات التي ح ِّددت م�ستخدمني
كلمات ور�سومات ومناذج مب�سطة ي�سهل تذكرها وا�ستدعا�ؤها بدءا من القطاع الأقرب �إىل
مو�ضع رقم ( )12يف ال�ساعة ،ثم االنتقال �إىل القطاعات الأخرى باجتاه حركة عقارب
ال�ساعة نف�سه.
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♦ ♦تعر�ض كل جمموعة ال�شكل الذي �صممته على طلبة ال�صف الآخرين مع تعليقات
من املعلم والطلبة.
♦ ♦قد يطلب املعلم من الطلبة ن�رش ال�شكل الذي قاموا بت�صميمه يف �إحدى ال�صحف �أو
املجالت املدر�سية �أو عمل مل�صق لل�شكل يعلق يف �أحد �أركان ال�صف.
♦ ♦قد يطلب املعلم من الطلبة ت�أليف ق�صة عن املعلومات املت�ضمنة يف ال�شكل.

احتياجات تطبيق اسرتاتيجية شكل البيت الدائري:
لتطبيق ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ب�صورة واقعية داخل ال�صف يلزمنا ما ي�أتي:
�أوراق بي�ضاء و�أقالم ر�صا�ص ( )2Hت�ستخدم يف الر�سم الهند�سي لر�سم �شكل البيت الدائري
�أو ا�ستخدام ال�شفافيات يف ذلك ،و�أدوات ومواد خا�صة بطرائق التدري�س الأخرى امل�ستخدمة
يف احل�صة مثل العر�ض العلمي �أو اال�ستق�صاء ،واللوح ال�سبوري ،وجهاز عر�ض ال�رشائح حال
توافره لي�ساعد الطلبة على عر�ض الأ�شكال التي �صمموها.

الدراسات السابقة:
اظهر م�سح الدرا�سات ال�سابقة حداثة ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري� ،إذ مل يجد الباحث
يف حدود اطالعه �سوى ثالث درا�سات تناولت �أثرها على التعلم ،درا�ستني على امل�ستوى
العاملي ،هما :درا�سة هاكني ووارد ( )Hackney & Ward,2002: 225- 229لدى طالب
ال�صف اخلام�س ،ودرا�سة وارد وندر�سي ( )Ward & Wandersee, 2002: 205- 225لطالب
املرحلة الثانوية .وتوجد ندرة يف الدرا�سات على امل�ستوى العربي؛ �إذ وجد الباحث درا�سة
واحدة هي درا�سة (املزروع )2005 ،على طالبات املرحلة الثانوية .بينما تناولت بحوث
ودرا�سات ا�سرتاتيجيات قريبة �إىل حد ما من ا�سرتاتيجية البيت الدائري كا�سرتاتيجيات
اخلرائط املفاهيمية ،واخلرائط املخروطية ،واخلرائط الدائرية ... ،الخ.
وهدفت درا�سة (القاروط� )1998 ،إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية على
التح�صيل الفوري وامل�ؤجل يف علم احلياة لطلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية
مبحافظة جنني ،فقد �أ�شارت �إىل:
● ●توجد فروق دالة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة لوحدة الوراثة من علم احلياة ،تعزى
لطريقة التدري�س ،وكان الفارق ل�صالح ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم.
● ●ال توجد فروق دالة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة لوحدة الوراثة من علم احلياة
الذين تعلموها با�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية تعزى جلن�س الطالب.
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● ●ال توجد فروق دالة �إح�صائية يف التح�صيل امل�ؤجل لدى الطلبة لوحدة الوراثة من
علم احلياة تعزى للزمن (االحتفاظ باملادة املتعلمة) .
و�أما درا�سة (امل�رصي )2003 ،التي هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام اخلرائط املخروطية
على التح�صيل وحدة البيئة والتكييف من علم احلياة يف علم احلياة ودافع االجناز لدى طلبة
ال�صف التا�سع يف املدار�س التابعة لوكالة الغوث الدولية مبحافظة نابل�س ،فقد �أ�شارت �إىل:
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة وحدة البيئة والتكييف من علم احلياة
تعزى الطريقة التدري�س ،وكان الفارق ل�صالح ا�سرتاتيجية اخلرائط املخروطية.
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة وحدة البيئة والتكييف من علم
احلياة الذين تعلموها با�سرتاتيجية اخلرائط املخروطية تعزى جلن�س الطالب ،وكان الفارق
ل�صالح الإناث.
 ال توجد فروق دالة �إح�صائية يف التح�صيل امل�ؤجل لدى الطلبة وحدة البيئة
والتكييف من علم احلياة با�سرتاتيجية اخلرائط املخروطية تعزى للزمن (االحتفاظ باملادة
املتعلمة) .
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف دافع اجناز الطلبة يف الكيمياء وعلوم الأر�ض الذين
تعلموها با�سرتاتيجية دائرة خارطة املفهوم.
�أما درا�سة (�أبو دالخ )2003 ،التي هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام خرائط دائرة املفهوم
على التح�صيل العلمي ودافع الإجناز وقلق االختبار الفوري وامل�ؤجل يف الكيمياء وعلوم
الأر�ض لدى طلبة ال�صف التا�سع يف املدار�س احلكومية مبحافظة قباطية ،فقد �أ�شارت �إىل:
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة يف الكيمياء وعلوم الأر�ض تعزى
لطريقة التدري�س ،وكان الفارق ل�صالح ا�سرتاتيجية خارطة دائرة املفاهيم.
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة يف الكيمياء وعلوم الأر�ض الذين
تعلموها با�سرتاتيجية دائرة خارطة املفهوم تعزى جلن�س الطالب ،وكان الفارق ل�صالح
الإناث.
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف دافع اجناز الطلبة يف الكيمياء وعلوم الأر�ض الذين
تعلموها با�سرتاتيجية دائرة خارطة املفهوم.
 توجد فروق دالة �إح�صائية يف قلق االختبار لدى الطلبة يف الكيمياء وعلوم الأر�ض
الذين تعلموها با�سرتاتيجية دائرة خارطة املفهوم.
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 ال توجد فروق دالة �إح�صائية يف التح�صيل امل�ؤجل لدى الطلبة الكيمياء وعلوم
الأر�ض الذين تعلموها با�سرتاتيجية دائرة خارطة املفهوم تعزى للزمن (االحتفاظ باملادة
املتعلمة) .
طبقت هاكني وورد ( )Hackney and Ward,2002: 225- 229ا�سرتاتيجية �شكل
البيت الدائري يف تدري�س مادة الأحياء للمرحلة الثانوية .وتكونت عينة الدرا�سة من ()30
طالباً وطالبة .و�أو�ضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني درجة �إتقان الطالب لر�سم
ال�شكل وبني درجة حت�صيلهم يف �أ�سئلة االختبار.
وبينت درا�سة ورد ووندر�سي (Ward and Wandersee,2001: 212- 234,2004:
 )334- 367فعالية ا�ستخدام �شكل البيت الدائري يف التعلم ذي املعنى لدى طالب ال�صف
ال�ساد�س االبتدائي� ،إذ اتبع الباحثان املنهج الكمي لدرا�سة ( )19طالباً وطالبة من م�ستويات
�أكادميية مرتفعة ومتو�سطة ومنخف�ضة ،واملنهج الكيفي �إذ اختارا �ستة من ه�ؤالء الطالب
لفح�صهم كحالة درا�سية .وجمعت بيانات البحث باملالحظة واملقابلة العيادية ،ونتائج
�ستة اختبارات على مدى ع�رشة �أ�سابيع ،وعالمات تقومي �إتقان ر�سم �شكل البيت الدائري من
طلبة عينة البحث.
وهدفت درا�سة (املزروع� )67 -:13 2005 ،إىل تقدمي ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري
و�إبراز الأ�س�س التي بنيت عليها ،ومن ثم تعرف فاعليتها يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة
وحت�صيل طالبات املرحلة الثانوية .وهدف البحث �إىل تعرف ت�أثري التفاعل بني ا�سرتاتيجية
�شكل البيت الدائري وال�سعة العقلية على تنمية مهارات ما وراء املعرفة وحت�صيل طالبات
املرحلة الثانوية .واتبع هذا البحث املنهج التجريبي ،وا�ستخدم ت�صميماً �شبه جتريبي يعرف
بت�صميم القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة ال�ضابطة غري املتكافئة .ومتثل املتغريات
امل�ستقلة كال من ا�سرتاتيجية التدري�س (ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري مقابل اال�سرتاتيجية
التقليدية) وال�سعة العقلية (مرتفعة ،ومنخف�ضة)  .ومتثل مهارات ما وراء املعرفة والتح�صيل
املتغريين التابعني� .أما عينة البحث فت�ألفت من ف�صلني من ف�صول ال�صف الثاين الثانوي
مبدر�سة ثانوية ،لتمثل �شعبة املجموعة التجريبية والآخرى املجموعة ال�ضابطة.
وتكونت �أدوات البحث من مقيا�س الوعي مبهارات ما وراء املعرفة ،واختبار حت�صيل
من �إعداد الباحثة واختبار الأ�شكال املتقاطعة املرتجم جلان ب�سكاليوين .وحلِّلت البيانات
با�ستخدام حتليل التباين الأحادي ثنائي االجتاه .و�أظهرت نتائج البحث فاعلية ا�سرتاتيجية
�شكل البيت الدائري يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة والتح�صيل لدى الطالبات .و�أظهرت
النتائج عدم وجود ت�أثري للتفاعل بني ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري وال�سعة العقلية على
تنمية مهارات ما وراء املعرفة و حت�صيل الطالبات.
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مشكلة البحث:
توجه انتقادات كثرية �إىل �أ�ساليب التدري�س عامة ،وتدري�س الفيزياء خا�صة ،ال�سيما
بعد االنفجار املعريف والتقني ال�رسيع ،مما �أوجد فجوة وا�سعة بني املعرفة وا�سرتاتيجية
تدري�سها� ،إذ ركزت الأ�ساليب التقليدية على التعلم ال�صمي للمعلومات ،ب�صورة جمز�أة غري
مرتابطة على ح�ساب و�ضوح املعنى والفهم ال�سليم.
ومبا �أن تعلم احلقائق واملفاهيم يقع يف �صلب تعلم الفيزياء ،والتعلم ذي املعنى هو
هدف للرتبية العلمية� .أدرك الباحث �أهمية تدري�س احلقائق واملفاهيم احلياتية ب�شكل ي�سهل
على الطلبة متثلها وفهمها واالحتفاظ بها ،على �أ�سا�س يكون فيه تكوين املفاهيم وفق
نظام منطقي تكون فيه اخلربات اجلديدة مبنية على اخلربات ال�سابقة لها ،ومتهد خلربات
الحقة ،خا�صة �أن تكوين املفاهيم ومنوها ال يقف عند حد معني ،و�إمنا يزداد عمقا وات�ساعا
كلما منا الطالب وازدادت املعارف واخلربات لديه (زيتون (. )2005 :89 -90
و�أظهرت �إح�صائية قام بها الباحث حول م�ستوى طلبة ال�صف العا�رش يف الفيزياء
يف ال�سنوات الع�رش الأخرية يف املدار�س احلكومية مبحافظة نابل�س بالرجوع �إىل �سجالتها
تدين حت�صيل الطلبة ملادة الفيزياء .و�أظهرت مقابالت ق�صرية �أجراها الباحث مع عدد من
طلبة املدار�س وجود قلق �شديد من التقدم الختبارات الفيزياء ،وتوقعهم الف�شل �أكرث من
النجاح يف تعلم الفيزياء ،وتدين ثقتهم ب�أنف�سهم نحو تعلمها� .إ�ضافة �إىل ،نتائج امتحانات
اليوني�سكو يف مو�ضوعي العلوم والريا�ضيات التي �أجريت قبل عامني على طلبة ال�صفني
التا�سع والعا�رش يف ( )35دولة منها فل�سطني ،وكانت نتائج فل�سطني يف املرتبة ()35
(وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية. )2006 ،
ور�أى الباحث من خالل مالحظاته ،ويف حدود خربته يف التعليم ،واطالعه على
الأدب الرتبوي �أن معلم الفيزياء يف العامل عامة ،وفل�سطني خا�صة يهتم فقط بالطلبة
املتفوقني ،ويعطي الفئات الأخرى من اهتمامه القليل ،رغم معرفته ب�أن كل �صف يحتوي
طلبة ذوي اهتمامات ،وم�شكالت ومواهب خمتلفة ،و�أن مهمة ما قد تكون �صعبة جدا
على بع�ض الطلبة ،و�سهلة على بع�ضهم الأخر يف ال�صف الواحد (زيتون، )118 :2005 ،
فيفيان وهيلتي (. )Vivian, Healty,1988: 435- 467
واختري ال�صف العا�رش لتطبيق البحث ،لأن ا�سرتاتيجية البيت الدائري تتطلب تفكرياً
منطقياً جمرداً ،وي�صل �إليه الطالب كما تو�صل �إليه بياجيه يف مرحلة العمليات املجردة
(� )15 -11سنه .واختريت وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا نظراً لأهمية املو�ضوع
و�صعوبته� ،إذ �إنه مو�ضوع �شائع اال�ستخدام يف احلياة اليومية ،ويف الوقت عينه يعاين
الطلبة من �صعوبات كثرية يف تعلمه.
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ومتثلت م�شكلة البحث على وجه التحديد بتق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت
الدائري يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف الفيزياء يف املدار�س احلكومية مبحافظة نابل�س
واجتاهاتهم نحو تعلمها ونحو معلمها .ولذا ،حاول هذا البحث الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س
الآتي :ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف وحدة
“الطاقة الكهربائية يف حياتنا” من مادة العلوم واالحتفاظ باملادة املتعلمة يف املدار�س
احلكومية مبحافظة نابل�س واجتاهاتهم نحو تعلمها ونحو معلمها؟

