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حامد عبداهلل السويحل

أثر استعمال البيت الدائري يف حتصيل طالبات الصف الثاني
املتوسط ملادة الفيزياء

أ .د .ماجدة إبراهيم الباوي
جامعة بغداد  /كلية الرتبية
( ابن اهليثم )

حامد عبداهلل السوحيل
وزارة الرتبية
مديرية تربية الكرخ األوىل

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
يهدؼ هذا البحث إلى معرفة أثر شكل البيػت الػدائري فػي التحصػيل لاالبػات الصػف
الثاني المتوسط في مادة الفيزياء.
وألجل تحقيق هدؼ البحث ،وضع الباحث فرضية صفرية ،ثػم عمػل ع ػى التحقػق مػ

صحتها بإجراء تجربة استػرقت فصالً دراسياً كامالً ،هو الفصل الدراسي األوؿ ،إذ أَعد الباحػث
بنفسه مست زمات التجربة والمتمث ة بتحديد المادة الع مية ل تجربة واألغراض الس وكية والخاط

التدريسية ل مجموعتي التجريبية والضاباة.

وقػػد أتيتيػػرت عينػػة البحػػث قصػػدياً م ػ ثانويػػة الحضػػارة ل بنػػات التابعػػة لمديريػػة تربيػػة
بػػػداد /الكػػرخ األولػػى ت قسػػم تربيػػة أبػػي غريػ  ،وب ػػع عػػددها  )86طالبػػة مػ طالبػػات الصػػف

الثاني المتوسط في المدرسة ،وقد ايتيرت شعبة ب) ايتياراً عشوائياً لتدرس ع ى وفق مخاػط
شػكل البيػت الػدائري ،وشػعبة أ) لتػدرس ع ػى وفػق الاريقػة ا,عتياديػة ،وتػم التككػد مػ التكػاف

بي المجموعتي م يالؿ المتػيرات :العمر باألشهر ،درجػة الفيزيػاء ل صػف األوؿ المتوسػط،
التحصيل الدراسي ل والدي  ،المع ومات السابقة والذكاء).
أمػػا بالنسػػبة ألداة البحػػث فقػػد تػػم ايتبػػار المجمػػوعتي التجريبيػػة والضػػاباة با,يتبػػار

التحصي ي ،فقد تم وضع  )04فقرة ،منها  )23فقػرة موضػوعية مػ نػوع ا,يتيػار مػ متعػدد،

و  )3فقػ ػػرات مقاليػ ػػة ذات اةجابػ ػػة القصػ ػػيرة ،وتػ ػػم حسػ ػػاب صػ ػػدؽ ا,يتبػ ػػار وثباتػ ػػه وأجريػ ػػت
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المج د )34

العدد )9

أي وؿ )3402

التح ػػيالت اةحصػػائية لحسػػاب معػػامالت الصػػعوبة والسػػهولة والتمييػػز وفعاليػػة البػػدائل لفق ػرات

ا,يتبار.

وبعػػد انتهػػاء الاالبػػات م ػ دراسػػة جميػػع مفػػردات الفصػػوؿ األربعػػة األولػػى م ػ كتػػاب

الفيزياء المقرر ل صف الثاني المتوسط ،ايتبرت المجموعتاف با,يتبار التحصي ي .وعند تح يل
البيانػػات باسػػتخداـ ا,يتبػػار التػػائي لعينتػػي مسػػتق تي تبػػي ل باحػػث تفػػوؽ طالبػػات المجموعػػة

التجريبية ع ى طالبات المجموعة الضاباة في متوسط درجات التحصيل وبذلك رفضت الفرضية
الصفرية.
إف أهم ما توصل إليه الباحث في هػذا البحػث هػو إف اسػتعماؿ شػكل البيػت الػدائري
كاف فعا ً,في رفع مستوى التحصيل الدراسي لاالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء.
واسػػتكماؿٵ لهػػذا البحػػث وتاػػويرٵ لػػه يقتػػرح الباحػػث إجػػراء دراسػػة مماث ػػة لهػػذا

البحث  ،ع ػى مػواد دراسػية أيػرى  ،ولصػفوؼ دراسػية أيػرى ،ومقارنػة إسػتراتيجية شػكل البيػت
الدائري با,ستراتيجيات الحديثة األيرى .
مشك ة البحث:

Problem of the research

م ػ يػػالؿ يبػػرة الباحػػث فػػي عم ػػه كمػ ا
ػدرس لمػػادة الفيزيػػاء فػػي المػػدارس المتوسػػاة،

,حظ أف الكثير م الا بة يعانوف م صعوبة استيعاب موضوعات الفيزياء ،وبالتػالي إلػى ضػعف
في نتائج تحصي هم الدراسي .وتعػززت ت ػك المالح ػة مػ يػالؿ التحػاور مػع عػدد مػ مدرسػي
الفيزيػاء فػي المػػدارس القريبػة حيػث وجػػد الباحػث أنهػم قػػد شخصػوا نفػ

اطالعػػه ع ػػى بعػػا الدراسػػات التػػي تناولػػت طرائػػق تػػدري

المشػػك ة ،فضػال عػ

الع ػػوـ بصػػورة عامػػة والفيزيػػاء ياصػػة

والتػػي أشػػارت إلػػى نػػواحي القصػػور فػػي تع ػػم وتع ػػيم الفيزيػػاء وضػػعف فػػي تحصػػيل المػػادة وأف
الاالب تعودوا ع ى الحفظ وأف طريقػة التػدري

ا,عتياديػة هػي السػائدة  .ومػ هػذس الدراسػات

دراسة العمادي  )3440 ،في العراؽ والتػي حػددت الصػعوبات التػي يواجههػا ط بػة المػدارس
الثانوي ػػة ف ػػي الع ػػراؽ بع ػػدة أس ػػباب منه ػػا اس ػػتعماؿ األس ػػالي التدريس ػػية التق يدي ػػة والش ػػائعة ف ػػي

التدري

العمادي  )40: 3440،وقد تكوف اةستراتيجية أو الاريقػة التػي يتبعهػا المػدرس فػي
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المادة هي السب في ذلػك .فضػال عػ الجوانػ التع يميػة األيػرى مػ وسػائل مختبريػة

وبيئة صفية مناسبة .....
إف الارائػق واألسػالي التق يديػة المتبعػة فػي تػدري

الفيزيػاء سػاهمت فػي جفػاؼ هػذس

المادة مما أدى إلى صعوبة تع مها  ،ألف هذس الارائق واألسالي تحد م دور الا بة في القيػاـ

بعم يػػات تصػػنيف وتخػػزي المع ومػػات وم ػ ثػػم رباهػػا بالبنيػػة المعرفيػػة المتػػوفرة لػػديهم  ،مػػا قػػد
ي دي إلى صعوبة تع م هذس المادة وكذلك صعوبة حل ما يواجههم م مشكالت  ،وبالتالي أدى
ذلك إلػى انخفػاض نتػائج تحصػيل الا بػة فػي المخػزوف المعرفػي فػي مػادة الفيزيػاء والصػعوبة فػي

تع مها .البػ ػػاوي 0964 ،نقػ ػػال ع ػ ػ الخفػ ػػاجي ) 3 :3444 ،وكثػ ػػرة التسػ ػػاؤ,ت التػ ػػي تاػ ػػرح
والمتع قة بمدى فهم ه ,ء الا بة ل معرفة الفيزيائية المتضمنة في المنهاج المقرر  ،واكتسابها ،

وع األسباب التي أدت إلى هذا ا,نخفاض .الربيعي )3 :3446،
وبنػػاءا ع ػػى مػػا سػػبق عمػػد الباحػػث إلػػى تجري ػ إحػػدى ا,سػػتراتيجيات الحديثػػة وهػػي

إسػػتراتيجية شػػكل البيػػت الػػدائري كاريقػػة لتق يػػل كػػم المع ومػػات المقدمػػة ل االبػػات م ػ يػػالؿ
تن يمها في صورة مخااات وأشكاؿ تن يمية تشػػل حيػزا أقػل فػي ذاكػرة الاالبػة وتتػرؾ مسػاحة
أكبػػر ةتمػػاـ عم يػػة تشػػػيل المع ومػػات ويزنهػػا واسػػترجاعها واةفػػادة منهػػا ممػػا يعنػػي أداء أفضػػل

ذلػػك ألنهػػا تعػػرض المفػػاهيم المجػػردة والرمزيػػة ضػػم مهػػارات اةبػػداع والتػػي تسػػتخدمها الاالبػػة
بصورة مستمرة .
ويكمل الباحث م يالؿ التدري

باستعماؿ هػذس اةسػتراتيجية بيػاف أثرهػا فػي تحصػيل

الاالبػػات فػػي مػػادة الفيزيػػاء ،وأف يحقػػق تع مػػا فػػاعال يجعػػل الاالبػػات أكثػػر مشػػاركة فػػي العم يػػة

التع يميػػة ويزيػػد فػػي رفػػع مسػػتوى التحصػػيل لػػديه مقارنػػة بالاريقػػة ا,عتياديػػة فػػي تػػدري

المادة.