أهداف البحث:
حاول هذا البحث حتقيق الأهداف الآتية:
♦ ♦التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف حت�صيل طلبة ال�صف
العا�رش مادة الفيزياء .والتعرف �إىل ن�سبة املردود التعليمي يف حت�صيل الطلبة العائد �إىل
تدري�س الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري يف اجتاهات طلبة ال�صف
العا�رش نحو تعلم الفيزياء.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر اجلن�س حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف الفيزياء.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر اجلن�س يف اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم الفيزياء.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر التفاعل بني طريقة التدري�س وجن�س الطالب يف حت�صيل طلبة
ال�صف العا�رش يف وحدة الفيزياء.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر التفاعل بني طريقة التدري�س (ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري،
التقليدية) وجن�س الطالب يف اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم وحدة الفيزياء.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف احتفاظ طلبة ال�صف
العا�رش مبادة الفيزياء املتعلمة.
♦ ♦التعرف �إىل �أثر ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري باحتفاظ طلبة ال�صف العا�رش
بتح�سن اجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء.

أسئلة البحث:
حاول البحث الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية املنبثقة عن �س�ؤاله الرئي�س عند م�ستوى
داللة ): (α = 0.01
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♦ ♦ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف
الفيزياء يف مدينة نابل�س؟ وما ن�سبة املردود التعليمي يف حت�صيل الطلبة العائد �إىل تدري�س
الفيزياء با�سرتاتيجية البيت الدائري؟
♦ ♦ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش
نحو تعلم الفيزياء؟
♦ ♦هل توجد فروق دا لة �إح�صائيا بني متو�سطات عالمات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف الفيزياء يف املجموعة التجريبية تعزى ملتغري جن�س الطالب؟
♦ ♦هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطي عالمات اجتاهات طلبة العا�رش
الأ�سا�سي نحو تعلم الفيزياء يف املجموعة التجريبية تعزى ملتغري جن�س الطالب؟
♦ ♦هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف
وحدة الفيزياء تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س وجن�س الطالب؟
♦ ♦هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي الذين تعلموا الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري تعزى �إىل التفاعل بني
طريقة التدري�س واجلن�س؟
♦ ♦ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف احتفاظ طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي بتح�صيل الفيزياء يف مدينة نابل�س؟
♦ ♦ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف احتفاظ طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي بتح�سن اجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء يف مدينة نابل�س؟

فرضيات البحث:
حاول هذا البحث اختبار الفر�ضيات ال�صفرية التالية عند م�ستوى الداللة
):(α = 0.01

♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات عالمات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش
الذين تعلموا الطاقة
الكهربائية يف حياتنا با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ونظرائهم الذين تعلموها
بالطريقة التقليدية يف التطبيق الآين الختبار التح�صيل.
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم
الطاقة الكهربائية يف حياتنا با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ونظرائهم ممن تعلموها
بالطريقة التقليدية يف التطبيق الآين ملقيا�س االجتاهات نحو تعلم الفيزياء.
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♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطي عالمات حت�صيل ذكور و�إناث ال�صف
العا�رش يف الفيزياء يف التطبيق الآين الختبار التح�صيل.
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطي عالمات اجتاهات ذكور و�إناث ال�صف
العا�رش نحو تعلم الفيزياء يف التطبيق الآين ملقيا�س االجتاهات نحو تعلم الفيزياء.
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الذين تعلموا
الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري تعزى �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم
الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري تعزى �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الذين
تعلموا الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري تعزى لالحتفاظ باملادة املتعلمة يف
التطبيق امل�ؤجل الختبار التح�صيل.
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم
الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،تعزى لالحتفاظ بتح�سن اجتاهاتهم نحو تعلمها
يف التطبيق امل�ؤجل الختبار التح�صيل.

أهمية البحث:
تنبع �أهمية البحث احلايل مما ي�أتي:
● ●تناول البحث احلايل تق�صي �أثر ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف تعليم الفيزياء،
وهو البحث الأول من نوعه على امل�ستوى املحلي ،وقلة البحوث املماثلة له عامليا وعربيا-
يف حدود اطالع الباحث -من خالل امل�سح الذي قام به بو�ساطة مركز املعلومات عن
املواد الرتبوية يف وا�شنطن ( ،)ERICوملخ�ص �أطروحات الدكتوراه ،ومركز �إيداع الر�سائل
اجلامعية يف اجلامعة الأردنية حتى �أخر كانون الأول (. )2010
● ●يعطي البحث ت�صوراً وا�ضحاً عن ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،والتي تعد من
الإ�سرتاتيجيات احلديثة يف تدري�س العلوم ،مما يثري اهتمام القائمني على برامج �إعداد
املعلمني قبل اخلدمة بكليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الفل�سطينية والعربية بهذه
اال�سرتاتيجية ،وحفز مديرية التدريب الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
لعقد دورات تدريبية لت�أهيل وتدريب معلمي ومعلمات الفيزياء خا�صة ،والعلوم الطبيعية
عامة يف �أثناء اخلدمة حول هذه اال�سرتاتيجية ،وحفز وا�ضعي املناهج الفل�سطينية والعربية
لت�ضمينها يف املناهج احلالية.
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● ●يتوقع �أن ي�سهم البحث يف حتديد �أثر كل متغري من متغريات طريقة التدري�س،
واجلن�س ،والتفاعل طريقة التدري�س واجلن�س يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف الفيزياء يف املدار�س احلكومية يف مدينة نابل�س واالحتفاظ باملادة املتعلمة ،ويف
اجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء ومعلمها.
● ●الإفادة من نتائجها وتو�صياتها يف تطوير التعليم ورفع م�ستوى حت�صيل الطلبة
يف الفيزياء خا�صة ،واملو�ضوعات الأخرى عامة ،وحت�سني بع�ض �سماتهم ال�شخ�صية.
● ●يفتح البحث الباب �أمام الباحثني والدار�سني لإجراء مزيد من البحوث والدرا�سات
حول �أثر ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف حت�صيل مو�ضوعات درا�سية �أخرى ،و�صفوف
وجمتمعات �أخرى ،و�أثرها يف حت�سني �سمات �شخ�صية �أخرى للطلبة كدافع الإجناز ،ومفهوم
الذات العام ،وقلق االختبار ... ،الخ.

حدود البحث:
تتحدد نتائج هذا البحث مبحددات ،هي:
♦ ♦اقت�رص البحث على عينة مكونة من �أربع �شعب من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف املدار�س احلكومية مبحافظة نابل�س ،يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
( )2010 /2009م.
♦ ♦اقت�رصت �أدوات البحث على اختبار املعرفة القبلية ،واختبار حت�صيل الفيزياء،
ومقيا�س اجتاهات الطلبة نحو تعلم الفيزياء ومعلمها ،لذا ،تتحدد نتائج البحث مبدى �صدق
الأدوات امل�ستخدمة فيه وثباتها.
♦ ♦اقت�رصت التجربة على وحدة “الطاقة الكهربائية يف حياتنا” من كتاب العلوم
املقرر من وزارة الرتبية الفل�سطينية لل�صف العا�رش.

تعريفات مصطلحات البحث:
ورد يف هذا البحث عدد من امل�صطلحات ،وفيما ي�أتي تعريفاتها الإجرائية:
◄◄ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري :ا�سرتاتيجية تعلم قائمة على متثيل مفاهيم

و�إجراءات و�أن�شطة وحدة «الطاقة الكهربائية يف حياتنا» ،من خالل ر�سم �شكل دائري لكل
مفهوم من مفاهيم الوحدة امل�ستهدفة ،بحيث يو�ضع املفهوم الرئي�س املراد تعلمه يف مركز
الدائرة ،وو�ضع مكوناته يف القطاعات ال�سبعة اخلارجية.
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◄◄طريقة التعليم التقليدي (املعتاد) :طريقة التدري�س ال�شائعة يف مدار�سنا
الفل�سطينية ،والتي ن�ص عليها دليل املعلم الفل�سطيني ال�صادر عن وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية ،ويكون فيها املعلم حموراً للعملية التعليمية التعلمية� ،إذ يقوم بتوزيع
الأدوار ،وعر�ض التجارب ،وتو�ضيح املفاهيم و�رشحها ،وتقدمي تغذية راجعة ب�شكل فردي
يف معظم الأوقات ،ويتعلم فيها الطلبة مب�ساعدة وتوجيه املعلم مبا�رشة .وتقوم �أحيانا على
املناق�شة ال�شفوية ب�شكل رئي�س ،وا�ستخدام �أ�سئلة الكتاب لأغرا�ض تثبيت نتائجه املعرفية
وت�أكيدها ،وا�ستخدام �أ�سئلة الكتاب لأغرا�ض التقومي ال�صفي والواجب البيتي،
◄◄التح�صيل يف الفيزياء :هو التقدم الذي يحرزه الطالب يف حتقيق �أهداف منهاج
الفيزياء لل�صف العا�رش ،عرب املعلومات التي اكت�سبها الطلبة من خالل تعلمهم مفاهيم
وحدة «الطاقة الكهربائية يف حياتنا» ،ويقا�س �إجرائياً بالعالمة الكلية التي يح�صل عليها
الطالب من جزئيات اختبار حت�صيل الفيزياء املعد خ�صي�صاً لهذا الغر�ض.
◄◄التح�صيل الآين (الفوري) يف الفيزياء :هو التقدم الذي يحرزه الطالب يف حتقيق
�أهداف منهاج الفيزياء لل�صف العا�رش ،عرب املعلومات التي اكت�سبها الطلبة من خالل تعلمهم
مفاهيم وحدة «الطاقة الكهربائية يف حياتنا» ويقا�س �إجرائياً بالعالمة الكلية التي يح�صل
عليها الطالب من جزئيات اختبار حت�صيل الفيزياء املعد لهذا الغر�ض ،والذي يتعر�ض له
مبا�رشة بعد انتهاء تدري�س املادة املختارة للبحث.
◄◄التح�صيل امل�ؤجل (البعدي) يف الفيزياء :هو التقدم الذي يحرزه الطالب يف
حتقيق �أهداف منهاج الفيزياء لل�صف العا�رش ،عرب املعلومات التي اكت�سبها الطلبة من خالل
تعلمهم مفاهيم وحدة «الطاقة الكهربائية يف حياتنا» ،ويقا�س �إجرائيا بالعالمة الكلية
التي يح�صل عليها الطالب من جزئيات اختبار حت�صيل الفيزياء املعد لهذا الغر�ض .والذي
يتعر�ض له بعد �شهر من انتهاء تدري�س املادة املختارة للبحث.
◄◄االجتاه نحو تعلم الفيزياء :هو ا�ستجابة الطالب عن �س�ؤال من �أنا؟ مبا يت�ضمنه
من تفا�صيل تتعلق :مبكانة الطالب ،وو�ضعه االجتماعي ،ودوره يف املجموعة التي يعي�ش
فيها �أو ينتمي �إليها ،وانطباعاته اخلا�صة عن مظهره العام و�شكله ،وما يحبه ،وما يكرهه،
وت�رصفاته و�أ�ساليب تعامله مع الآخرين .وقي�س �إجرائيا يف هذه البحث مبقيا�س االجتاهات
بالعالمة الكلية التي يح�صل عليها الطالب من جزئيات مقيا�س االجتاهات نحو تعلم
الفيزياء املطور خ�صي�صاً لهذا الغر�ض.
◄◄االجتاه نحو تعلم الفيزياء :هو ا�ستجابة الطالب عن �س�ؤال من �أنا مبا يت�ضمنه
من تفا�صيل تتعلق :مبكانة الطالب ،وو�ضعه االجتماعي ،ودوره يف املجموعة التي يعي�ش
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فيها �أو ينتمي �إليها ،وانطباعاته اخلا�صة عن مظهره العام و�شكله ،وما يحبه ،وما يكرهه،
وت�رصفاته و�أ�ساليب تعامله مع الآخرين .وقي�س �إجرائيا يف هذه البحث مبقيا�س االجتاهات
بالعالمة الكلية التي يح�صل عليها الطالب من جزئيات مقيا�س االجتاهات نحو معلم
الفيزياء املطور خ�صي�صا لهذا الغر�ض.

الطريقة واإلجراءات:
تت�ضمن الطريقة والإجراءات البنود الآتية:
أوال -اختيار الوحدة الدراسية:
اختريت وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا من منهاج علوم العا�رش املقرر من وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية لأ�سباب ،منها :ت�شتمل هذه الوحدة على مفاهيم فيزيائية
�أ�سا�سية تعد قاعدة لوحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا ،و�شكوى بع�ض املعلمني واملعلمات
وم�رشيف وم�رشفات الفيزياء من عدم مقدرة الطلبة على التعلم يف هذه الوحدة لكرثة
امل�صطلحات واملفاهيم العلمية التي يفيد معها ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
ثانيا -إعداد دليل املعلم:
�أعد دليل معلم مل�ساعدته على كيفية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،تبعاً
جلدول زمني معد م�سبق قبل ال�رشوع بتنفيذ ا�سرتاتيجية البيت الدائري بوحدة الطاقة
الكهربائية يف حياتنا ،م�شتمالً على �شكل البيت الدائري لكل مفهوم رئي�س ومفاهيمه
الثانوية من مفاهيم الوحدة املختارة� ،إذ بلغ عدد �أ�شكال البيت الدائري املعدة يف الدليل
(� )32شكالً ،كل منها بنف�س تفا�صيل �شكل البيت الدائري الوارد يف ملحق البحث.
ثالثا -منهج البحث:
اتبع يف هذا البحث املنهج التجريبي الذي ي�ستخدم التجربة الختبار الفر�ضيات،
مت ذلك على جمموعتني� :ضابطة در�ست وحدة «الطاقة الكهربائية يف حياتنا» املختارة
و ّ
باال�سرتاتيجية التقليدية ،وجتريبية در�ستها با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري �ضمن �سل�سلة
�إجراءات ل�ضبط العوامل الأخرى غري العامل التجريبي ،بهدف تقومي �أثر ا�سرتاتيجية البيت
الدائري يف تعليم مادة تعليمية من منهاج علوم ال�صف العا�رش.
رابعا -جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من جميع طلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية مبحافظة
نابل�س يف الف�صل الثاين للعام الدرا�سي ( )2010 /2009م ،البالغ عددهم ( )3223طالب
وطالبة منها ( )1411ذكر و (� )1812أنثى ،موزعني يف ( )68مدر�سة منها ( )31مدر�سة
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ذكور و ( )34مدر�سة �إناث و ( )3مدار�س خمتلطة ،و (� )104شعب منها (� )42شعبة ذكور و
(� )55شعبة �إناث و (� )7شعبة خمتلطة.
خامسا -عينة البحث:
ا�شتملت عينة البحث على �أربع �شعب� ،ضمت ( )141طالباً وطالبة من طلبة ال�صف
وح�سب
العا�رش ،منهم ( )62طالب ،و ( )79طالبة ،مكونة من جمموعتني �ضابطة وجتريبيةُ .
الو�سط احل�سابي لعدد الطلبة يف ال�شعبة الواحدة والذي يعد احلد الأدنى لعدد �أفراد املجموعة
الواحدة يف الدرا�سات التجريبية (عودة وملكاوي ، )1992 :168 ،دونالد ورفاقه (:2004
� )88إذ بلغ ( )34طالباً ل�شعب الذكور ،و ( )33طالبة ل�شعب الإناث تقريبا .واختريت املجموعة
ال�ضابطة ع�شوائياً وت�شتمل �شعبة ذكور من ( )34طالبا ،و�شعبة �إناث من ( )36طالبة� .أما
املجموعة التجريبية فمكونة من �شعبة ذكور ( )32طالباً ،و�شعبة �إناث من ( )39طالبة.
ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد كل حمموعة من تبعاً ملتغريي اال�سرتاتيجية واجلن�س.
الجدول ()1
توزيع أفراد كل مجموعة من تبعاً لمتغيري االستراتيجية والجنس.

اجلن�س
املجموعة

ذكور

املجموع

�إناث

عدد �شعب عدد �شعب عدد طلية عدد �شعب عدد �شعب عدد طلبة عدد �شعب
العينة
العينة
العينة
املدر�سة
العينة
العينة
املدر�سة

املجموع

ال�ضابطة

2

1

34

4

1

36

2

70

التجريبية

4

1

32

4

1

39

3

71

6

2

66

8

2

75

5

141

املجموع

واختريت املدار�س بطريقة ق�صديه نظراً ملا �أبدت �إدارتها واملعلمون املعنيون فيها
ترحيباً وتعاوناً بتطبيق البحث يف مدار�سهم ،و�سهولة االت�صال مع الطلبة واملعلمني
و�إمكانية التطبيق واملتابعة ،وتنفيذ �إجراءاته بدقة ،اختريت املجموعتان ال�ضابطة
والتجريبية بطريقة ع�شوائية.
سادسا :أدوات البحث:
♦

♦الأوىل :املادة التعليمية وفق ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري:

ق�سم الباحث املادة التعليمية �إىل ق�سمني ،هما:
 الأول :املادة التعليمية التمهيدية :وتتناول جماالت عامة ال تخ�ص الفيزياء فقط،
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لتدريب الطلبة على كيفية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ب�صورة عامة ،تبعاً
جلدول زمني معد م�سبق قبل ال�رشوع بتنفيذ ا�سرتاتيجية البيت الدائري بوحدة الطاقة
الكهربائية يف حياتنا املنتقاة من منهاج علوم العا�رش املقرر من وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية لأ�سباب ،منها :ت�شتمل هذه الوحدة على مفاهيم فيزيائية �أ�سا�سية تعد قاعدة
لوحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا ،و�شكوى بع�ض املعلمني واملعلمات وموجهات الفيزياء
من عدم مقدرة الطلبة على التعلم يف هذه الوحدة لكرثة امل�صطلحات واملفاهيم العلمية
التي يفيد معها ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،وتعد وحدة الطاقة الكهربائية
يف حياتنا منا�سبةً لتطبيق هذه اال�سرتاتيجية حيث �أو�صى هاكني وورد (Hackney and
 )Ward,2002: 525- 529با�ستخدامها يف تدري�س املو�ضوعات التي يتطلب تعليمها ت�سل�سالً
وترتيباً معيناً ،ودورات ،وبناء ووظيفة ،وبيانات ،و�أجزاء ووحدات ،و�إجراءات معملية ،وهذا
ما يتوفر يف هذه الوحدة.وتتحدد نتائجه� -أي�ضا -مبدى �صدق الأدوات امل�ستخدمة فيه
وثباتها.
 الثاين :املادة التعليمية امل�شتملة على وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا :موزعة
على ( )11در�ساً غطتها ( )22ح�صة �صفية ،لكل منها �أ�شكالها اخلا�صة املنا�سبة ،والأهداف
اخلا�صة بها.وح�ضرِّ ت املادة التعليمية تبعاً ال�سرتاتيجية البيت الدائري �ضمن خطة زمنية
حمددة ،بعد حتليل وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا وو�ضع جدول موا�صفات لها،
وحددت منه الأهداف املراد حتقيقها مب�ستوياتها املختلفة.وا�شتمل كل در�س على ثالثة
�أق�سام :الأول �شمل �أهم احلقائق واملفاهيم ،والثاين �ضم الأهداف ال�سلوكية امل�ستهدفة من
وراء تدري�س كل در�س منها ،والثالث �ضم ا�سرتاتيجية التدري�س املقرتحة تبعاً ال�سرتاتيجية
�شكل البيت الدائري التي �أعدها الباحث خ�صي�صاً للفئة امل�ستهدفة والو�سائل امل�ستخدمة
وا�سرتاتيجية التنفيذ.ومت �إعداد مذكرات خا�صة باحل�ص�ص ال�صفية الالزمة لتعليم الوحدة
املختارة.
وحتقق الباحث التحقق من �صدق حمتوى املادة التعليمية باملحكمني ،والتحقق من
ثباتها بطريقتني :الثبات عرب الأ�شخا�ص من خالل عر�ضها على جلنة املحكمني ،زودوا
با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري املعدة من وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا ،ومبعايري
ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري ،وطلب منهم �إبداء مالحظاتهم حول ا�سرتاتيجية عر�ضها،
و�أخذت مالحظاتهم حولها ،فتبني االتفاق بن�سبة ( )0.85بينهم حول التزامها ب�رشوط
ومعايري هذه اال�سرتاتيجية.والثبات عرب الزمن :قورنت مالحظات �أحد املحكمني املو�ضوعة
حول تطابق املادة التعليمية مع معايري ا�سرتاتيجية البيت الدائري بعد �إعدادها مبا�رشة ،وبعد
انق�ضاء �شهرين عر�ضت عليه مرة �أخرى ،وطلب منه و�ضع مالحظاته حولها ،ووجود معامل
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تطابق ن�سبته ( )0.90بني قائمتي مالحظاته حول ا�سرتاتيجية بنائها و�رشوط ومعايري
ا�سرتاتيجية البيت الدائري ،وهذه ن�سبة متثل معامل ثبات مقبول لأغرا�ض هذا البحث.
♦ ♦الثانية :اختبار املعرفة القبلية� :أعد الباحث اختباراً للمعرفة القبلية لقيا�س
املعرفة القبلية للطالب يف مو�ضوع الطالقة للتخقق من تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية قبل البدء بالتجربة ،بعد حتليل حمتوى املادة التعليمية املمثلة للمعرفة
و�صمم جدول
القبلية يف ال�صفوف ما قبل ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وح ِّدت الأهداف العامة،
ِّ
�صمم اختبار املعرفة القبلية ،بنمط االختيار من متعدد
موا�صفات خا�ص بها ،وا�ستناداً �إليه ِّ
من �أربعة بدائل.
وتكون االختبار يف �صورته الأولية من ( )56فقرة ،وبعد حتكيمه من قبل جلنة مكونة
من ( )8حمكمني متخ�ص�صني يف الفيزياء� ،إذ ا�ستبعدت ( )11فقرة لعدم منا�سبتها ،ف�أ�صبح
يف �صورته النهائية مكوناً من ( )45فقرة.وو�ضع مفتاح للإجابة النموذجية لالختبار.ومت
ت�صحيح االختبار ،بحيث تعطى عالمة واحدة لكل فقرة �صحيحة.فكانت العالمة الكاملة
لالختبار ( )45عالمة.
وطبق االختبار على �أفراد املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية قبيل بدء التجربة للت�أكد
من تكاف�ؤهما يف املعرفة ال�سابقة يف الوحدة املختارة.وا�ستخدم اختبار (ت) للعينات
امل�ستقلة� ،إذ بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ، )1.09وهي �أقل من قيمتها احلرجة ()2.608
 ،مما دل على عدم وجود فروق دالة �إح�صائية عند ) (α = 0.01بني �أفراد املجموعتني
قبيل تطبيق التجربة ،و�أنهما متكافئتان.ومت التحقق من �صدق االختبار باملحكمني ،ومن
ثباته مبعادلة كودر -ريت�شارد�سون (� ، )20إذ بلغت قيمة معامل ثباته ( )0.87على عينة
البحث.
♦ ♦الثالثة :اختبار التح�صيل يف الفيزياء� :أعد اختبار التح�صيل يف الفيزياء لقيا�س
حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مو�ضوع «الطاقة الكهربائية يف حياتنا» ،بعد
حتليل حمتوى تلك الوحدة املختارة من كتاب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،بعد حتديد الأهداف
العامة ،وت�صميم جدول موا�صفات خا�ص لها ،وت�ألف يف �صورته الأولية من ( )61فقرة،
من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل الأربعة.ومت التحقق من �صدق حمتواه باملحكمني،
ومن ثباته بطريقتني :االختبار و�إعادة االختبار �إذ بلغ معامل ثباته ( )0.89لعينة البحث،
و ( )0.84للعينة اال�ستطالعية.وا�سرتاتيجية االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كودر-
ريت�شارد�سون (� ، )20إذ بلغت قيمة معامل ثباته ( )0.92لعينة البحث ،و ( )0.87للعينة
اال�ستطالعية.
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ومتت غربلة فقرات اختبار التح�صيل بح�ساب معامل �صعوبة كل فقرة من فقراته� ،إذ
تراوحت قيم معامل ال�صعوبة للعينة اال�ستطالعية ( ، )0.69 -0.27و ()0.64 -0.26
للعينة النهائية.وح�سب معامل متييز الفقرات� ،إذ تراوحت قيمته ( )0.95 -0.32للعينة
اال�ستطالعية ،و ( )0.93 -0.39للعينة النهائية.وا�ستبقيت الفقرات ذات معامالت ال�صعوبة
املنا�سبة التي تراوحت قيمها بني ( ، )0.75 -0.25والتمييز التي قيمها �أكرب من ()0.25
.وعليه ،تكون العالمة الكاملة على االختبار ( )55عالمة ،بدال من ( )61عالمة ،بعد �إعطاء
عالمة واحدة لكل فقرة �صحيحة.
وح�سب الوقت الالزم للطلبة للإجابة عن االختبار من خالل ح�ساب املتو�سط احل�سابي
ُ
للوقت امل�ستغرق من قبل �أفراد العينة اال�ستطالعية التي طبق عليها االختبار لتجربته ،وهي
من خارج عينة البحث النهائية.
♦