هػػذس

م يالؿ ما تقدـ يمك تحديد مشك ة البحث في اةجابة ع الس اؿ اآلتي:
 -0ما أثر استعماؿ إستراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل طالبات الصػف الثػاني متوسػط
لمادة الفيزياء ؟
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أهمية البحث:

العدد )9

المج د )34

أي وؿ )3402

Importance of the research

يعد ع م الفيزياء أساس لكثير م الع وـ والتاورات التقنية ،وترتبط المفػاهيم الفيزيائيػة

بالجوان التابيقية المهمة في حياة المتع م اليومية م يالؿ التككيد ع ى مػا أحدثػه تقػدـ ع ػم

الفيزياء م تاور فػي ن ػم ا,تصػا,ت ونقػل المع ومػات وارتيػاد الفضػاء واألجهػزة الابيػة وغيرهػا
الكثير م المجا,ت،ولهػذا فػكف ا,تجػاس الحػديث فػي تػدري

الع ػوـ ي كػد أف التاػور يجػ إف

يه ػ ػػدؼ إل ػ ػػى فه ػ ػػم محت ػ ػػوى الع م،واألس ػ ػػالي الت ػ ػػي يتبعه ػ ػػا الع م ػ ػػاء ف ػ ػػي الوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى ه ػ ػػذا

المحتوى،والارائق التي يمك أف تتبع في تدريسه .بساـ)00 :3404 ،
وس ػػبق أف أك ػػد زيت ػػوف  )0998أف ت ػػدري

الع ػػوـ يحت ػػل مكان ػػة مرموق ػػة ورفيع ػػة ف ػػي

البرنػػامج الدراسػػي ل اال ػ ،إذ يهػػدؼ إلػػى إكسػػاب المعرفػػة الع ميػػة ل اال ػ ،وتنميػػة التفكيػػر

الع مػػي ،واكتسػػاب طرائػػق الع ػػم وعم ياتػػه وتنميػػة ا,تجاهػػات والميػػوؿ الع ميػػة وتاويرهػػا لػػدى

الاال ػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػ ػ يػ ػ ػ ػ ػػالؿ إجرائػ ػ ػ ػ ػػه ل تجػ ػ ػ ػ ػػارب المختبريػ ػ ػ ػ ػػة وقيامػ ػ ػ ػ ػػه بالنشػ ػ ػ ػ ػػاطات الع ميػ ػ ػ ػ ػػة.
زيتوف.)00 :0998،
وأعاػػت التربيػػة الحديثػػة أهميػػة كبيػػرة ل ارائػػق التدريسػػية وأعتبرتهػػا حجػػر الزاويػػة فػػي

العم ية التع يمية ،وأصبح ضروريا ابتكار طرائق جديدة ل تدري

تتناس مع التاور الحاصل في

أهػ ػػداؼ المن ػ ػاهج الدراسػ ػػية ومحتوياتهػ ػػا ،لػ ػػذلك فقػ ػػد دعػ ػػا المربػ ػػوف إلػ ػػى اسػ ػػتخداـ الارائػ ػػق

وا,س ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجيات الحديث ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تجع ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الاالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مح ػ ػ ػ ػ ػ ػػور العم ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التع يمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.
رزوقي وآيروف)4 :3443،

وينبػػي ع ػػى مع ػػم الع ػػوـ أف يع ػػم المتع مػػي ويحػػثهم ع ػػى البحػػث عػ العالقػػات بػػي

المف ػػاهيم،والتي غالب ػػا م ػػا تك ػػوف ت ػػك العالق ػػات بينه ػػا معق ػػدة ومتع ػػددة .ومػ ػ هن ػػا ت ػػكتي أهمي ػػة
إستراتيجية شكل البيت الدائري  .)Roundhouse Diagramوقد أعاي هذا ا,سم كنوع
م التشبيه بالعج ة كثيرة ا,ستعماؿ في بعا اآل,ت دايل المنازؿ .امبو سػعيدي وسػ يماف ،

.)068-063: 3449حيث أف التذكر واةدراؾ يزيداف عندما عندما تعرض المع ومات لف يا
وصوريا ،أي ترميز ثنائي بد ,م ترميز لف ي فحس  ،وهذا ما يتوفر في مخاط البيت الدائري.
المزروع)32 :3443،
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وهنػػاؾ دراسػػات أ هػػرت أف الرسػػوـ التػػي ت ػرتبط بالمػػادة الدراسػػية وتكػػوف ع ػػى شػػكل

صور بصرية ،تساعد ع ى التع م بشكل فعاؿ .أبو عالـ .)006 :3440،زيادة ع ى أف أبحاث
اةدراؾ البصري وجدت أف اةنساف يتػذكر المع ومػات بنحػو أفضػل عنػدما يػتم اسػتعماؿ الصػور

وتو يفهػػا ،فوجودهػػا يسػػاعد ع ػػى الترميػػز وي فػػت انتبػػاس الا بػػة إلػػى مػػا يعػػدس ع مػػاء اةدراؾ أوؿ
ياوة لعم يات الترميز في الذاكرة .امبو سعيدي وس يماف.)066 :3449،
كما أف الصورة المجسمة الحية هي أكثر تكثيرا في نقل المع ومات والسػب فػي ذلػك

بحس ما ذكرس ع ماء األعصاب أف المػ يتجػاذب بنباهػة ل تبػاي العػالي والعنصػر الجديػد وأف

 % 94م مديالت الم الحسية تػكتي مػ حاسػة البصػر ومػ مصػادر بصػرية كمػا أف المػ لػه
اس تجابة فورية وت قائية ل رموز والصورة البسياة ،والبيئػة البصػرية تػ ثر باريقػة مباشػرة فػي مراحػل
التع م وتعد األشياء المرتبة مفتاح التذكر ل محتوى التع يمػي فضػال عػ أنهػا تجعػل الػدرس أكثػر

جاذبية وإثارة .جنس )84-88 :3444،

وأشار بدوي  )3404إلى أف الاالب يتع موف حوالي  %34مما يسمعونه و%24

ممػػا يرونػػه و %34ممػػا يسػػمعونه ويرونػػه و %44ممػػا يقولونػػه ويكتبونػػه و %94ممػػا يقولونػػه
حوؿ الشيء الذي يقوموف بعم ه .بدوي)040 :3404 ،
فضال ع أف العمل ضم مجموعات صػػيرة يسػمح بتفاعػل أكبػر بػي المتع مػي وأنػه

يسػػاعد فػػي البحػػث ا,ستشػػاري .واف المتع مػػي الػػذي يمت كػػوف صػػعوبات فػػي التحػػدث ضػػم

الص ػػف كك ػػل ،ق ػػد يتاوع ػػوف ف ػػي ط ػػرح أفك ػػارهم ف ػػي المواق ػػف التع يمي ػػة الت ػػي تش ػػتمل ع ػػى

مجموعات صػيرة .عباس)80-84 :3400،
ول تحص ػػيل الدراس ػػي أهمي ػػة كبي ػػرة ف ػػي تكي ػػف الاالػ ػ م ػػع المجتم ػػع واطالع ػػه ع ػػى

معارفهم وبناء عالقات ايجابية تكسبه ا,حتراـ والتقدير وتحقيق الذات ،ع يه فالتحصيل يح ى
باهتماـ واسع م التربويي ألنه م المخرجات األساسية التي يقاس ع يها نجاح العم ية التربوية،
فضال ع أنه شرط أساسي في القبػوؿ لدراسػة أع ػى وكػذلك فػي مجػاؿ التعيػي وممارسػة العمػل

الو يفي ،وأف العمل ع ى رفع مسػتوى تحصػيل الا بػة وتحسػي أدائهػم هػو مػ أهػداؼ تػدري

م ػػادة الفيزي ػػاء ف ػػي جمي ػػع المراح ػػل الدراس ػػية .الش ػػمري.)0 :3400،واف التحص ػػيل يع ػػد مػ ػ
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المج د )34
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الجوانػ المهمػة فػػي النشػاط العق ػػي الػذي يقػوـ بػػه المػتع م وين ػػر إليػه ع ػى أنػػه محػك أساسػػي

يمكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػوغه ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يالل ػ ػ ػ ػ ػ ػػه تحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى األك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاديمي ل م ػ ػ ػ ػ ػ ػػتع م.
الخالدي.)94-69 :3446 ،
إف تحصيل المتع م يرتفع عنػدما تصػاغ مواقػف الػتع م بصػورة مواقػف تعاونيػة ,ف هػذس

المواقػػف تاػػور لديػػه كفايػػات التفكير .ديفيػػد وجونسػػوف.)80 :0996 ،لػػذا تهػػتم الم سسػػات
التربويػػة بتحصػػيل المتع مػػي ألنػػه يعػػد م شػػر ع ػػى مػػدى تقػػدمها نحػػو تحقيػػق األهػػداؼ التربويػػة

المنشودة وهذا يدؿ ع ى تاورها .عالـ.)33 :3449،
م يالؿ ما تقدـ تتضح أهمية البحث الحالي في :
 -0أهمية ع م الفيزياء بوصفه م الع وـ الابيعية لما له م أهمية فػي حيػاة الاالػ والمجتمػع
وعالقته بالع وـ األيرى.
 -3أهميػػة تػػدري

مػػادة الفيزيػػاء فػػي الصػػف الثػػاني المتوسػػط حيػػث تعتب ػر مػ المراحػػل العمريػػة

الحساسة ل االبات.
 -2أهمية استعماؿ استراتيجيات وطرائق حديثة في تدري

الفيزياء والتي قد تساعد في التػ

ع ى صعوبة تع م مادة الفيزياء ومنها إستراتيجية شكل البيت الدائري.
 -0أهمية التحصيل بوصفه هػدفا أساسػيا مػ أهػداؼ تػدري

الع ػوـ ع ػى نحػو عػاـ ومنهػا ع ػم

الفيزياء بصورة ياصة .وهو أحد الم شرات لفهم واستيعاب المادة الدراسية ونجاح العم يػة

التع مية التع يمية.
 -3رفد المكتبة التربوية والمهتمي بمجاؿ المع ومات البحثية بنتائج البحث الحالي.
هدؼ البحث:

يهدؼ البحث الحالي التعرؼ إلى :

Aim of the research

أثر استعماؿ البيت الدائري في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط لمادة الفيزياء.

294

أثر استعماؿ البيت الدائري في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط لمادة الفيزياء
أ .د .ماجدة إبراهيم الباوي

فرضية البحث:

حامد عبداهلل السويحل

Hypotheses of the research

م أجل التحقق م هدؼ البحث صيػت الفرضية الصفرية اآلتية:
 ,يوجػػد فػػرؽ ذو د,لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى د,لػػة  )4043بػػي متوسػػط درجػػات

طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة الالئػػي يدرس ػ مػػادة الفيزيػػاء باسػػتعماؿ مخاػػط البيػػت الػػدائري
وطالبات المجموعة الضاباة الالئي يدرس المادة نفسها وفق الاريقة ا,عتيادية في التحصيل.
Limitation of the research

حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي ع ى :

 -0عينة م طالبات الصف الثاني المتوسط في ثانوية الحضارة ل بنات في قضاء أبو غري .
 -3الفصل الدراسي األوؿ م العاـ الدراسي . 3402-3403
 -2الفصوؿ األوؿ والثاني والثالث والرابع) مػ كتػاب الفيزيػاء المقػرر ل صػف الثػاني المتوسػط
والمعتمد م قبل وزارة التربية ط )3403 ،0ل عاـ الدراسي . 3402-3403
Determination of the terms

تحديد المصا حات:

Round house diagram

أو : ,مخاط البيت الدائري

 -0عرفه ) )Ward & Wandersee,2001بكنه:
عبارة ع إجراءات يقوـ بها الا بة بتوزيػع المعرفػة حػوؿ مفهػوـ محػدد بشػكل مخاػط