♦الرابعة -مقيا�س االجتاهات:

ا�ستخدم مقيا�س االجتاهات املكون من ( )33فقرة ،واملعد من قبل جلنة من
املتخ�ص�صني والرتبويني للتحقق من مدى تفاوت االجتاهات القبلية لدى �أفراد املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية.
وتفح�ص الباحث فقرات مقيا�س االجتاهات نحو العلوم (زيتون ، )92 :2003 ،وقد
�أجرى الباحث تعديالً وتطويراً على فقرات املقيا�س بحيث �أ�صبح يعرب عن الفيزياء ب�شكل
مبا�رش.وحددت الفقرات املوجبة وال�سالبة ،والفقرات التي تظهر اجتاهات الطلبة نحو معلم
الفيزياء وعددها ( )11فقرة ،والفقرات التي تظهر اجتاهات الطلبة نحو تعلم مادة الفيزياء
وعددها ( )22فقرة.وحتقق الباحث من �صدق حمتوى املقيا�س باملحكمني.
وطبق مقيا�س االجتاهات على �أفراد ال�ضابطة والتجريبية قبل البدء بالتجربة للت�أكد
ّ
من وجود التكاف�ؤ بني املجموعتني يف اجتاهاتهم نحو معلم وتعلم مادة الفيزياءيف وحدة
«الطاقة الكهربائية يف حياتنا».و�صحح املقيا�س� ،إذ �أعطي الطالب ( )5عالمات عن كل
فقرة يجيب عنها بالإجابة (دائما)  ،و ( )4عالمات على الإجابة غالبا ،و ( )3عالمات
على الإجابة �أحياناً ،وعالمتني عن الإجابة نادراً ،وعالمة واحدة عن الإجابة �أبداً للفقرات
املوجبة ،ويعك�س التدريج للفقرات ال�سالبة.وق�سم الطلبة جمموعتني تبعاً الجتاههم املتمثلة
بعالمتهم الكلية على املقيا�س.ولذا ،اعترب الطالب اجتاهه موجباً نحو تعلم الفيزياء�إذا كانت
عالمته �أكرب من ( ، )66و�سالبا �إذا كانت عالمته على املقيا�س �أ�صغر من (. )66واعترب
الطالب اجتاهه موجباً نحو معلم الفيزياء �إذا كانت عالمته �أكرب من ( ، )33و�سالباً �إذا كانت
عالمته عليه �أ�صغر من (. )33
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وح�سب الوقت الالزم للطلبة للإجابة عن مقيا�س االجتاهات من خالل ح�ساب املتو�سط
ُ
احل�سابي للوقت امل�ستغرق من قبل �أفراد العينة اال�ستطالعية التي طبق عليها املقيا�س
لتجربته ،وهي من خارج عينة البحث النهائية.
سابعا -املعاجلة اإلحصائية:
�أعطيت جمموعات البحث اختباراً لقيا�س معرفتهم القبلية قبيل تطبيق التجربة،
وا�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة للت�أكد من تكاف�ؤها.وا�ستخدم حتليل التباين متعدد
املتغريات با�سرتاتيجية هوتلينج الختبار �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س ،واجلن�س على :حت�صيل
الطلبة واجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء ونحو معلمها كل على حدة ممن تعلموا الوحدة بالبيت
الدائري مقارنة مع من تعلموها بالتقليدية.وا�ستخدم اختبار (ت) للعينتني املرتابطتني
الختبار االحتفاظ.
ثامنا -إجراءات البحث:

نفذ هذا البحث ب�إتباع اخلطوات الآتية:
♦ ♦حتليل حمتوى وحدة «الطاقة يف حياتيا» لتحديد املفاهيم واملعلومات والعالقات
التي تت�ضمنها الوحدة والو�صول بقائمة لهذه املفاهيم واملعلومات والعالقات بينها.
مع �رضورة ال�سري باخلطوات املعهودة بتحليل املحتوى من حيث �صدق التحليل وثبات
التحليل.
♦ ♦�أعد اختبار حت�صيلي يت�ضمن قائمة املفاهيم واملعلومات والعالقات بينها ،مع ذكر
خطوات �إعداد هذا االختبار بالتف�صيل بدءا من و�ضعه يف �صورته الأولية ،مرورا بالت�أكد من
�صدقه وثباته ،و�صوالً �إىل و�ضعه يف �صورته النهائية.
♦ ♦ا�ستخدم مقيا�س االجتاهات لـ (زيتون ، )2003 :54 ،والذي ت�ضمن حمورين هما:
االجتاهات نحو تعلم الفيزياء ممثلة يف الفقرات ( )22 -1من املقيا�س ،واالجتاهات نحو
معلم الفيزياء ممثلة يف الفقرات ( ، )33 -23وقد حدد زيتون الفقرات املوجبة وال�سالبة.
ولتقنني املقيا�س عر�ضه الباحث على �ستة حمكمني من �أ�ساتذة اجلامعة لتحديد انتماء الفقرات
�إىل جمالها ،وحتديد �سلبية �أو �إيجابية الفقرات ،واعتمد ما اتفق عليه املحكمني ،وزيتون.
♦ ♦طبقت �أداتا الدرا�سة (االختبار واملقيا�س) قبلياً على عينة الدرا�سة (املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية) بهدف التحقق من تكاف�ؤ هاتني املجموعتني قبل جتريب الوحدة.
♦ ♦�أعد دليل للمعلم لكيفية تدري�س الوحدة وفق ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
در�ست الوحدة لطلبة املجموعة التجريبية وفق ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري
♦ ♦ ِّ
وللمجموعة ال�ضابطة وفق الطريقة املعتادة (التقليدية) .
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♦ ♦طبقت �أداتا الدرا�سة (اختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات) بعد االنتهاء من
تدري�س الوحدة مبا�رشة (التطبيق الآين) على جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) ،
لقيا�س الأثر الآين الذي �أحدثته ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
♦ ♦طبقت �أداتا الدرا�سة (اختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات) على طلبة املجموعة
التجريبية (التطبيق البعدي)  ،وذلك بعد مرور �شهر من التطبيق الآين لأداتي الدرا�سة ،وذلك
لقيا�س االحتفاظ بالتعلم واالجتاهات �أو بقاء �أثرهما.
تاسعا -متغريات وتصميم البحث:
ا�شتمل البحث على متغري م�ستقل ،هو :ا�سرتاتيجية التدري�س ولها م�ستويان (ا�سرتاتيجية
البيت الدائري ،التقليدية)  ،ومتغري معدل هو اجلن�س ( )Genderوله م�ستويان (ذكر� ،أنثى)
�.أما املتغريات التابعة :التح�صيل ،واجتاه الطلبة نحو تعلم الفيزياء ،واجتاههم نحو معلمها،
واالحتفاظ.ويعرب على ت�صميم البحث بالرموز:
G1 O1 O2 O3 O4 X O1 O2 O3 O4
G2 O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4

عاشرا -التطبيق القبلي ألدوات البحث:
طبقت �أداتا الدرا�سة (االختبار واملقيا�س) قبلياً على عينة الدرا�سة (املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية) بهدف التحقق من تكاف�ؤ هاتني املجموعتني قبل جتريب الوحدة.
و�أظهر اجلدول ( )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيم (ت) املح�سوبة،
والقيمة احلرجة يف حا�شية اجلدول.
الجدول ()2
نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطات مجموعتي البحث على أدواته.

املتغري
املعرفة القبلية
االجتاه نحو التعلم
االجتاه نحو املعلم

املجموعة

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة (ت)

التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

139

1.240

139

1.683

139

1.325

71
70
71
70
71
70

26.58
24.98
70.03
68.18
35.78
33.95

دال إحصائيا على مستوى الداللة (2.33= )0.01
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7.73
7.59
7.58
7.37
8.01
8.55
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يظهر اجلدول (� )2أن قيم (ت) املح�سوبة على متغريات املعرفة القبلية ،واالجتاه نحو
تعلم مادة الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها �أ�صغر من قيمته احلرجة (ت= ، )2.33مما يدل
على �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني املجموعتني يف املعرفة القبلية ،واالجتاه نحو
تعلم مادة الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها قبيل البدء يف تنفيذ التجربة� ،أي �أن التجريبية
وال�ضابطة متكافئتان يف املتغريات التابعة قبيل البدء بالتجربة.
حادي عشر -تطبيق جتربة البحث:
ُد ِّر�ست الوحدة لطلبة املجموعة التجريبية وفق ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري
وللمجموعة ال�ضابطة وفق الطريقة املعتادة (التقليدية) يف الف�صل الثاين للعام (/2009
� ، )2010إذ بدء التدري�س بتاريخ ( )2010 /1 /27وانتهى يف ( ، )2010 /3 /18مبعدل
�أربع ح�ص�ص �أ�سبوعية لكل جمموعة ،در�سها الباحث ل�ضمان �سالمة تنفيذ ا�سرتاتيجية �شكل
البيت الدائري ودقتها ،واُ�ستبعد احتمال تدخل �أثر املعلم كمتغري دخيل يف التجربة.
وطبقت �أداتا الدرا�سة (اختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات) بعد االنتهاء من تدري�س
الوحدة مبا�رشة (التطبيق الآين) على جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة) بني (-22
 ، )2010 /3 /26لقيا�س الأثر الآين الذي �أحدثته ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
وطبقت �أداتا الدرا�سة (اختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات) على طلبة املجموعة
التجريبية (التطبيق البعدي)  ،وذلك بعد مرور �شهر من التطبيق الآين لأداتي الدرا�سة ،وذلك
لقيا�س االحتفاظ بالتعلم واالجتاهات �أو بقاء �أثرهما.

نتائج البحث ومناقشتها:
هدف هذا البحث �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف حت�صيل
الطلبة يف الفيزياء واجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء ،ونحو معلمها مقارنة بالطريقة
التقليدية.
ولتحقيق �أهداف البحث ،اختريت �إحدى ال�شعبتني ع�شوائياً كمجموعة �ضابطة در�ست
املو�ضوع بالطريقة التقليدية ،والأخرى جتريبية در�سته با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري.
وطبق مقيا�سا االجتاهات نحو تعلم الفيزياء ،ونحو معلمها ،واختبار املعرفة القبلية قبيل
تنفيذ التجربة ،وبعد انتهاء تنفيذها مبا�رشة ،وبعد �شهر من انتهاء تنفيذها.ومتخ�ض البحث
عن نتائج عديدة ،وت�سهيالً لعر�ضها �صنفت يف فئات ،هي:
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أوال -النتائج املتعلقة بأثر طريقة التدريس على املتغريات التابعة:
ولتق�صي �أثر املعاجلة على املتغريات التابعة ،ولفح�ص �أثر طريقة التدري�س واجلن�س
على التح�صيل ،واجتاه الطلبة نحو تعلم الفيزياء ،واجتاههم نحو معلمها ،ا�ستخدم حتليل
التباين متعدد املتغريات با�سرتاتيجية هوتلينج ( .)Hotelling T2واجلدول ( )3يلخ�ص
نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات لعالمات الطلبة على اختبار التح�صيل ،واالجتاه
نحو تعلم الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها.
الجدول ()3
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على أدوات البحث.

م�صدر التباين

Hotelling T2

درجات احلرية درجات احلرية
«ف» احلقيقية
اخلط�أ
املفرت�ضة

الداللة الإح�صائية

التفاعل بني املتغريات التابعة

331.28

6346.123

3

135

0.001

طريقة التدري�س)(A

0.898

23.78

3

135

0.006

اجلن�س)(B

0.467

16.13

3

135

0.000

تفاعل )(A×B

0.032

1.16

3

135

0.325

ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ()α = 0.01

و�أظهر اجلدول ( )3على م�ستوى داللة ) (α = 0.01النتائج الآتية:
 توجد فروق دالة �إح�صائيا لطريقة التدري�س على املتغريات التابعة ،وهي :التح�صيل،
واالجتاه نحو تعلم الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها.
 توجد فروق دالة �إح�صائيا للجن�س على التفاعل بني املتغريات التابعة ،وهي:
التح�صيل ،واالجتاه نحو تعلم الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها.
 ال توجد فروق دالة �إح�صائيا للتفاعل الثنائي بني طريقة التدري�س واجلن�س على
املتغريات التابعة ،وهي :التح�صيل ،واالجتاه نحو تعلم الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها.
ومن �أجل معرفة �أثر املتغري امل�ستقل طريقة التدري�س على املتغريات التابعة للبحث،
وهي :التح�صيل ،واالجتاهات نحو تعلم الفيزياء ،ونحو معلمها ،ا�ستخدم حتليل التباين
متعدد املتغريات (. )Test of Between- Subject Effectsواجلدول ( )4يلخ�ص نتائج
حتليل التباين متعدد املتغريات لعالمات الطلبة على اختبار التح�صيل ،واالجتاه نحو تعلم
الفيزياء ،واالجتاه نحو معلمها.
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الجدول ()4
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات على متغيرات البحث التابعة.

املتغريات

جمموع املربعات عدد درجات احلرية متو�سط جمموع املربعات ف املح�سوبة م�ستوى الداللة

التح�صيل

267.54

1

267.54

23.78

0.006

االجتاه نحو التعلم

7657.61

1

7657.61

17.48

0.000

االجتاه نحو املعلم

4546.49

1

4546.49

11.09

0.002

ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ()α = 0.01

(�أ) �أثر طريقة التدري�س يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش ملادة الفيزياء:
حاول هذا البند ا لإجابة عن ال�س�ؤال ا لأول :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا ً
عند ) (α = 0.01بني متو�سطات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش ممن تعلموا وحدة الطاقة
الكهربائية يف حياتنا با�سرتاتيجية البيت الدائري ونظرائهم الذين تعلموها بالطريقة
التقليدية؟ وما ن�سبة املردود التعليمي يف حت�صيلهم العائد �إىل تدري�س الفيزياء با�سرتاتيجية
�شكل البيت الدائري؟
�أظهر اجلدول ( )4وجود فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطات حت�صيل طلبة العا�رش ممن
تعلموا الطاقة الكهربائية يف حياتنا با�سرتاتيجية البيت الدائري ونظرائهم ممن تعلموها
بالطريقة التقليدية.ومبا �أن متو�سط �أداء التجريبية (� )38.78أكرب من متو�سط �أداء ال�ضابطة
( ، )22.11مما دل على وجود �أثر �إيجابي ال�سرتاتيجية البيت الدائري على حت�صيل الفيزياء.
وتعزى زيادة حت�صيل طلبة التجريبية عن نظرائهم يف ال�ضابطة �إىل �أن ا�سرتاتيجية البيت
الدائري :تطور بنيتهم املفاهيمية ،وحملهم م�سئولية مفاهيم املادة املتعلمة مما عزز
�إتقانهم لتعلمها ،وتوفري تغذية راجعة فورية بعد �إجراء كل معاجلة ،مما وفر فر�صاً �أف�ضل
لتعلم الطلبة ،ومتكني املعلم من حتليل �أدائهم �أوالً ب�أول ،مما ح�سن حت�صيلهم يف الفيزياء،
و�أن هذه اال�سرتاتيجية �إر�شادية ت�شخي�صية تقوميية ،مما ولد لديهم رغبة وحما�سة التباعها
يف التعلم� ،إذ �أك�سبتهم قدرة كبرية على الرتكيز واالنتباه ،وع ّززت ثقتهم ب�أنف�سهم مما
انعك�س �إيجاباً على حت�صيلهم.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سات :هاكني ووارد (Hackney & Ward, 2002: 525-
 )529لدى طالب ال�صف اخلام�س ،ودرا�سة وارد وندر�سي (Ward & Wandersee, 2002:
 )575- 591لطالب املرحلة الثانوية ،ودرا�سة (املزروع )67 -13 :2005 ،على طالبات
املرحلة الثانوية.بينما مل يجد الباحث درا�سات تختلف مع هذه النتيجة يف حدود اطالعه.
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�أما ن�سبة املردود التعليمي (التح�سن يف التح�صيل) يف حت�صيل طلبة عينة البحث العائد
�إىل تدري�س الفيزياء با�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري فتح�سب من املعادلة الآتية:

املردود التعليمي = [(م ت – م �ض)  ⁄م �ض] %100 x

(م ت) متو�سط عالمات املجموعة التجريبية( ،م �ض) متو�سط عالمات املجموعة
ال�ضابطة� ،إذ بلغت قيمته ( ، )%75.39مما يدل على �أن هذه اال�سرتاتيجية قد حققت زيادة
عامة قدرها ( ، )%55.83علما ب�أن الزمن الإ�ضايف الذي احتاجه تطبيقها ،مل يتجاوز
( )% 19.56من الزمن امل�ستغرق لتدري�س املحتوى نف�سه بالتقليدية.

(ب) �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س يف اجتاه طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم الفيزياء:
حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا
عند ) (α = 0.01بني متو�سطات عالمات اجتاه طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم الفيزياء
با�سرتاتيجية البيت الدائري ،ونظرائهم الذين تعلموها بالطريقة التقليدية؟
�أظهر اجلدول (� )4أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات عالمات اجتاه طلبة
ال�صف العا�رش نحو تعلم الفيزياء با�سرتاتيجية البيت الدائري ونظرائهم الذين تعلموها
بالطريقة التقليدية.ومبا �أن متو�سط �أداء التجريبية (� )70.63أكرب من متو�سط ال�ضابطة
( ، )48.18فذلك يدل على وجود �أثر �إيجابي ال�سرتاتيجية البيت الدائري على االجتاه نحو
تعلم الفيزياء.
ويعزى حت�سن االجتاه نحو تعلم الفيزياء �إىل �أن :مدة ا�ستخدام البيت الدائري �أطول مما
ح�سن معرفة طلبة التجريبية ،وعزز تعلمهم ورفع م�ستوى حت�صيلهم ،و�أ�شعرهم باهتمام
املعلم بالأهداف التي مل يحققوها ،و�شعورهم بجهده لإفهامهم ورفع حت�صيلهم ،مما جنبهم
كثرياً من ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية ،وح�سن م�ستوى �صحتهم العقلية ،ورفع معنوياتهم،
وجعلهم �أكرث تفا�ؤالً وتوقعاً للنجاح.ومل يجد الباحث بحوثاً تتفق �أو تختلف وهذه النتيجة
يف حدود طالعه.
و�أظهر اجلدول ( )4وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات اجتاه طلبة ال�صف
العا�رش نحو معلم الفيزياء با�سرتاتيجية البيت الدائري ونظرائهم الذين تعلموها بالطريقة
التقليدية.ومبا �أن متو�سط �أداء التجريبية (� )39.77أكرب من متو�سط ال�ضابطة (، )24.56
فذلك يدل على وجود �أثر �إيجابي ال�سرتاتيجية البيت الدائري على اجتاه الطلبة نحو معلم
الفيزياء.
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ويعزى حت�سن االجتاه نحو معلم الفيزياء ،لأن مدة ا�ستخدام البيت الدائري �أطول ،مما
ح�سن معرفة طلبة التجريبية ،وعزز تعلمهم ورفع م�ستوى حت�صيلهم ،و�أ�شعرهم باهتمام
َّ
املعلم بالأهداف التي مل يحققوها ،و�شعورهم بجهد املعلم لإفهامهم ورفع حت�صيلهم ،مما
جنبهم كثرياً من ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية ،وح�سن م�ستوى �صحتهم العقلية ،ورفع
معنوياتهم ،وجعلهم �أكرث تفا�ؤالً وتوقعاً للنجاح.ومل يجد الباحث بحوثاً تتفق �أو تختلف
وهذه النتيجة يف حدود طالعه.
ثانيا -النتائج املتعلقة بأثر اجلنس على متغريات البحث التابعة:
وملعرفة ما �إذا وجدت فروق دالة �إح�صائياً يف �أداء عينة البحث على متغرياته التابعة،
ا�ستخدم اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة.وميكن عر�ض نتائج اجلدول ( )5على النحو الآتي:
(أ) أثر اجلنس يف حتصيل طلبة الصف العاشر ملادة الفيزياء:
حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطي
عالمات حت�صيل طالب وطالبات ال�صف العا�رش يف الطاقة الكهربائية يف حياتنا الذين
تعلموها با�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري؟ ويبني اجلدول ( : )5نتائج اختبار (ت) للمقارنة
بني متو�سطي عالمات طالب وطالبات العينة البحث على اختبار التح�صيل يف الفيزياء.
الجدول ()5
نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطي عالمات طالب وطالبات العينة البحث/
على اختبار التحصيل في الفيزياء