بصري يساعدهم ع ى رؤية مع م المع ومات الع مية الخاصة بذلك المفهوـ وككنها ن اـ متكامل
مستخدمي أدوات الربط م ) و الواو).
)(Ward & Wandersee,2001: 17-21
 -3عرفته المزروع )3443 ،بكنه:
"إستراتيجية تع م م اجل تمثيل مجمل الموضوعات وإجػراءات وأنشػاة الع ػوـ وتركػز

ع ػى رسػم أشػكاؿ دائريػة تنػا ر البنيػة المفاهيميػة لجزيئػه محػددة مػ المعرفػة بحيػث يمثػل مركػز
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المج د )34

العدد )9

أي وؿ )3402

الدائرة الموضوع الرئيسي المراد تع مه وتمثل القااعات السبعة الخارجيػة المكونػة ل موضػوع ".
المزروع)08 :3443،

التعريف اةجرائي:
إستراتيجية تػتع م فيهػا طالبػات الصػف الثػاني المتوسػط عينػة البحػث) مػ يػالؿ م ػ

قااعات الشكل الدائري المقسم إلى سبعة أجزاء قد يزيد أو ينقص  )3بالمع ومات والمفاهيم

الفيزيائيػػة وترتيػ المعرفػػة الع ميػػة دايػػل هػػذس القااعػػات ام بتػػداءاً مػ الموقػػع الػػذي ينػػا ر الػػرقم
 ) 03فػػي السػػاعة وا,نتقػػاؿ إلػػى القااعػػات األيػػرى باتجػػاس عقػػرب السػػاعة بعػػد أف يػػتم وضػػع
المفهػػوـ الػػرئي

دايػػل المحػػور المركػػزي بالتعػػاوف مػػع الباحػػث بهػػدؼ زيػػادة تحصػػي ه وتنميػػة

التفكير الع مي لديه .
ثانيا :التحصيل.

Achievement

عرفه كال م :
 )Good 1973 -0بكنه:
انجاز أو كفاية في األداء في مهارة أو معرفة.

.)Good,1973 :7

 -3عاقل )0966،بكنه:
"المسػػتوى الػػذي يتوصػػل أليػػه الم ػتع م فػػي الػػتع م المدرسػػي أو غيػػرس مقػػرراً م ػ قبػػل
عاقل)03 :0966،
المدرس أو ا,يتبارات "
التعريف اةجرائي:
المع ومات والخبرات الفيزيائية التي تحصل ع يها طالبات الصف الثاني المتوسط عينة

البحػػث) والتػػي يمك ػ قياسػػها م ػ يػػالؿ الػػدرجات التػػي تحصػػل ع يه ػا فػػي ا,يتبػػار التحصػػي ي
الذي أعدس الباحث لهذا الػرض.
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ي فية ن رية:

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى  )Wandersee,1987أف الرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ التخايايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدائريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ل مفهػػوـ) (Concept circle diagramتزودنػػا بابيعػػة فهػػم الا بػػة لموضػػوع معػػي
ياصة إذا ما ط

منهم تصػميم يرياػة عػ موضػوع مػا ممػا يجع هػم يبػدؤوف بالتخيػل والتفكيػر

التكم ي منشاي ياليا ذاكراتهم وم يالله يتم التمايز بػي طالػ وآيػر وصػو ,لمسػتوى أع ػى

م الفهم.

أبو د,خ)8 :3440،

والرسػػم التخاياػػي الػػدائري ل مفهػػوـ هػػو أشػػكاؿ هندسػػية ثنائيػػة البعػػد دوائػػر) تنػػا ر

البنية المفاهيمية لجزيئه محددة م المعرفة ،وترفق بعنػواف المفهػوـ مػع جم ػة شػارحة أو مفسػرة
لمكونات الرسم التخاياي .زيتوف )030 :3440،
وسبق واف اقترح  )Van Amerongen,1979أف تارح المع ومات في حقػل

دائري يتسع المشاهدة لك تػا العينػي ل توفيػق بػي الن ػر واغنػاء العم يػات الذهنيػة فكانػت فكػرة

البيػػت الػػدائري هػػي مسػػتديرة م ػ أجػػل تسػػهيل مثػػل هػػذس العم يػػة وتػػوفير ن ػػاـ لتوجيػػه كثيػػر م ػ

المع ومػ ػ ػ ػ ػػات مثػ ػ ػ ػ ػػل القاػ ػ ػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػ ػػذي يس ػ ػ ػ ػ ػ ك محاػ ػ ػ ػ ػػات مخت فػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي طريػ ػ ػ ػ ػػق سػ ػ ػ ػ ػػيرس.
)(Ward & Lee,2006:11
وع ػػى هػػذا األسػػاس اقتػػرح  Wanderseeفػػي عػػاـ  0990شػػكل البيػػت الػػدائري

) (Roundhouse diagramالذي جاء نتيجة لدراسته ن رية اوزبل في جامعػة كورنيػل
وكذلك لتدريسه يرائط المفػاهيم وشػكل) (Vفػي جامعػة لويزيانػا بحيػث ربػط بػي كػل ذلػك ومػا
يعرفه ع األشكاؿ المن مة .المزروع)09 :3443 ،
إذ يمثػل شػػكل البيػػت الػػدائري شػكال هندسػػيا يتكػػوف مػ قػرص مركػػزي يحتػػوي الفكػػرة

الرئيسػػة أو المفهػػوـ الػػرئي

والقااعػػات السػػبعة

 3أو  )3-التػػي تمثػػل تتػػابع األحػػداث وهػػو

وسي ة لتاوير فهم المتع مي في المدارس المتوساة ل مفاهيم الع مية المجردة حيث تسػاعدهم

ع ى تن يم واستخالص واضهار المع ومات.

)(McCormick,2007: 47-49

وقػػد أعاػػي هػػذا ا,سػػم كنػػوع م ػ التشػػبيه بالعج ػػة التػػي كثيػػرا مػػا تسػػتخدـ فػػي بعػػا

اآل,ت دايل المنازؿ ،وعند الن ػر إلػى ت ػك العج ػة نجػد أنهػا تتكػوف مػ المحػور ،والػذي يعػد
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المج د )34

العدد )9

أي وؿ )3402

بمثابة العقل الذي يحتوي المفهوـ الع مي الرئي  ،ويقسم المحور بخط إلى جزأي يحتػوي كػل

منهمػا ع ػػى ك مػات وحػػروؼ ربػػط هػي مػ أو فػي) و الػػواو) ويقػػوـ المػتع م أو ,بإعػػادة صػػياغة

المفهػػوـ الػػرئي

ووضػػعه دايػػل المحػػور مسػػتخدما ك مػػات وحػػروؼ ال ػربط المػػذكورة سػػابقا فػػي

بعا األحياف ،ولػي

بالضػرورة اسػتعماؿ ك مػات المفهػوـ نفسػها شػرياة أف  ,يخت ػف المعنػى،

أما األجزاء الخارجية ل عج ة فهي سبعة قااعات قد تزيد أو تنقص  )3بحيػث يعبػ المتع مػوف

الشكل مبتدئي م موقع الساعة  )03وا,نتقاؿ إلى القااعات األيرى باتجػاس عقػرب السػاعة
ويساعد المتع مي ع ى تمثيل المع ومات في صور حسية تشكل مثيرات بصرية تضفي ترميزا ذا
معنػػى ع ػػى المع ومػػات التػػي ب ػهػػا المػػتع م ممػػا يسػػهل عم يػػة ا,حتفػػاظ بت ػػك المع ومػػات فػػي

الذاكرة لفترة طوي ة المدى مع القدرة ع ى استرجاعها عند الحاجة .صخي وآيػروف:3400 ،
)003-000
والشكل رقم  )0يمثل مخاط البيت الدائري الذي اقترحه Wandersee

شكل  )0مخاط البيت الدائري الذي اقترحه وندرسي 0990
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ويقػوؿ) (Hackney & Ward,2002أف  Wanderseeقػدـ إسػتراتيجيته

إلى ط بته ع ى هذا األساس طالبا منه م تقديم وتح يػل المفػاهيم الع ميػة المجػردة المتضػمنة فػي
إطػػار مفػػاهيمي متمثػػل بالشػػكل الػػدائري ،لكػػوف هػػذس اةسػػتراتيجية تجهػػز بيئػػة تع يميػػة غنيػػة ألف

المع م يحصل ع ػى األفكػار الرئيسػة مػ محتػوى الموضػوع وبشػكل متسػم باةبػداع فهػو يوصػل

صورة ل مساعدة فػي قػدح الػذاكرة مػ ذلػك المفهػوـ ،وهػذا يػ ثر أو يجعػل العالقػة بػي الشػكل
الػدائري والمفهػػوـ أداة قويػػة لنقػػل فكػػرة مجػػردة إلػػى تصػػوير مرئػػي وم مػػوس مزيػػدة عم يػػة التػػذكر

طوي ة األمد(Hackney & Ward,2002 :529) .
وكػػاف وونديرسػػي قػػد بنػػى شػػكل البيػػت الػػدائري بنػػاءا ع ػػى مػػا قدمتػػه الن ريػػة البنائيػػة

اةنسػػانية لنوفػػاؾ م ػ تصػػور حػػوؿ اكتسػػاب المعرفػػة ومػػا قدمتػػه ن ريػػة الػػتع م ذو المعنػػى ألوزبػػل
باةضػافة إلػػى بحػػوث جػورج مي ػػر حػػوؿ الػذاكرة ومػػا قدمتػػه أبحػاث اةدراؾ البصػػري .المػػزروع،

.)34 :3443

بناء شكل البيت الدائري:

يتم بناء الشكل م قبل المتع مي إذ يقوموف بػ :

 -0تحديد الهدؼ الذي يسعوف إليه م بناء شكل البيػت الػدائري ليسػاعدهم ع ػى التركيػز فػي
دراسة الموضوع.
 -3تحديػد الفكػرة أو األفكػػار الرئيسػة التػػي يػتم استكشػػافها وتصػميم المخاػػط لهػا والمواضػػيع
الجانبي ػػة أو المتصػ ػ ة بالموض ػػوع ال ػػرئي

ال ػػرئي

بحي ػػث يكون ػػاف عن ػػواني متف ػػرعي عػ ػ الموض ػػوع

إذا ك ػػاف الموض ػػوع يحتم ػػل ذل ػػك وتس ػػجي ها ع ػػى ج ػػانبي المنحني ػػي ف ػػي المح ػػور

المركزي.
 -2كتابة العنواف ل مفهوـ الرئي

مستخدمي ك مات الربط م أو في) و الواو).

 -0كتابة األغراض الخاصة بتصػميم شػكل البيػت الػدائري فػي أسػفل الورقػة التػي سيرسػم ع يهػا
الشكل.
 -3تجزئة المع ومات ذات العالقة بالمفهوـ إلى سبعة أجزاء رئيسة قد تزيد أو تنقص .)3
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 -8كتابػػة المع ومػػات الخاصػػة بكػػل قاػػاع مػ القااعػػات التػػي تػػم تحديػػدها مسػػبقا مسػػتخدمي

ك مػات ورسػوما وأشػػكا ,مبسػاة بحيػث تسػػاعدهم ع ػى تػذكرها ابتػػداء مػ القاػاع األقػػرب

إلى الرقم  )03في الساعة ثم ا,نتقاؿ إلى القااعات األيرى باتجاس حركة عقػرب السػاعة
مػػع إمكانيػػة ا,سػػتعانة برسػػومات وصػػور جػػاهزة ،وقػػد يقػػدمها المع ػػم ليسػػاعد المػػتع م ع ػػى

ا,بتكار.
 -4تكبير أحد القااعات إذا شعر المػتع م بحاجتػه إلػى التوسػع فػي نقاػة معينػة ،وهنػا ,بػد مػ
رسم القااع المكبر في الورقة التي رسم الشكل فيها.
ويس ػػتخدـ الم ػػدرس ج ػػدوؿ تق ػػويم ش ػػكل البي ػػت الدائري ج ػػدوؿ رق ػػم )-0-لمراع ػػاة

شػػروط بنػػاء الشػػكل بحيػػث يكػػوف المتع مػػوف مػػوجهي ذاتيػػا .امبػػو سػػعيدي وس ػ يماف:3449،
)069
تقويم شكل البيت الدائري:

أعد ) (Wanderseeاستمارة لتقويم شكل البيت الدائري الذي صممه المتع موف

دايل الصف الدراسي وقد تبنى الباحث استمارة التقويم هذس في عم ه.جدوؿ رقم-0-
جدوؿ  -0-يمثل تقويم شكل البيت الدائري
ت
0
3
2
0
3

العبارة

نعم

,

غير

متوفر

هل قاـ المتع م بتحديد األهداؼ وكتابتها ؟
هػػل يحتػػوي المخاػػط ع ػػى المفهػػوـ الع مػػي المػػراد عمػػل
المخاط له ؟
هػػل يحتػػوي المخاػػط ع ػى المفػػاهيم والمع ومػػات الرئيسػػة
المرتباة بموضوع الدرس ؟

هػػل توجػػد سػػبعة أو تسػػعة ) مفػػاهيم رئيسػػة ومعرفػػة بنح ػ او
واضح في المخاط ؟
هل حددت المفاهيم بدقة ؟
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هػػل توجػػد رسػػوـ توضػػيحية فػػي كػػل قاػػاع توضػػح المفهػػوـ
دايل القااع ؟
هل يوجد تتابع دقيق وصحيح ل مع ومات في المخاط ؟
إذا قاـ الاال بتكبير احد القااعات فهل هو متضػم فػي
الورقة التي قاـ الاال بالرسم ع يها؟
هػ ػػل المخاػ ػػط مػ ػػزدحم جػ ػػدا  ،وهػ ػػل توجػ ػػد فراغػ ػػات بػ ػػي
الك مات المكتوبة في كل قااع ؟
هػػل المخاػػط م ػ الناحيػػة الجماليػػة مػػن م ومرت ػ وتسػػهل
قراءته ؟
امبو سعيدي والب وشي) ward & wandersee , 2002 :210) ،)094 : 3449 ،

وفقا ةستراتيجية شكل البيت الدائري:

ياوات التدري

اعتمادا ع ى ما اقترحه  Wanderseeوبعا الباحثي فػكف ياػوات تابيػق الػدرس

باستعماؿ الشكل تكيذ النقاط اآلتية:
 -0يقوـ المدرس بعرض الدرس بكحد أسػالي التػدري

الشػائعة ،كػالعرض العم ػي أو المناقشػة

أو ا,ستقصاء أو المحاضرة.
 -3يقوـ المدرس بتكوي مجموعات التع م التعاوني في حالػة أراد ذلػك ويفضػل أف تكػوف غيػر
متجانسة.
 -2يقوـ المدرس مع الا بػة بتحديػد الفكػرة أو األفكػار الرئيسػة التػي يػتم استكشػافها وتصػميم
الشكل عنها.
 -0يقوـ الا بة بكتابة األهداؼ الخاصػة بتصػميم الشػكل فػي أسػفل الورقػة التػي سيرسػم ع يهػا
الش ػػكل أو ف ػػي ورق ػػة يارجي ػػة ،ت ػػم توزيعه ػػا مس ػػبقا ع ػػيهم مػ ػ قب ػػل المدرس .امبوس ػػعيدي

وس يماف)090 :3449،
 -3يقوـ الا بة بكتابػة العنػواف الػرئي

الخػاص بالشػكل الػدائري بالشػكل الػدائري دايػل مركػز

الدائرة محتويا ك مات الربط م ) أو في) و الواو).
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 -8تقسػػم الػػدائرة األكبػػر المحياػػة بػػدائرة المركػػز إلػػى سػػبعة قااعػػات أو أقػػل  3قااعػػات) أو
أكثر  9قااعات) اعتمادا ع ى طبيعة المفهوـ الع مي الذي يصمم الشكل له.

 -4يقػػوـ الا بػػة بتجزئػػة المع ومػػات والمفػػاهيم ذات العالقػػة بػػالعنواف الػػرئي
 3أو .)3-

إلػػى سػػبعة أجػػزاء

 -6يقوـ الا بة بكتابػة المع ومػات والمفػاهيم الخاصػة دايػل كػل قاػاع مػ القااعػات المقسػم
وبشكل متتابع بدءا م القااع الذي يشير إلى موضػع الػرقم  )03فػي السػاعة وا,سػتمرار

باتجاس حركة عقارب الساعة(Ward & Lee,2006: 13) .
 -9يستخدـ الا بة الرموز والصور والك مات المبساة المعبرة ع كل مفهوـ دايل كل قااع.
القتبي)3 :3440،
 -04عنػػد شػػعور الا بػػة بحػػاجتهم ل توسػػع فػػي نقاػػة معينػػة إذا كانػػت بحاجػػة إلػػى التوسػػع أكثػػر
فيمكػػنهم اسػػتعماؿ شػػكل القاػػاع المكبػػر) ل شػػرح والتع يػػق فػػي نف ػ

الشكل فيها.

الورقػػة التػػي رسػػم

المزروع)04 :3443،

 -00تقػوـ كػػل مجموعػػة بعػػرض الشػػكل الػػذي قامػػت بتصػػميمه ع ػػى أفػػراد الصػػف اآليػػري مػػع
تع يقات م قبل المع م والزمالء.
 -03يقوـ المدرس بتصحيح المخاط الذي صممه الا بة وتس يمه إليهم في الدرس الالحق.
 -02يمكػ ػ أف يا ػ ػ الم ػػدرس مػ ػ الا ب ػػة نش ػػر الش ػػكل ال ػػذي ق ػػاموا بتص ػػميمه ف ػػي اح ػػدى
الصػػحف أو المجػػالت المدرسػػية أو عمػػل م صػػق ل شػػكل يع ػػق فػػي أحػػد أركػػاف الصػػف،

ويمكػ أف يا ػ مػػنهم تػػكليف قصػػة عػ المع ومػػات المتضػػمنة فػػي الشكل .امبوسػػعيدي
وس يماف)090 :3449،
أهداؼ استعماؿ شكل البيت الدائري:

 -0يسػػاعد فػػي قيػػاـ المػ تع م بممارسػػة الػػتع م بنفسػػه ،وهػػذا يػ دي إلػػى حفػػظ المع ومػػة بسػػهولة
ويسر.
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 -3يسػػاعد فػػي تػػدري المػػتع م ع ػػى تحويػػل المع ومػػات الع ميػػة الكثيػػرة إلػػى مع ومػػات سػػه ة
مبساة باستعماؿ العبارات القصيرة والرسومات .القتبي)8 :3440،
 -2يساعد ع ى تنمية بعا الذكاءات المتعددة منها:
 -الذكاء ال ػوي :ع طريق المناقشات التي تتم بي المجموعات عند تصميم الشكل.

 ال ػػذكاء المناق ػػي الرياض ػػي :عػ ػ طري ػػق العص ػػف ال ػػذهني ال ػػذي يحص ػػل عن ػػدما تق ػػوـالمجموعات بتضمي قااعات الشكل باألفكار الرئيسة.

 الذكاء البصري المكاني :ألف الشكل يحتوي ع ى رسوـ وأشكاؿ توضيحية تسهم فػيتنمية هذا الذكاء.

 الذكاء الشخصي الخارجي :م يالؿ ا,شتراؾ وبناء العالقات بي المتع مي لتصميمالشكل الدائري ضم المجموعات التعاونية.
 -0يسػاعد فػػي إكسػاب الا بػػة بعػا عم يػػات الع ػػم ،إذ يقػوـ الا بػػة بتحديػد المفهػػوـ الػػرئي

واستعماؿ أدوات الربط وتحديد المفاهيم في القااعات فيحتاجوف إلى استعماؿ المالح ػة

والتصنيف وا,ستد,ؿ والتواصل بحس طبيعة الموضوع.
 -3يسػػاعد الم ػػدرس فػػي التع ػػرؼ ع ػػى م ػػا يعرف ػػه المػػتع م ،واستكش ػػاؼ الفهػػم الخ ػػاط ل ػػدى
المتع مي .
 -8تنميػػة قػػدرة الا بػػة ع ػػى الرسػػم ،وذلػػك ل عالقػػة الكبيػػرة بػػي الع ػػم والفػ عنػػد القيػػاـ برسػػم
شكل البيت الدائري في التدري  .امبوسعيدي وس يماف)069-066 :3449،
دراسات سابقة:

أو :,دراسة )(Salim & Others,2010
هدفت الدراسة إلى التعرؼ ع ى أثر شكل البيت الدائري في النجاح في تع م وحػدتي

القوة والحركة لتالميذ الصف السابع ا,بتدائي ،وأجريت في تركيا ،وب ػت عينة الدراسة )243

ت ميذا م أربع مدارس ابتدائية مخت فة ،تكلفت المجموعة التجريبية مػ  )062ت ميػذا يتع مػوف