املتغري
التح�صيل

اجلن�س

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري عدد درجات احلرية قيمة (ت)

�أنثى

39

38.67

11.85

ذكر

32

27.89

12.17

70

5.322

دال إحصائيا على مستوى الداللة (2,33= )0,01

متو�سطي عالمات حت�صيل
�أظهر اجلدول (� )5أنه توجد فروق دالة �إح�صائياً بني
ْ
طالب وطالبات ال�صف العا�رش يف الفيزياء ممن تعلموها با�سرتاتيجية البيت الدائري� ،إذ
كان متو�سط حت�صيل الإناث (� )88.33أكرب من متو�سط حت�صيل الذكور ( ، )77.03مما دل
على �أن الفارق ل�صالح الإناث.ويعزى تفوق الإناث على الذكور لتفاعل الطالبات ايجاباً
مع اال�سرتاتيجية اجلديدة التي �أعطت للتدري�س �شكالً جديداً ودافعاً وحافزاً لإبداء �أف�ضل
ما عندهن للح�صول على تفوق وا�ضح ،وت�رصف الطالبات وقتا �أكادمييا يف التعلم �أكرث
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د .شحادة مصطفى عبده

من الطالب بحكم طبيعة املجتمع الذي يفر�ض عليهن ق�ضاء معظم وقتهن يف البيت ،مما
يدفعهن ال�ستثماره يف التعلم لإثبات ذاتهن ،وتعزيز دورهن الأ�رسي واالجتماعي يف
جمتمع الرجال الذي يع�شن فيه ،وتوفر لهن دافعيه قوية للتعلم �أكرث من الطالب ،و�أن دافعية
الطالبات للتعلم �أكرث من دافعية الطالب� ،إذ �أتيحت الفر�صة اليوم للإناث للح�صول على
�أعلى الدرجات العلمية ،واقتحمت جماالت كانت حتى وقت وجيز تعد قا�رصة على الذكور
دونهن.ومل توجد درا�سات تتفق �أو تختلف مع هذه النتيجة يف حدود اطالعه.
(ب) أثر اجلنس يف اجتاه طلبة الصف العاشر حنو تعلم الفيزياء:
حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطي
عالمات اجتاه طالب وطالبات ال�صف العا�رش نحو تعلم الطاقة الكهربائية يف حياتنا
با�سرتاتيجية البيت الدائري؟ ويبني اجلدول ( : )6نتائج اختبار (ت) للمقارنة بني متو�سطي
عالمات طالب وطالبات عينة البحث على مقيا�س االجتاه نحو تعلم الفيزياء.
الجدول ()6
نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطي عالمات طالب وطالبات عينة البحث
على مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء.

املتغري
االجتاه نحو التعلم

اجلن�س العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري عدد درجات احلرية قيمة (ت)
�أنثى

39

88.33

12.99

ذكر

32

71.03

13.43

70

7.768

دال إحصائيا على مستوى الداللة (2,33= )0,01

�أظهر اجلدول (� )6أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطي عالمات اجتاه طالب
وطالبات ال�صف العا�رش نحو تعلم وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا الذين تعلموها
با�سرتاتيجية البيت الدائري� ،إذ كان متو�سط حت�صيل الإناث (� )88.33أكرب من متو�سط
عالمات اجتاه الطالب ( )77.03نحو تعلم الفيزياء ،مما يدل على �أن الفارق ل�صالح
الإناث.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن م�شاركة طالبات التجريبية فاعلة يف تعلم املعلومات وحل
امل�شكالت �أكرث بكثري من م�شاركة الذكور يف املو�ضوعات املختارة ،وت�صحيح �إجاباتهن،
وربط املعلومات اجلديدة مبعرفتهن ال�سابقة ب�شكل منظم ومت�سل�سل ،وربطها بحياتهن
اليومية ،وممار�ستهن لبع�ض الأن�شطة نظرياً وعملياً ،وظهر ذلك بو�ضوح يف �شكل البيت
الدائري الذي و�ضعوه ،مما �ساهم يف جعلهن �أكرث فهما وتركيزاً وتنظيماً للمعلومات وتعلماً
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تعلماً ن�شطاً من الذكور ،و�أن طلبة ال�ضابطة ذكوراً و�إناثاً تلقوا املعلومات با�سرتاتيجية
تلقينية دون م�شاركة فاعلة يف الو�صول �إليها �أو ممار�سة ن�شطة لهذه املعلومات ،مما جعلهم
يبذلون جهدا �أكرب من �أفراد التجريبية يف حفظها ،وا�سرتجاعها ،واحل�صول على م�ستوى
التح�صيل نف�سه.ومل توجد بحوث تتفق �أو تختلف مع هذه النتيجة يف حدود اطالعه.ويبني
اجلدول ( )7نتائج اختبار (ت) للمقارنة بني متو�سطي عالمات طالب وطالبات عينة البحث
على مقيا�س االجتاه نحو معلم الفيزياء.
الجدول ()7
نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين متوسطي عالمات طالب وطالبات عينة البحث
على مقياس االتجاه نحو معلم الفيزياء.

املتغري
االجتاه نحو املعلم

اجلن�س العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري عدد درجات احلرية قيمة (ت)
�أنثى

39

39.23

14.81

ذكر

32

25.01

15.31

70

5.998

دال إحصائيا على مستوى الداللة (2,33= )0,01

و�أظهر اجلدول (� )7أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطي اجتاه طالب وطالبات
ال�صف العا�رش نحو تعلم وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا الذين تعلموها با�سرتاتيجية
البيت الدائري� ،إذ كان متو�سط اجتاهات الإناث (� )39.23أكرب من متو�سط اجتاهات الطالب
( ، )25.01مما يدل على �أن الفارق ل�صالح الإناث.وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن طالبات
التجريبية �أكرث من الطالب يف فر�ص امل�شاركة الفاعلة يف التو�صل �إىل املعلومات العلمية
يف �أثناء مناق�شة �إجابات زمالئهم ،ومنحهم فر�صة �إجراء التجارب ،والعمل يف جمموعات،
وتف�سري �أوراق العمل املطلوبة يف تنفيذ الأن�شطة ،بينما طلبة ال�ضابطة تلقوا املعلومات
بالتلقني ،ومل ي�ؤدوا دوراً كبرياً يف وتف�سري الظواهر وحتليلها والتو�صل �إىل معلومة عملية
وربطها بخرباتهن ال�سابقة .ومل يجد الباحث بحوثاً تتفق �أو تختلف مع هذه النتيجة يف
حدود اطالعه.
ثالثا -النتائج املتعلقة بأثر التفاعل بني طريقة التدريس واجلنس يف املتغريات التابعة
للبحث:
وميكن عر�ض النتائج املتعلقة ب�أثر التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س يف املتغريات
التابعة للبحث على النحو الآتي:

(�أ) �أثر التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س يف حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش نحو
تعلم الفيزياء:
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د .شحادة مصطفى عبده

حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سطات حت�صيل طلبة ال�صف العا�رش يف وحدة الفيزياء تعزى للتفاعل بني طريقة
التدري�س وجن�س الطالب؟
ا�ستخدم حتليل التباين متعدد املتغريات ملعرفة �أثر التفاعل بني طريقة التدري�س
واجلن�س على متغريات البحث التابعة ،وهي :التح�صيل ،واالجتاه نحو تعلم الفيزياء،
واالجتاه نحو معلمها لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،وتبني اجلداول ()11 ،10 ،9 ،8
ملخ�ص نتائج �أثر التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س على املتغريات التابعة للبحث.
الجدول ()8
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل
تبعاً لمتغيرات طريقة التدريس ،والجنس ،والتفاعل بينهما.

م�صدر التباين

جمموع املربعات عدد درجات احلرية متو�سط جمموع املربعات «ف» املح�سوبة م�ستوى الداللة

الطريقة )(A

267.54

1

267.54

11.49

0.003

اجلن�س )(B

156.78

1

156.78

6.73

0.008

تفاعل ()A×B

38.06

1

38.06

1.64

0.649

3189.83

137

23.28

3652.21

140

اخلط�أ
املجموع الكلي

دال إحصائيا على مستوى الداللة (6.63= )0,01

�أظهرت نتائج اجلدول (� )8أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً يف حت�صيل طلبة ال�صف
العا�رش يف الفيزياء الذين تعلموها با�سرتاتيجية البيت الدائري ،تعزى �إىل التفاعل بني
طريقة التدري�س واجلن�س ،حيث �أن م�ستوى الداللة للتفاعل ( ، )0.649وهي �أعلى من
م�ستوى الداللة (. )0.01

(ب) �أثر التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س يف اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش
نحو تعلم الفيزياء:
حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني
متو�سطات اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش الذين تعلموا الفيزياء با�سرتاتيجية �شكل البيت
الدائري ،تعزى �إىل التفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س؟ ويبني اجلدول ( : )9ملخ�ص نتائج
حتليل التباين متعدد املتغريات لعالمات الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو تعلم الفيزياء
تبعاً ملتغريات طريقة التدري�س ،واجلن�س ،والتفاعل بينهما.
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الجدول ()9
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على مقياس االتجاه
نحو تعلم الفيزياء تبعاً لمتغيرات طريقة التدريس ،والجنس ،والتفاعل بينهما.

جمموع املربعات عدد درجات احلرية متو�سط جمموع املربعات «ف» املح�سوبة م�ستوى الداللة

م�صدر التباين
طريقة التدري�س )(A

7657.61

1

7657.61

17.45

0.001

اجلن�س )(B

3238.76

1

3238.76

7.38

0.004

تفاعل )(A×B

698.87

1

698.87

1.593

0.716

60016.74

137

438.81

71611.98

140

اخلط�أ
املجموع الكلي

دال إحصائيا على مستوى الداللة (6.63= )0,01

�أظهرت نتائج اجلدول (� )9أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً يف اجتاهات طلبة ال�صف
العا�رش نحو تعلم الفيزياء الذين تعلموها با�سرتاتيجية البيت الدائري تعزى �إىل التفاعل
بني طريقة التدري�س واجلن�س ،حيث �أن م�ستوى الداللة للتفاعل ( ، )0.716وهي �أعلى من
م�ستوى الداللة (. )0.01
ويبني اجلدول ( : )10ملخ�ص نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات لعالمات الطلبة
على مقيا�س اجتاه الطلبة نحو معلم الفيزياء تبعاً ملتغريات طريقة التدري�س ،واجلن�س،
والتفاعل بينهما.
الجدول ()10
ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على مقياس اتجاه الطلبة
نحو معلم الفيزياءتبعا لمتغيرات طريقة التدريس ،والجنس ،والتفاعل بينهما.