الوحدة باستعماؿ شكل البيت الدائري مع نشاطات المنهج البنائي وتكلفػت المجموعػة الضػاباة
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العدد )9

أي وؿ )3402

مػ  ) 069ت ميػذا يتع مػوف الوحػػدة فػي ضػوء نشػاطات المػػنهج البنػائي ،وأعػد الباحثػاف ايتبػػارا
تحصي يا لقياس معرفة تالميذ المجموعتي في وحدتي القوة والحركة ،وأسػتعمل الباحثػاف قػانوف
ا,يتبار التائي كوسي ة إحصائية لحساب النتائج التػي أ هػرت أف أداء المجموعػة التجريبيػة كػاف

أفضل م المجموعة الضاباة(Salim & Others,2010) .
ثانيا :دراسة

الشمري)3400،

هدفت الدراسة التعرؼ ع ى أثر إستراتيجيتي المحاات الع مية وشكل البيت الػدائري

في تحصيل مادة الفيزياء وتنمية عم يات الع م لدى طالب معاهد إعداد المع مي  ،وأجريت في

العػػراؽ ،وب ػػػت عينػػة الدراسػػة  )43طالبػػا قسػػموا إلػػى ثالثػػة مجػػاميع متسػػاوية اثنتػػاف تجريبيتػػاف

واألي ػػرى ض ػػاباة لك ػػل مجموع ػػة  )30طالب ػػا ،درس ػػت المجموع ػػة التجريبي ػػة األول ػػى باس ػػتعماؿ
إسػػتراتيجية المحاػػات الع ميػػة والمجموعػػة التجريػ الثانيػػة درسػػت باسػػتعماؿ إسػػتراتيجية شػػكل
البيػػت الػػدائري أمػػا المجموعػػة الضػػاباة فدرسػػت بالاريقػػة ا,عتياديػػة  ،وأعتمػػد الباحػػث تح يػػل

التب ػػاي األح ػػادي وايتب ػػار ت ػػوكي ومعام ػػل ارتب ػػاط بيرس ػػوف ومعادل ػػة هولس ػػتي فض ػػال عػ ػ وس ػػائل
إحصائية أيرى فػي تح يػل النتػائج التػي أ هػرت أف إسػتراتيجية شػكل البيػت الػدائري أفضػل مػ

إسػػتراتيجية المحاػػات الع ميػػة فػػي رفػػع مسػػتوى التحصػػيل وأف إسػػتراتيجية المحاػػات الع ميػػة

أفضل م إستراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية عم يات الع م وكذلك أفض ية إسػتراتيجيتي

المحاػػات الع ميػػة والبيػػت الػػدائري فػػي التحصػػيل وعم يػػات الع ػػم مقارنػػة بالاريقػػة ا,عتياديػػة.
الشمري )3400،

إجراءات البحث:
أو :,التصميم التجريبي

Experimental design

ق ػػد ايت ػػار الباح ػػث التص ػػميم التجريب ػػي ذا الض ػػبط الجزئ ػػي ال ػػذي يحت ػػوي مجم ػػوعتي
تجريبية وضاباة ذا ا,يتبار البعدي ل تحصيل ،جدوؿ رقم. -3-
فاف دالي )288-282، 0963،
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جدوؿ رقم -3-يوضح التصميم التجريبي ل بحث
المجموعة
التجريبية
الضاباة

ثانيا :مجتمع البحث

المتػير المستقل

المتػير التابع

إستراتيجية شكل
البيت الدائري

التحصيل

الاريقة ا,عتيادية

Research population’s

يتكػػوف مجتمػػع البحػػث م ػ طالبػػات الصػػف الثػػاني المتوسػػط فػػي المػػدارس الحكوميػػة

المتوساة والثانوية النهارية التابعة لمديريػة تربيػة بػػداد الكػرخ – 0/قسػم تربيػة أبػي غريػ ل عػاـ
الدراسي .)3402 -3403
ثالثا :عينة البحث

Research sample’s

لػػػرض تابيػػق التجربػػة ايتػػار الباحػػث قصػػديا ثانويػػة الحضػػارة ل بنػػات كعينػػة ل مػػدارس

بسػػب التسػػهيالت التػػي قػػدمتها إدارة المدرسػػة واسػػتعدادها ل تعػػاوف مػػع الباحػػث ،وتػػم ايتيػػار
شعبتي باريقة عشوائية مػ الشػع الػثالث ،فوقػع ا,يتيػار ع ػى شػعبة ب) لتكػوف المجموعػة

التجريبية وشعبة أ) كمجموعة ضاباة ،وب ع عدد الاالبات في المجموعتي  )89طالبة ،بواقع
 )20طالبة لشعبة أ) و  )23طالبة لشػعبة ب) وتػم اسػتبعاد إحػدى الاالبػات بسػب الرسػوب

م شعبة ب) لتتساوى المجموعتي بواقع  )20طالبة لكل مجموعػة ،حيػث  ,توجػد طالبػات

كبار في الس ,ستبعاده .

رابعا :تكاف مجموعتي البحث

Groups equivalence

ع ى الرغم م أف ايتيار مجموعتي البحث كاف عشوائيا وهػذا يضػم التكػاف  ،فضػال

ع أف أفراد مجموعتي البحث م فئات عمرية متقاربة وبيئة اجتماعية واحدة ،ارتكى الباحث أف
يقػوـ بضػبط بعػا المتػيػرات مػ يػالؿ إجػػراء التكػاف بػي مجمػوعتي البحػث فيهػا والمتػيػرات
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هي كال م

المج د )34

أي وؿ )3402

العدد )9

العمر الزمني محسوبا بالشهور ،التحصيل السابق في الفيزياء ،والمع ومات السابقة

ع مادة تجربة البحث  ،والذكاء ،و التحصيل الدراسي ل والدي ) والجدوؿ اآلتي يوضح نتائج

عم ية التكاف بي المجموعتي :
جدوؿ -2-

القيمة التائية والد,لة اةحصائية لمتػيرات تكاف المجموعتي
الوسط

ا,نحراؼ

الحسابي

المعياري
40408

090330
48043

المتػير

المجموعة

العمر

تجريبية

0830380

الزمني

ضاباة

0830348

60439

التحصيل

تجريبية

460900

000944

0000444

السابق

ضاباة

440844

030836

0840333

المع ومات

تجريبية

40003

30340

00636

ضاباة

40903

00380

30008

تجريبية

330348

80499

240096

ضاباة

320006

30338

240324

السابقة
الذكاء

التباي

الد,لة

قيمة ت)

قيمة ت)

اةحصائية

المحسوبة

الجدولية

عند مستوى
4043

00336

غير داؿ

40000

غير داؿ

00449

غير داؿ

3044

غير داؿ

0006

أما تكاف مجموعتي البحث في تحصيل اآلباء فيمث ه الجدوؿ اآلتي:
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جدوؿ  -0-تكاف مجموعتي البحث في تحصيل اآلباء
يقرأ ويكت

ابتدائية

متوساة

إعدادية

بكالوريوس فما فوؽ

المجموع

المجموع

4

03

34

06

6

86

درجة الحرية

الضاباة

0

6

4

9

8

20

0

المحسوبة

التجريبية

2

4

02

9

3

20

الجدولية

المجموعة

9009 00446

الد,لة اةحصائية

قيمة كا

3

غير

دالة

وتكػػاف مجمػػوعتي البحػػث فػػي متػيػػر التحصػػيل الدراسػػي ل مهػػات يتمثػػل بالجػػدوؿ
اآلتي:
جدوؿ  -3-تكاف مجموعتي البحث في تحصيل األمهات
أمية أو تقرأ وتكت

ابتدائية

متوساة

إعدادية فما فوؽ

المجموع

المجموع

00

28

02

6

86

يامسا :مست زمات البحث.

درجة الحرية

الضاباة

3

06

4

0

20

المحسوبة

التجريبية

8

06

8

0

20

الجدولية

المجموعة

الد,لة اةحصائية

قيمة كا)3

غير
2

40088

4063

دالة

Research requirements

 -0تحديد المادة الع مية:
تػػم تحديػػد المػػادة الع ميػػة بالفصػػوؿ األربعػػة األولػػى م ػ كتػػاب الفيزيػػاء المقػػرر ل صػػف
الثاني المتوسط والتي تدرس يالؿ الفصل الدراسي األوؿ م السنة الدراسية وهي:
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المج د )34

أي وؿ )3402

العدد )9

الفصل األوؿ :القياس
الفصل الثاني :الحركة
الفصل الثالث :الصوت
الفصل الرابع :الشػل والااقة
 -3صياغة األهداؼ الس وكية:
قاـ الباحث بصياغة األغراض الس وكية اعتمادا ع ى تح يل المحتوى ل مػادة التع يميػة

التػػي شػػم تها مػػادة التجربػػة وب ػػػت  )020غرضػػا ل مجػػاؿ المعرفػػي توزعػػت بػػي المسػػتويات
األربع ػػة األول ػػى مػ ػ تص ػػنيف ب ػػوـ ت ػػذكر ،اس ػػتيعاب ،تابي ػػق وتح ي ػػل) و  )8أغػ ػراض ل مج ػػاؿ

المهاري و  )02غرضا ل مجاؿ الوجداني ،ليصبح المجموع الك ي  )032غرضػا ،ثػم عرضػت
هذس األغراض الس وكية مع نسخة م تح يل محتوى فصوؿ التجربػة ع ػى مجموعػة مػ الخبػراء

والمحكمػػي مػ ذوي ا,يتصػػاص فػػي مجػػاؿ التربيػػة وطرائػػق التػػدري

وايتصػػاص الفيزيػػاء لبيػػاف

رأيهم في مدى دقة صياغتها ومالئمتها ل مستوى الذي تنتمي إليػه .ويعػد الهػدؼ صػالحا لقيػاس

مسػػتوى معػػي إذا اتفقػػت آراء  )%64فػػككثر م ػ الخبػػراء والمحكمػػي  ،وبنػػاء ع ػػى ذلػػك تػػم
إجػػراء بعػػا التعػػديالت البسػػياة ع ػػى عػػدد محػػدود م ػ هػػذس األهػػداؼ .والجػػدوؿ  -8-يبػػي

توزيع األغراض الس وكية ع ى المستويات والمحتوى الدراسي.

جدوؿ  -8-يمثل توزيع األغراض الس وكية بي المستويات وع ى المحتوى الدراسي
المستويات

ت

المحتوى الدراسي

المجػ ػ ػػاؿ المػ ػ ػعػػرفػػي
تذكر استيعاب تابيق

المجاؿ

تح يل

المجموع

المجاؿ

المهاري الوجداني

0

القياس

9

6

0

--

06

--

3

3

الحركة

34

8

8

2

23

0

3

2

الصوت

06

00

3

0

23

2

0

0

الشػل والااقة

20

6

3

3

08

3

3

المجموع

46

28

00

8

020

8

02
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 -2إعداد الخاط التدريسية.
الخا ػػة التدريس ػػية عب ػػارة عػ ػ إط ػػار أو مجموع ػػة مػ ػ اةج ػػراءات .أو ه ػػي الخا ػػوات

المن مة والمترابا ة التي يضعها المدرس لنجاح عم ية التدري

وتحقيقا ل هداؼ التع يمية التػي

يسػػعى لتحقيقهػػا عبػػد السػػالـ ،)43 :3440،وفػػي ضػػوء محتػػوى الفصػػوؿ األربعػػة األولػػى م ػ

كتاب الفيزياء المقػرر  ،تػم إعػداد  )08ياػة تدريسػية ل مجموعػة التجريبيػة ومث هػا ل مجموعػة

الضاباة ،وتم عرض نماذج م هذس الخاط ع ى مجموعة م المتخصصي والخبراء في مجاؿ
طرائق التدري

ومحتػوى المػادة واألغػراض

لبياف رأيهم بشػكنها ومػدى مالئمتهػا لاريقػة التػدري

الس وكية ،وقد تم األيذ في بعا المالح ات الماروحة.
Research Tool

أداة البحث :
ا,يتبار التحصي ي.

)Achievement test

تم تحديد عػدد فقػرات ا,يتبػار التحصػي ي ب ػ )04فقػرة )23 ،منهػا مػ نػوع ايتيػار

ػاء ع ػى رأي الخبػراء
م متعدد تتضم كل فقرة أربعة بدائل ،و  )3فقرات م النوع المقػالي ،بن ً
وبعػػا مدرسػػي الفيزيػػاء .وأعػػد جػػدوؿ المواصػػفات لمحتػػوى المػػادة الدراسػػية ل تجربػػة،حيث تػػم

تحدي ػػد ال ػػوزف النس ػػبي لك ػػل مس ػػتوى مػ ػ المس ػػتويات المعرفي ػػة األربع ػػة لتص ػػنيف ب وـ ت ػػذكر،

اسػتيعاب ،تابيػق ،تح يػػل) وتحديػد وزف المحتػوى ع ػػى أسػاس عػدد الحصػػص والوقػت المحػػدد
لكل حصة ،حدد الباحث عدد األسئ ة لكل مستوى م المستويات م يػالؿ اعػداد الخارطػة
ا,يتبارية جدوؿ المواصفات) والجدوؿ  )4يوضح تفاصيل ذلك.
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المج د )34

أي وؿ )3402

العدد )9

جدوؿ  -4-يمثل الخارطة ا,يتبارية جدوؿ المواصفات)
ت

الفصل

المستويات العق ية
المحتوى الدراسي
عدد

الحصص

0

3

3

0

2

3

0

3

المجموع

08

تذكر

استيعاب

تابيق

تح يل

˜%36

˜% 34

˜%04

˜% 3

%003 %04000 %38068 %3603

وزف

المحتوى
20403

00040

4033

4038

306

304

0044

403

20033

4009

2020

0030

4083

~ 20

~4

~2

~0

~0

20033

4009

2020

0030

4083

044

32

04

0

2

~ 02
33

~ 20

الفقرات

ع ػ ػ ػػد د الفػ ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات

%

0303

مجموع

~2
~8

~4

~0
~2

~2

~0
~0

صدؽ ا,يتبار.

~0

~4
~0

~0

3
00
03
03
04

Test validity

يمثػػل صػػدؽ ا,يتبػػار إحػػدى الوسػػائل المهمػػة فػػي الحكػػم ع ػػى صػػالحيته وهػػو
المعيار األوؿ لحس أداة التقويم ،زيادة ع الموضوعية والثبات .الشب ي)038 :3444،
وا,يتبػػار التحصػػي ي الصػػادؽ هػػو إذا مػػا تمك ػ مػ قيػػاس مػػدى تحقيػػق األهػػداؼ
التربوية المعرفية ل مادة الدراسية التي وضع لها بنجاح .العزاوي)92 :3446،
وقد تم استخراج األنواع اآلتية م صدؽ ا,يتبار:
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Face Validity

أ -الصدؽ ال اهري

هػػي اةشػػارة إلػػى مػػا يبػػدو أف ا,يتبػػار يقيسػػه ،أي أف ا,يتبػػار يبػػدو صػػادقا بالنسػػبة

المفحوص أو إلى ما ين ر إليه ،إذ يبػدو أف األسػئ ة واألمث ػة المسػتخدمة ذات العالقػة بالو يفػة

ل تككد م الصدؽ ال ػاهري لاليتبػار ،هػي عرضػه ع ػى عػدد مػ الخبػراء والمتخصصػي لتقػدير

مدى تحقيق فقراته ل صفة أو الصفات المراد قياسها. (Ebel,1972:566) .

وقد تحقق هذا النوع م الصدؽ بعد عرض فقرات ا,يتبار مع محتوى المادة الع مية
ع ى مجموعة م الخبراء والمتخصصي في الفيزياء وطرائق التدري

والقياس والتقويم.

ب -صدؽ المحتوى Content Validity
ويقصػػد بػػه تصػػميم ا,يتبػػار بحيػػث يػاػػي جميػػع أجػػزاء المػػادة التػػي درسػػها الا بػػة فػػي

صػػف معػػي ويػاػػي كػػذلك أهػػداؼ تػػدري

المػػادة التػػي ينبػػػي ع ػػى الا بػػة أف يحققوها ال ػػاهر

وآيػػروف .)020 :3443 ،وألجػػل التككػػد مػ تحقػػق هػػذا النػػوع مػ الصػػدؽ تػػم عػػرض فقػرات
ا,يتبار مع محتوى المادة الع مية وا,غػراض السػ وكية وجػدوؿ المواصػفات ع ػى مجموعػة مػ

الخبراء والمتخصصي في الفيزياء وطرائػق تدريسػها والقيػاس والتقػويم  .وتػم اةبقػاء ع ػى جميػع

فقرات ا,يتبار بعد إجراء بعػا التعػديالت الافيفػة ع ػى بعػا البػدائل حتػى حصػ ت كػل فقػرة
ايتبارية ع ى نسبة اتفاؽ  4063وبذلك تحقق صدؽ المحتوى.
وفػػي ضػػوء اةجػػراءات السػػابقة أصػػبح ا,يتبػػار التحصػػي ي جػػاهزا ل تابيػػق ع ػػى العينػػة
ا,ستاالعية.
التجربة ا,ستاالعية األولى.
تػػم تابيػػق ا,يتبػػار ع ػػى عينػػة تكونػػت مػ  )24طالبػػة مػ طالبػػات متوسػػاة الخنسػػاء

ل بنػػات ،وهػػي م ػ نف ػ

مجتمػػع البحػػث فػػي يػػوـ الخمػػي

الموافػػق  ، 3403/03/34هػػدؼ

الباحػػث مػ ياللػػه إلػػى التككػػد مػ وضػػوح فقػرات ا,يتبػػار وتع يماتػػه وتحديػػد زمػ اةجابػػة عػ

ا,يتبار .وقد تم حساب الزم المحدد لإلجابة ع فقرات ا,يتبار ع طريػق حسػاب متوسػط

زم ػ اةجابػػة ل االب ػات ،وذلػػك بتسػػجيل الوقػػت ع ػػى ورقػػة إجابػػة كػػل طالبػػة عنػػد انتهائهػػا م ػ
اةجابة ،وتم حساب زم اةجابة باستعماؿ المعادلة اآلتية:
000
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زم اةجابة =

المج د )34

العدد )9

أي وؿ )3402

مجموع زم اجابات جميع الاالبات
عدد الاالبات الك ي

فكاف متوسط زم اةجابة ع فقرات ا,يتبار التحصي ي  )34دقيقة.
التجربة ا,ستاالعية الثانية.
بعد أف تم التككد م وضوح فقرات ا,يتبار وتع يماته وحساب الزم المقرر له ،أعيد

تابيق ا,يتبار ع ى عينػة اسػتاالعية ثانيػة مكونػة مػ  )044طالبػة مػ طالبػات ثانويػة المعػراج
ل بنات وهي م نف

مجتمع البحث ،بعد أف تم ا,تفاؽ مع إدارة المدرسة ومدرسة المادة ع ى

تابيػػق ا,يتبػػار وتػػم إبػػالغ الاالبػػات قبػػل مػػدة م ػ موعػػد ا,يتبػػار الػػذي حػػدد لػػه يػػوـ األربعػػاء

الموافػػق  ، 3402/0/3والػػػرض م ػ التجربػػة ا,سػػتاالعية الثانيػػة هػػو ل تككػػد م ػ الخصػػائص
السايكومترية لاليتبار.
وبعد أف قاـ الباحث بتصحيح اةجابات رت الباحث ،قاـ بترتي الدرجات تنازليا م

أع ػػى درجػػة وكانػػت  )03إلػػى أوطػػك درجػػة وكانػػت  )6درجػػات ثػػم أيػػذت نسػػبة  )%34م ػ

األع ى و  )% 34م األسفل لكػي يػتم المقارنػة بينهمػا ،ولهػذا ب ػع عػدد الاالبػات فػي كػل مػ

المجمػػوعتي الع يػػا والػػدنيا  )34طالبػػة ،وتػػم إجػػراء التح ػػيالت اةحصػػائية اآلتيػػة لحسػػاب كػػل

م :
أ -ثبات التصحيح.
ب -ثبات ا,يتبار.
ج -القوة التمييزية ل فقرات.
د -معامل صعوبة الفقرة.
ھ -فعالية البدائل الخاطئة.
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أ -ثبات التصحيح.
ل تككد م ثبات تصحيح الفقرات المقالية ،قػاـ الباحػث بسػح

 )04أوراؽ عشػوائيا

مػ ػ أوراؽ إجاب ػػات طالب ػػات العينػ ػة ا,س ػػتاالعية وق ػػاـ بتص ػػحيحها ،ث ػػم ك ػػف مدرس ػػة الم ػػادة
بتصػػحيح نف ػ

األوراؽ بعػػد إيفػػاء الدرجػػة وا,تفػػاؽ ع ػػى اةجابػػات النموذجيػػة ،وتػػم حسػػاب

معامل ا,رتباط بي الباحث والمدرسة باستخداـ معادلة بيرسوف ،وب ػع معامػل الثبػات ،)4098

ولػرض التككػد مػ ثبػات التصػحيح ل باحػث مػع نفسػه عبػر الػزم  ،أعػاد الباحػث تصػحيح نفػ

األوراؽ بعد مرور  )04أياـ فكاف معامػل الثبػات  )4096وهػذا يعػد ثباتػا جيػدا وقويػا بحسػ
تصنيف هنكل.
Test reliability

ب -ثبات ا,يتبار.