م�صدر التباين

جمموع املربعات عدد درجات احلرية متو�سط جمموع املربعات «ف» املح�سوبة م�ستوى الداللة

طريقة التدري�س )(A

4546.49

1

4546.49

11.09

0.000

اجلن�س )(B

3956.05

1

3956.05

9.65

0.003

تفاعل )(A×B

789.54

1

789.54

1.927

0.529

56164.94

137

409.96

65457.02

140

اخلط�أ
املجموع الكلي

دال إحصائيا على مستوى الداللة (6.63= )0,01
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د .شحادة مصطفى عبده

�أظهرت نتائج اجلدول (� )10أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً يف اجتاهات طلبة
ال�صف العا�رش نحو الفيزياء الذين تعلموها با�سرتاتيجية البيت الدائري تعزى �إىل التفاعل
بني طريقة التدري�س واجلن�س ،حيث �أن م�ستوى الداللة للتفاعل ( ، )0.529وهي �أعلى من
م�ستوى الداللة (. )0.01
رابعا -النتائج املتعلقة بالفروق بني جمموعيت البحث بعد تنفيذ التجربة بشهر (االحتفاظ):
وملعرفة ما �إذا وجدت فروق دالة �إح�صائياً يف �أداء املجموعتني الآين وامل�ؤجل على
املتغريات التابعة ،ا�ستخدم اختبار (ت) للعينات املرتابطة.وميكن عر�ض نتائج هذا البند
على النحو الآتي:

(�أ) �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري على احتفاظ طلبة ال�صف العا�رش مبادة
الفيزياء:
حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابع :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً بني متو�سطي
عالمات التح�صيل الفوري وامل�ؤجل لطلبة ال�صف العا�رش يف وحدة الطاقة الكهربائية يف
حياتنا الذين تعلموها با�سرتاتيجية البيت الدائري؟ ويبني اجلدول ( )11نتائج اختبار (ت)
للعينات غري امل�ستقلة (املزاوجة) لعالمات الطلبة على اختبار التح�صيل يف الفيزياء.
الجدول ()11
نتائج اختبار (ت) لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل في الفيزياء.

املتغري التابع املجموعة الزمن العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري عدد درجات احلرية قيمة (ت)
التجريبية
التح�صيل
ال�ضابطة

�آين

71

38.65

9.56

م�ؤجل

71

36.97

9.85

�آين

70

23.32

8.11

م�ؤجل

70

18.32

7.97

70
69

1.069
4.897

�أظهر اجلدول (� )11أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطي التح�صيل الفوري
وامل�ؤجل لدى طلبة ال�صف العا�رش يف وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا الذين تعلموها
با�سرتاتيجية البيت الدائري ،مما يدل على احتفاظ الطلبة باملادة املتعلمة خالل �شهر بني
التطبيقني الفوري وامل�ؤجل الختبار التح�صيل على عينه البحث.
ويعزى احتفاظ الطلبة مبحتوى الفيزياء �إىل �أن ا�سرتاتيجية البيت الدائري تعطي
فر�صاً عديدة لال�ستجابة ،وتوفر وقتا للمعلم لإ�رشاك الطلبة بفاعلية عالية يف عملية التعلم
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والإفادة من خرباتهم ال�سابقة ،وتقي�س �أداءهم على نحو منظم وم�ستمر مما ميكنهم من
التعلم ذي معنى ،لأنها تعالج نقاط ال�ضعف وتعزز نقاط القوة �أوالً ب�أول ،فتكون لدى
الطلبة بنية معرفية �سليمة ورا�سخة ومتما�سكة ،مما مكنهم من التغلب على �صعوبات تعلم
الفيزياء ،واالحتفاظ باملعلومات املتعلمة لأطول فرتة ممكنة (توق ورفيقه. )1999 ،وال
توجد درا�سات وبحوث �سابقة يف حدود اطالع الباحث تقارن معها هذه النتيجة من حيث
االتفاق واالختالف مع هذه النتيجة.

(ب) �أثر ا�سرتاتيجية البيت الدائري على احتفاظ الطلبة بتح�سن اجتاه الطلبة نحو
تعلم مادة الفيزياء:
حاول هذا البند الإجابة عن ال�س�ؤال الثامن :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطي
عالمات االجتاه الفوري وامل�ؤجل لدى طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم الطاقة الكهربائية يف
حياتنا الذين تعلموها با�سرتاتيجية البيت الدائري؟ ويبني اجلدول ( : )12نتائج اختبار (ت)
لعالمات الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو تعلم الفيزياء.
الجدول ()12
نتائج اختبار (ت) لعالمات الطلبة على مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء.

املتغري التابع

املجموعة الزمن العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري عدد درجات احلرية قيمة (ت)
التجريبية

االجتاه نحو التعلم
ال�ضابطة

�آين

71

84.39

13.89

م�ؤجل

71

83.13

14.97

�آين

70

64.67

12.09

م�ؤجل

70

49.69

11.87

70
69

1.131
6.848

�أظهر اجلدول (� )12أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطي االجتاه الفوري
وامل�ؤجل لدى طلبة ال�صف العا�رش نحو تعلم الفيزياء من تعلموها با�سرتاتيجية البيت
الدائري ،مما يدل على احتفاظ الطلبة بتح�سن اجتاههم نحو تعلم املادة املتعلمة خالل �شهر
بني التطبيقني الفوري وامل�ؤجل ملقيا�س االجتاه نحو تعلم الفيزياء على عينه البحث.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري متكّن الطالب من
املادة املتعلمة ،وتك�سبهم بنية مفاهيمية �أكرث متا�سكاً وثباتاً ،وقد ك�شف عن ذلك ا�ستخدام
الطالب �شكل بيت دائري مركب و�أكرث تنظيماً وتفرعاً ومنطقية ،ومكنتهم من ترتيب
�أفكارهم وجدولتها جدولة عملية ،مما عزز لديهم القدرة على الرتابط املنطقي ،وت�سل�سل
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د .شحادة مصطفى عبده

املفاهيم ب�شكل ذي معنى ،وزيادة �إملامهم ومتكنهم من املحتوى املفاهيمي ،و�ألفتهم له،
الأمر الذي �أدى �إىل التعلم ذي املعنى ،وتذويت املادة املتعلمة ،وي�ساعدهم على ا�ستنباط
الأفكار اجلديدة والتنب�ؤ عن عالقات مل يكونوا يعرفونها من قبل ،مما �ساعد على ر�سوخ
املفاهيم لدى الطالب واالحتفاظ بها ،وا�سرتجاعها وتذكرها ب�أقل جهد ممكن ،مما �أ�سهم يف
تقليل م�ستوى التوتر والقلق لديهم ،وعزز التذكر واالحتفاظ باجتاه مرتفع نحو تعلم مادة
الفيزياء.
وتعزى هذه النتيجة �أي�ضا �إىل �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجية البيت الدائري �ساعد الطلبة على
ر�ؤية العلم من وجهة النظر البنائية كو�سيلة مفيدة للتعلم ،مما انعك�س �إيجاباً على تفاعلهم
مع ا�سرتاتيجية البيت الدائري ،و�أكد على دورهم يف العملية التعليمية التعلمية الأمر الذي
�أ�شبع حاجاتهم املتمثلة يف �إثبات الذات ،ورفع من م�ستوى تقديرهم لذواتهم ،و�أوجد عندهم
�شعوراً من الراحة واال�ستقرار ،والر�ضا النف�سي ،وعزز دوافعهم الداخلية نحو الفيزياء.وال
توجد درا�سات وبحوث �سابقة يف حدود اطالع الباحث تقارن معها هذه النتيجة من حيث
االتفاق واالختالف مع هذه النتيجة.ويبني اجلدول ( : )13نتائج اختبار (ت) لعالمات
الطلبة على مقيا�س االجتاه نحو معلم الفيزياء.
الجدول ()13
نتائج اختبار (ت) لعالمات الطلبة على مقياس االتجاه نحو معلم الفيزياء.

املتغري التابع

املجموعة
التجريبية

االجتاه نحو املعلم
ال�ضابطة

الزمن

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري عدد درجات احلرية قيمة (ت)

�آين

71

35.78

14.96

م�ؤجل

71

34.05

13.90

�آين

70

31.56

12.41

م�ؤجل

70

26.49

11.65

70
69

4.875
7.361

و�أظهر اجلدول (� )13أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطي االجتاه الفوري
وامل�ؤجل لدى طلبة ال�صف العا�رش نحو وحدة الطاقة الكهربائية يف حياتنا الذين تعلموها
با�سرتاتيجية البيت الدائري ،مما يدل على احتفاظ الطلبة بتح�سن اجتاههم نحو معلم
عينة
الفيزياءخالل �شهر بني التطبيقني الفوري وامل�ؤجل ملقيا�س االجتاه نحو املعلم على ّ
البحث.وال توجد بحوث �سابقة يف حدود اطالع الباحث تقارن معها هذه النتيجة من حيث
االتفاق واالختالف.
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التوصيات واملقرتحات:
توصيات البحث:
يو�صي هذا البحث ا�ستنادا لنتائجه بالآتي:
1 .1يو�صي ب�إجراء مزيد من البحوث والدرا�سات على �أثر ا�سرتاتيجية البيت الدائري

على �صفوف من مراحل درا�سية �أخرى ،ومباحث درا�سية �أخرى ،من �أجل ت�أكيد النتائج التي
تو�صل الباحث �إليها ،وتعميمها على مباحث درا�سية �أخرى ،ومراحل تعليمية �أخرى.
2 .2يو�صي ب�إجراء مزيد من البحوث والدرا�سات على �أثر ا�سرتاتيجية البيت الدائري على
�سمات �شخ�صية �أخرى للطالب كمفهوم الذات العام ،ودافع الإجناز ،والقلق... ،الخ ،خا�صة
بعد جناحها يف حت�سني اجتاهات الطلبة نحو تعلم الفيزياء ونحو معلمها.

مقرتحات البحث:
يقرتح هذا البحث ا�ستنادا لنتائجه الآتي:
1 .1يقرتح على وا�ضعي املناهج ومطوريها بتبني ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف

بناء املادة التعليمية وتنظيمها يف املنهج من �أجل م�ساعدة الطالب على اكت�ساب وتعلم
املفهوم العلمي ال�سليم تعلماً ن�شطاً وذي معنى.
2 .2يقرتح على مديرية التدريب والت�أهيل والإ�رشاف الرتبوي بعقد دورات تدريبية
م�ستمرة ملعلمي وم�رشيف الفيزياء خا�صة ،والعلوم الطبيعية عامة حول ا�ستخدامات
ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف التعليم.
3 .3يقرتح على القائمني على برامج �إعداد املعلمني يف اجلامعات الفل�سطينية والعربية
بتبني ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري �ضمن حمتوى مقررات �أ�ساليب التدري�س يف برامج
�أق�سامهم.
4 .4يقرتح على معلمي ومعلمات الفيزياء خا�صة ،والعلوم الطبيعية عامة ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري يف التعليم ،لأنها ت�أخذ يف االعتبار م�ستوى فهم الطلبة
للمفاهيم العلمية ،وما حتتويه بنياتهم املفاهيمية من معرفة �سابقة ،وتتحقق من �إتقانهم
للمادة �أوالً ب�أول م�ستخدمة تقومي بنائي ن�شط ومنظم وم�ستمر ،وجتعل الطالب حموراً للعملية
التعليمية التعليمية وفقا لهذا االجتاه احلديث يف التعليم.
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د .شحادة مصطفى عبده