تم حساب ثبات ا,يتبار باستعماؿ معادلة ألفا كرونباخ ،إذ تتمتع هذس المعادلة بكهمية

ياصػػة كونهػػا تسػػتخدـ فػػي حسػػاب معامػػل الثبػػات لاليتبػػارات الموضػػوعية والمقاليػػة ع ػػى حػػد
سػػواء ،فضػػال ع ػ أنهػػا تعاػػي الحػػد األدنػػى لقيمػػة معامػػل الثبػػات لاليتبػػار فػػإذا كانػػت قيمػػة ألفػػا
مرتفعة ،فكنه يدؿ بالفعل ع ى ثبات ا,يتبار .وقد ب ع معامل الثبات  )4060وهي قيمة جيدة،

إذ يشػػير النبهػػاف ) 3440،إلػػى أف قيمػػة معامػػل الثبػػات تعػػد جيػػدة إذا كانػػت قيمتهػػا )4084

فككثر .النبهاف)309 :3440 ،
ج -القوة التمييزية ل فقرات.

Hems discrimination power

يقصد بمعامل التمييز بكنه قدرة الفقرة ع ى التمييز بي المجموعتي الع يػا والػدنيا ،أي

قػػدرة الفقػػرة ع ػػى تمييػػز الفػػروؽ الفرديػػة بػػي األفػػراد الػػذي يم كػػوف الصػػفة المقاسػػة أو يعرفػػوف
اةجابػػة وبػػي الػػذي  ,يم كػػوف الصػػفة المقاسػػة أو  ,يعرفػػوف اةجابػػة الصػػحيحة لكػػل فقػػرة مػ

فقرات ا,يتبار .ويمك حساب قوة تمييز الفقرة بحساب الفروؽ بي نسبة عدد المتع مي فػي
المجموعػػة الع يػػا والمجموعػػة الػػدنيا الػػذي نجحػػوا فػػي الفقػػرة ،واف أقصػػى حػػد لمعامػػل التمييػػز

هو  ) 0وأدنى حد هو  ،)-0وفي الحالة األولى يكوف جميع المتع مي فػي المجموعػة الع يػا
ناجحي في الس اؿ ،ويكوف جميع المتع مي في المجموعة الدنيا فاش ي فيها ،وهذا ما نسػعى
إلػػى تحقيقػػه قػػدر اةمكػػاف م ػ التمييػػز ،أمػػا الحالػػة الثانيػػة فتكػػوف عك ػ
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التمييز سالبا أو في ا,تجاس الخاط  ،ويج حذؼ الفقرة ألنها غير صالحة وك ما زادت القيمػة

الموجبة ل تمييز كاف ذلك أفضل.

الدليمي وعدناف)94-69 :3443،

وق ػػد ت ػػم حس ػػاب معام ػػل التميي ػػز لفقػ ػرات ا,يتب ػػار التحص ػػي ي الموض ػػوعية باس ػػتعماؿ

المعادلػػة الخاصػػة بهػػا ،وكػػذلك تػػم حسػػاب معامػػل تمييػػز الفق ػرات المقاليػػة باسػػتعماؿ المعادلػػة

الخاصػػة بهػػا ،وقػػد تراوحػػت قيمهػػا بػػي  ،)4039-4033وبػػذلك تعػػد القػػوة التمييزيػػة لفق ػرات

ا,يتبػار جيػدة ومقبولػة  ،إذ تشػػير المصػادر إلػى أف الفقػرة تعػػد مقبولػة إذا كانػت قوتهػا التمييزيػػة
 )4034فما فوؽ .

النبهاف)094 :3440 ،
Item difficulty

د -معامل صعوبة الفقرة.

تدؿ الصعوبة ع ى نسبة الا بة الذي إجابة ياطئة ع الفقرة إلى العدد الك ي ل ا بة.

الػ ػػدليمي وعػ ػػدناف )60 ،3443 ،وقػ ػػد تػ ػػم حسػ ػػاب معامػ ػػل الصػ ػػعوبة ل فق ػ ػرات الموضػ ػػوعية

باسػػتعماؿ المعادلػػة الخاصػػة بهػػا وقػػد تراوحػػت بػػي  ، )40494-40300وكػػذلك تػػم حسػػاب
معام ػ ػػل ص ػ ػػعوبة الفقػ ػ ػرات المقالي ػ ػػة باس ػ ػػتعماؿ المعادل ػ ػػة الخاص ػ ػػة به ػ ػػا وكان ػ ػػت قيمه ػ ػػا تت ػ ػػراوح

بي  ، )40498-40433وهي قيم مقبولة  ،ألف الفقرة الجيدة هي التي يتراوح معامل صعوبتها
بي  .)4064-4034عودة)039 :0963،
ھ -فعالية البدائل الخاطئة.

Options effectiveness

إف الحكم ع ى صالحية بديل ما يتم ع طريق مقارنة أعػداد المجيبػي ع يػه مػ أفػراد

المجموعتي الع يا والدنيا وأف يجذب إليه عددا م المجيبي م كل مجموعة ،وأف يكوف أفراد
الفئة الدنيا الذي ايتاروس أع ى م الفئة الع يا .ال اهر وآيروف)020 :3443،
واف البديل الجيد هو ذلك البديل الذي يميز باتجاس معػاك
تكوف قيمته سالبة وكبيرة.

الدليمي وعدناف)92 :3443 ،

لتمييػز الفقػرة ،أي عنػدما

وتبي بعد حساب فعالية البدائل ل بدائل المموهة باسػتعماؿ معادلػة فعاليػة البػدائل ،أف

جميع هذس البدائل قد جذبت إليها عددا م طالبات المجموعة الدنيا أكبر م جػذبها لاالبػات

المجموعة الع يا وبذلك قرر الباحث اةبقاء ع ى جميع البدائل دوف تػيير ،وبهذا يكوف ا,يتبار
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حامد عبداهلل السويحل

التحص ػػي ي ج ػػاهزا ل تابي ػػق ع ػػى الاالب ػػات عين ػػة البح ػػث بع ػػد أف ت ػػم التكك ػػد مػ ػ الخص ػػائص
السايكومترية له.
إجراءات تابيق التجربة.

Experiment application procedures

حفا ػاً ع ػػى سػػالمة التصػػميم التجريبػػي ،ووصػػو ,إلػػى نتػػائج دقيقػػة لإلجابػػة ع ػ أسػػئ ة

مشك ة البحث ،قاـ الباحث باةجراءات اآلتية:

 -0بدأ تابيق التجربػة ع ػى طالبػات مجمػوعتي البحػث اعتبػاراً مػ  3403 /04/4مػ يػالؿ
قياـ الباحث بإجراءات التكاف بي المجموعتي وتضمنت اآلتي:

أ -تم إجراء ايتبار الذكاء لػ راف ) في يوـ األربعاء الموافق .3403/04/04
ب -تم إجراء ايتبار المع ومات السابقة في يوـ الخمي
وبدأ التدري

الموافق .3403/04/00

الفع ي لمجموعتي البحث يػوـ ا,ثنػي الموافػق  ،3403/04/03وفػي

نهاي ػػة التجرب ػػة ت ػػم إج ػػراء ايتب ػػار التحص ػػيل ع ػػى مجم ػػوعتي البح ػػث ف ػػي ي ػػوـ ا,ثن ػػي المواف ػػق
3403./04/4
 -3لػػم يشػػعر الباحػػث الاالبػػات بابيعػػة البحػػث وأهدافػػه ،لػػػرض ضػػماف تفاعػػل الاالبػػات مػػع
الباحػػث ،ياصػةً أنػػه قػػاـ بعم يػػة التػػدري

بنفسػػه ولكافػػة شػػع المدرسػػة األمػػر الػػذي جعػػل

الاالبػػات  ,يش ػػعرف بالتجرب ػػة .وك ػػذلك تحاش ػػياً لالي ػػتالؼ ال ػػذي ق ػػد ي ػػنجم عػ ػ اي ػػتالؼ
المدرس وقدراته .

 -2تػػم تػػدري

المجمػػوعتي نف ػ

المػػادة التع يميػػة ،وأعايػػت المجموعتػػاف نف ػ

القػػدر م ػ

الواجبات والتدريبات الصفية والتجارب واألنشاة التع يمية.
 -0لػػم يسػػمح ل االبػػات بالتنقػػل بػػي المجمػػوعتي أثنػػاء مػػدة التجربػػة ولػػم يسػػمح ألي مػػنه
بالحضور مع غير مجموعتها.

 -3كانت مدة التجربة واحدة لكال المجموعتي  ،إذ استػرقت الفصل الدراسي األوؿ مػ العػاـ
الدراسي  )3402-3403وبمعدؿ حصتي أسبوعيا.
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نتائج البحث:

أي وؿ )3402

Research results
Results presentation

أو: ,عرض النتائج.

لػرض التحقق م الفرضية الصفرية التي تنص ع ى أف:
 ,يوجػػد فػػرؽ ذو د,لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى د,ل ػة  )4043بػػي متوسػػط درجػػات

طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرس مادة الفيزياء باستعماؿ شكل البيت الدائري ومتوسط

درجات طالبات المجموعة الضاباة الالئي يدرس المادة نفسها ع ى وفق الاريقة ا,عتيادية في

التحصيل.