املصادر واملراجع:
أوال -املراجع العربية:
�1 .1أمبو �سعيدي ،عبداهلل ،البلو�شي� ،سليمان .2009 ،طرائق تدري�س العلوم .ط ،1دار امل�سرية
للن�رش والتوزيع الطباعة ،عمان ،الأردن.
2 .2جروان ،فتحي . )2002( .تعليم التفكري :مفاهيم وتطبيقات .العني :دار الكتاب
اجلامعي.
3 .3اجلندي� ،أمينة ،و�صادق ،منري . )2001( .فعالية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة
يف حت�صيل العلوم وتنمية التفكري االبتكاري لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي ذوي
ال�سعات العقلية املختلفة .الرتبية العلمية للمواطنة ,امل�ؤمتر العلمي اخلام�س ,القاهرة:
اجلمعية امل�رصية للرتبية العلمية.273 -245 ،
�4 .4أبو دالخ ،نائلة �سلمان ( . )2003تق�صي �أثر ا�ستخدام خرائط دائرة املفهوم على
التح�صيل العلمي ودافع الإجناز وقلق االختبار الفوري وامل�ؤجل يف الكيمياء وعلوم
الأر�ض لدى طلبة ال�صف التا�سع يف املدار�س احلكومية مبحافظة قباطية ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فل�سطني.
5 .5دونالد وجاكوب ورزافيه . )2004( .مقدمة للبحث يف الرتبية .ترجمة �سعد احل�سيني.
العني :دار الكتاب اجلامعي.
6 .6زيتون ،عاي�ش حممود ( . )2003االجتاهات وامليول العلمية يف تدري�س العلوم ،عمان،
الأردن ،جمعية عمال املطابع التعاونية.
7 .7زيتون ،عاي�ش حممود (� . )2005أ�ساليب تدري�س العلوم ،عمان ،الأردن ،دار ال�رشوق
للن�رش والتوزيع.96 -92 ،
8 .8زيتون ،كمال )1997( .فعالية �إ�سرتاتيجيتي خرائط املفاهيم ودوائرها على حت�صيل
مفاهيم ت�صنيف الكائنات احلية لدى عينة من طالب ال�صف الأول الثانوي ذوي ال�سعات
العقلية املختلفة .جملة كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،ع .104 -67 ،75
9 .9عودة� ،أحمد �سليمان ،و ملكاوي ،فتحي ح�سن (� . )1992أ�سا�سيات البحث العلمي يف
الرتبية والعلوم الإن�سانية� .إربد ،الأردن ،مكتبة الكتاين.
1010القاروط دجلة� ،صادق ( . )1998تق�صي �أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية على التح�صيل
الفوري وامل�ؤجل يف مادة علم احلياة لطلبة ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية
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مبحافظة جنني ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فل�سطني.
1111اللقاين� ،أحمد ،واجلمل ،علي . )2005( .معجم امل�صطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج
و طرق التدري�س .القاهرة :عامل الكتب.
1212املزروع ،هيا ( . )2005ا�سرتاتيجية البيت الدائري :فاعليتها يف تنمية مهارات ما وراء
املعرفة وحت�صيل العلوم لدى طالبات املرحلة الثانوية ذوات ال�سعات العقلية املختلفة،
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املالحق:
امللحق (:)1
معايري تقومي �شكل البيت الدائري الذي �صممه الطالب:
اقرتح وارد وواندر�سي ( )Ward and Wandersee, 2002: 205- 225معايري تقومي
�شكل البيت الدائري التي متكن املعلم من تقومي ال�شكل الذي �صممه الطالب ،وهي كما يف
اجلدول الآتي:

معايري تقومي �شكل البيت الدائري.
غري يحتاج
نعم ال
متوفر �إىل عناية

العبارة
هل حدد الطالب الأهداف التي ي�سعى لتحقيقها؟
هل كتب الطالب الأهداف يف ال�شكل الذي �صممه؟
هل العنوان املعطى لل�شكل غطى املفهوم العلمي املراد عمل �شكل له؟
هل يحتوي ال�شكل على املفاهيم واملعلومات الرئي�سة املرتبطة مبو�ضوع الدر�س؟
هل توجد من خم�سة �إىل �سبعة مفاهيم رئي�سة ومعرفة ب�شكل وا�ضح يف ال�شكل؟
هل املفاهيم الرئي�سة الواردة يف ال�شكل معرفة فيه ب�شكل وا�ضح؟
هل حددت املفاهيم بدقة؟
هل توجد ر�سوم تو�ضيحية يف كل قطاع من القطاعات ال�سبعة تو�ضح املفهوم داخل القطاع؟
هل يوجد تتابع دقيق و�صحيح للمعلومات يف ال�شكل؟
�إذا كرب الطالب �أحد القطاعات ،هل هو مت�ضمن يف الورقة التي ر�سم الطالب ال�شكل عليها؟
هل ال�شكل مزدحم جدا باملعلومات؟
هل توجد فراغات بني الكلمات املكتوبة يف كل قطاع؟
هل ال�شكل من الناحية اجلمالية منظم ومرتب وت�سهل قراءته؟
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امللحق (:)2
مثال تو�ضيحي على ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري:
عنوان الدر�س :حفظ ال�شحنة الكهربائية.
�أهداف الدر�س :يتوقع من الطالب �أن يحقق املخرجات التالية :يتعرف الطالب على

حفظ ال�شحنة الكهربائية ،ويفرق الطالب بني كل من ال�شحن املوجبة وال�شحنة ال�سالبة،
ويتتبع الطالب حفظ ال�شحنة الكهربائية بدءا من دل ق�ضيب الآبونيت بال�صوف وانتهاء
بانفراج ورقتي الك�شاف الكهربائي ،وير�سم الطالب �شكل البيت الدائري ملفهوم حفظ ال�شحنة
الكهربائية.
املواد والأدوات امل�ستخدمة يف البحث :لتطبيق ا�سرتاتيجية �شكل البيت الدائري
ب�صورة واقعية داخل ال�صف يلزمنا ما يلي� :أوراق بي�ضاء �أو �شفافيات مر�سوم عليها �شكل
البيت الدائري للمفهوم امل�ستهدف �أو ر�سم الطلبة ال�شكل ب�أنف�سهم ،و�شفافيات وجهاز عر�ض
ال�شفافيات �أو احلا�سوب و ( )LCDلعر�ض الأ�شكال يف حالة توفر اجلهاز.
احتياجات ال�سالمة :ال يحتاج الدر�س �إىل �أي من احتياجات الأمان وال�سالمة.

خطوات تطبيق الدر�س:
تتبع اخلطوات التالية لتطبيق الدر�س:
● ●�أوال :يراجع املعلم يف بداية الدر�س ما متت درا�سته يف احل�صة املا�ضية عن
ال�شحنات الكهربائية املت�شابهة تتنافر وال�شحنات الكهربائية املختلفة تتجاذب.
● ●ثانيا :ينتقل املعلم �إىل در�س اليوم وهو حفظ ال�شحنة الكهربائية.
● ●ثالثا :يوزع املعلم طلبة ال�صف يف جمموعات تعاونية مع االلتزام بقواعد التعلم
التعاوين.
● ●رابعا :يبد�أ عر�ض الدر�س عن طريق احلوار واملناق�شة والتو�ضيح بالأمثلة ،وا�ستخدام
التقنيات الرتبوية املختلفة.
● ●خام�سا :يقوم الطلبة بالآتي بعد انتهاء الدر�س يف الع�رشين دقيقة الأخرية من
احل�صة:
1 .1حتديد الفكرة التي يتم ا�ستك�شافها وت�صميم ال�شكل عنها ،وهنا هي «حفظ ال�شحنة
الكهربائية».
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2 .2يكتب الطلبة عنوان املفهوم الرئي�س م�ستخدمني كلمات الربط «من �أو يف» و»
الواو» .ويكون العنوان يف هذا الدر�س « حفظ ال�شحنة الكهربائية « ،ومفاهيم فرعية مرتبطة
مبا�رشة باملفهوم هي «ال�شحنات الكهربائية املوجبة» ،و» ال�شحنات الكهربائية ال�سالبة».
3 .3يقوم الطلبة بالآتي:
 .أيكتب الطلبة الأهداف اخلا�صة بت�صميم �شكل البيت الدائري يف �أ�سفل الورقة التي
�سري�سم عليها ال�شكل� ،أو يف ورقة خارجية ،واملوزعة عليهم من قبل املعلم.
.بيكتب الأهداف املراد حتقيقها ،هي :التعرف على حفظ ال�شحنة الكهربائية.
.تالتعرف على الأدوات واملواد الالزمة للن�شاط العملي للتحقق من حفظ ال�شحنة
الكهربائية ،وهي :ق�ضيب �آبونيت ،وقطعة �صوف ،وق�ضيب زجاج ،وقطعة حرير ،وق�صا�صات
ورق ،والك�شاف الكهربائي.
.ثقيام الطالب بالإجراءات التالية للن�شاط العملي املعد للتحقق من مفهوم حفظ
ال�شحنات الكهربائية:
 مل�س الطالب قر�ص الك�شاف بيده.
 تقريب ق�ضيب الآبونيت قبل دلكه من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
 اجعل الق�ضيب قبل دلكه يلم�س قر�ص الك�شاف الكهربائي ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 تقريب قطعة ال�صوف قبل دلكها بالآبونيت من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 اجعل قطعة ال�صوف قبل دلكها تلم�س قر�ص الك�شاف الكهربائي ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 تقريب ق�ضيب الزجاج قبل دلكه من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
 مل�س ق�ضيب الزجاج قبل دلكه قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف
 تقريب قطعة احلرير قبل دلكها بالزجاج من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 مل�س قطعة احلرير قبل دلكها بالزجاج قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
 دلك ق�ضيب �آبونيت بقطعة �صوف.
 تقريب ق�ضيب الآبونيت بعد دلكه من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
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 مل�س ق�ضيب الآبونيت بعد دلكه قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف
 تقريب قطعة ال�صوف بعد دلكها بالآبونيت من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 مل�س قطعة ال�صوف بعد دلكها قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
 دلك ق�ضيب زجاج بقطعة حرير.
 تقريب ق�ضيب الزجاج بعد دلكه باحلرير من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 مل�س ق�ضيب الزجاج بعد دلكه باحلرير قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
 تقريب قطعة احلرير بعد دلكها بالزجاج من قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي
الك�شاف.
 مل�س قطعة احلرير بعد دلكها بالزجاج قر�ص الك�شاف ومالحظة ورقتي الك�شاف.
.جالتعرف على مفاهيم علمية مثل� :شحنة الآبونيت �سالبة� ،شحنة ال�صوف يف نف�س
الوقت موجبة م�ساوية يف املقدار ل�شحنة الآبونيت ال�سالبة .و�شحنة ق�ضيب الزجاج موجبة،
�شحنة احلرير يف نف�س الوقت �سالبة م�ساوية يف املقدار ل�شحنة الزجاج املوجبة ،وال�شحن
باحلث (الت�أثري)  ،وال�شحن باللم�س.
.حالتعبري بر�سوم تو�ضيحية مب�سطة عن نتيجة كل من :ق�ضيب �آبونيت قبل دلكه
بال�صوف وبعده ،وق�ضيب زجاج قبل دلكه باحلرير وبعده ،كل على حده ،وتقريب كل منهما
من قر�ص الك�شاف الكهربائي مرة ،ومل�سه مرة �أخرى.
.خر�سم �شكل البيت الدائري با�سرتاتيجية منظمة ومت�سل�سلة ،و يقوم الطلبة بتجزئة
املعلومات ذات العالقة مبفهوم (حفظ ال�شحنة الكهربائية) �إىل �سبعة �أجزاء رئي�سة تو�ضح
مكونات الن�شاط الذي من خالله نتحقق من مفهوم حفظ ال�شحنة الكهربائية.
 .ديكتب الطلبة املعلومات اخلا�صة بكل جزء من الأجزاء �أو القطاعات ال�سبعة
م�ستخدمني كلمات ور�سوما �أو مناذج مب�سطة ي�سهل تذكرها وا�ستدعا�ؤها بدءا من القطاع
الأقرب �إىل مو�ضع رقم ( )12يف ال�ساعة ومن ثم االنتقال �إىل القطاعات الأخرى بنف�س
اجتاه حركة عقارب ال�ساعة.
 .ذتعر�ض كل جمموعة ال�شكل الذي �صممته على �أفراد ال�صف الآخرين مع تعليقات
من قبل املعلم والزمالء.
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 .ريطلب املعلم من كل جمموعة من املجموعات عمل مل�صق يعلق يف �أحد �أركان
ال�صف ملدة �أ�سبوع.

الشكل (: )1
نموذج لشكل البيت الدائري
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