ب ع متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  )240339وبانحراؼ معياري قدرس

 ،)80690وتبػ ػػاي  ،)040334بينمػ ػػا كػ ػػاف متوسػ ػػط درجػ ػػات طالبػ ػػات المجموعػ ػػة الضػ ػػاباة
 )330630وانحراؼ معياري  )60442والتباي  )830042وبتابيق قػانوف ا,يتبػار التػائي

لعينتػػي مسػػتق تي باسػػتعماؿ الحقيبػػة اةحصػػائية ) (SPSSتبػػي أف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة

تسػػػاوي  )00323وهػ ػػي أكبػ ػػر م ػ ػ الجدوليػ ػػة التػ ػػي تسػػػاوي  )30444عنػ ػػد مسػ ػػتوى د,لػ ػػة
 )4043ودرجػػة حريػػة  ،) 84أي أف النتيجػػة دالػػة إحصػػائيا لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ،ممػػا

يػػدؿ ع ػػى تفػػوؽ طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة ع ػػى طالبػػات المجموعػػة الضػػاباة فػػي التحصػػيل،

وبذلك ترفا الفرضية الصفرية.والجدوؿ  -6-يوضح ذلك.

جػ ػػدوؿ  -6-نتػ ػػائج ا,يتبػ ػػار التػ ػػائي لمعرفػ ػػة د,لػ ػػة الفػ ػػرؽ بػ ػػي متوسػ ػػاي درجػ ػػات طالبػ ػػات
المجموعتي في التحصيل.
الاالبات

المتوسط
الحسابي

ا,نحراؼ

التجريبية

20

240339

80690

040334
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20
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المجموعة
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المعياري
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ثانيا :تفسير النتائج

حامد عبداهلل السويحل

Results interpretation

فػػي ض ػػوء النت ػػائج التػػي ت ػػم التوص ػػل إليهػػا والت ػػي أدت إل ػػى تفػػوؽ طالب ػػات المجموع ػػة

التجريبية الالئي درس باستعماؿ شكل البيػت الػدائري ع ػى طالبػات المجموعػة الضػاباة الالئػي

درسػ بالاريقػػة ا,عتياديػػة فػي التحصػػيل ،ويػػرى الباحػث أف هػػذا التفػػوؽ قػد يعػػزى إلػػى واحػػد أو
أكثر م األسباب اآلتية:
 -0اهتماـ إستراتيجية شكل البيت الػدائري بػالمتع م الاالبػات) وعػدـ الػػاء دورهػ  ،وكػذلك
اهتمامها بالمع م المدرس) والاريقة التدريسػية وعناصػر المػنهج بنحػو عػاـ  ،ممػا أدى إلػى

تحقيق نتائج تع يمية جيدة لدى طالبات المجموعة التجريبية .
 -3إف فكػػرة التػػدري

باسػػتعماؿ شػػكل البيػػت الػػدائري تسػػتند ع ػػى الػػتع م ذي المعنػػى وال ػذي

يتضم ربط المعارؼ الجديدة بما هو موجود لدى المتع مي م مخزوف معرفي مما يػ دي

إلى استيعاب المعارؼ المستحدثة لتندمج سوية مكونة مع ومات جديدة.
 -2أتيحت لاالبػات المجموعػة التجريبيػة فرصػة التفاعػل مػع المحتػوى الػذي يتع منػه ،فهػ لػم
يحص ع ى المعرفػة بصػورة جػاهزة ،كمػا فػي الاريقػة ا,عتياديػة ،وإنمػا عػ طريػق تفػاع ه
مع المدرس في تحديد المفهوـ الػرئي

عنػد بنػائه لشػكل البيػت الػدائري ،وكػذلك العمػل

بشكل مجموعات صػيرة أتاح له تبادؿ الخبػرات والتحػاور فيمػا بيػنه  ،مػنحه ثقػة أكبػر

في المشاركة والنقد والتع م مما أعاى حيوية ةستراتيجية شكل البيت الدائري ،األمر الذي
انعك

ع ى مستوى تحصيل طالبات المجموعة التجريبية.

 -0استعماؿ الاالبات ألداة تع م ذاتية لم تكػ معروفػة لػديه مػ قبػل ،زاد مػ اهتمػامه بهػا
وتفاع ه معها ،وهذا يعد حافزا لدافعيته نحو التع م.

 -3ت ػػدري

الاالب ػػات باس ػػتعماؿ ش ػػكل البي ػػت الػ ػدائري أدى إل ػػى زي ػػادة كف ػػاءة عم ي ػػة الت ػػذكر

والمالح ة الجدية ،مما أدى إلى زيادة تحصيل طالبات المجموعة التجريبية.
وبػػذلك فػػكف التػػدري

باسػػتعماؿ شػػكل البيػػت الػػدائري جعػػل الاالبػػة محػػورا ل عم يػػة

التع يمية ،واقتصر دور المدرس ع ى التوجيه واةرشاد ،وهذا يتفق مػع مػا نػادت بػه مػدارس ع ػم
النف

والتربويي والباحثي وأشارت إليه بعا األدبيات .أبو رياش وآيروف)340 :3449،
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ثالثا  :ا,ستنتاجات

في ضوء نتائج البحث ،توصل الباحث إلى ا,ستنتاجات اآلتية:

 -0التدري

أي وؿ )3402
Conclusions

باسػتعماؿ شػكل البيػت الػدائري أثػر فػي رفػع مسػتوى تحصػيل طالبػات المجموعػة

التجريبية أكثر م طالبات المجموعة الضاباة الالئي درس بالاريقة ا,عتيادية.

مػػادة الفيزيػػاء فػػي

 -3إمكانيػػة اعتمػػاد شػػكل البيػػت الػػدائري كإسػػتراتيجية حديثػػة فػػي تػػدري
المدارس المتوساة في ال روؼ الحالية.

رابعا  :التوصيات

Recommendation

في ضوء نتائج البحث الحالي واستنتاجاته ،يوصي الباحث باآلتي:
 -0استعماؿ إستراتيجية شكل البيت الدائري في تدري

مادة الفيزياء ل صف الثاني المتوسط.

 -3اةفادة م إستراتيجية شكل البيت الدائري م يالؿ تدريسها ضم مػادة طرائػق التػدري

في ك يات التربية والتربية األساسية ،لتع يم الا بة ع ى كيفية تابيقها بعد تخرجهم ومزاولتهم
لمهنة التدري .

 -2تدري مدرسي ومدرسات الفيزياء ع كيفيػة اسػتعماؿ ا,سػتراتيجيات الحديثػة ومػ ضػمنها
إسػػتراتيجية شػػكل البيػػت الػػدائري ،م ػ يػػالؿ إقامػػة الػػدورات التدريبيػػة م ػ قبػػل مػػديريات

التربية.
يامسا  :المقترحات

استكما ,لهذا البحث وتاويرا له ،يقترح الباحث اآلتي :

Proposition

 -0إجراء بحوث مماث ة عػ أثػر اسػتعماؿ شػكل البيػت الػدائري فػي متػيػرات أيػرى كاكتسػاب
المفاهيم الفيزيائية مثال ،وع ى صفوؼ ومراحل دراسية أيرى.
 -3إجػػراء بحػوث أيػػرى لمقارنػػة أثػػر اسػػتعماؿ شػػكل البيػػت الػػدائري مػػع اسػػتراتيجيات ونمػػاذج
أيرى مثل إستراتيجية يػرائط الػدائرة المفاهيميػة ع ػى متػيػر التحصػيل لمعرفػة أيهمػا أفضػل

لتدري

مادة الفيزياء.
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 -2إجػراء بحػػوث أيػػرى عػ أثػػر اسػػتعماؿ شػكل البيػػت الػػدائري فػي اتجاهػػات الا بػػة وميػػولهم
الع مية نحو مادة الفيزياء.

املصـــادر

أو :,العربية

 .0أبو د,خ ،نائ ة س ماف عوض  :)3440أثػر إسػتراتيجية يػرائط الػدائرة المفاهيميػة ع ػى
التحصيل الع مي ودافػع ا,نجػاز وق ػق ا,يتبػار اآلنػي والم جػل لا بػة الصػف التاسػع فػي

الكيمياء وع وـ األرض في المدارس الحكومية في قباطية ،رسالة ماجسػتير منشػورة،مكتبة
الدراسات الع يا ،جامعة النجاح الوطنية ،ناب

.

 .3أبو رياش ،حسي محمد وآيروف  :)3449أصوؿ استراتيجيات التع م والتع ػيم الن ريػة
والتابيق ،ط ،0دار الثقافة،عماف.

 .2أبو عالـ ،رجاء محمود  :)3440التع م أسسه وتابيقاته ،ط ،0دار المسيرة ،عماف.
 .0امبو سعيدي ،عبدا هلل ب يمي
.3
.8

وس يماف ب محمد الب وشػي  :)3449طرائػق تػدري

الع وـ مفاهيم وتابيقات عم ية) ،ط ،0دار المسيرة ،عماف.

بدوي ،رمضاف مسعد  :)3404التع م النشط ،ط ،0دار الفكر ،عماف.

بسػػاـ ،عبػػداهلل طػػه  :)3404المفػػاهيم الع ميػػة وأسػػالي تدريسػػها ،ط ،0دار المسػيرة،

عماف.

 .4جنس ،إيريك  :)3444التع م المبني ع ى الػدماغ ،ط ،0ترجمػة مكتبػة جريػر ،المم كػة
العربية السعودية.

 .6الخالدي ،أدي محمد  :)3446سيكولوجية الفروؽ الفردية والتفوؽ العق ي ،ط ،3دار
وائل ،عماف.

 .9الخفاجي ،هدى كريم حسي  :)3444أثر أنموذج التدري ع ى التساؤؿ في التحصيل
وتنمية التفكير الع مػي لاالبػات الصػف الثػاني متوسػط فػي مػادة الفيزيػاء ،رسػالة ماجسػتير

غير منشورة ،ك ية التربية اب الهيثم) ،جامعة بػداد.
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أي وؿ )3402

العدد )9

 .04ال ػػدليمي ،إحس ػػاف ع ي ػػوي وع ػػدناف محم ػػود المه ػػداوي  :)3443القي ػػاس والتق ػػويم ف ػػي
العم ية التع يمية ،ط ،3مكت أحمد الدباغ ل اباعة ،بػداد.

 .00ديفيػ ػػد ،وجونس ػ ػػوف  :)0996ال ػ ػػتع م الجم ػ ػػاعي والػ ػػتع م الف ػ ػػردي التع ػ ػػاوف والتن ػ ػػاف
الفردي) ،ط ،0ترجمة رفعت محمود بهجت ،عالم الكت  ،مصر.

 .03الربيعػػي ،عػػادؿ كامػػل شػػبي

 :)3446أثػػر التػػدري

ع ػػى وفػػق ن ريػػة فيكوتسػػكي فػػي

التحصػػيل والتفكيػػر الع مػػي لػػدى طػػالب الصػػف الثػػاني متوسػػط فػػي مػػادة الفيزيػػاء ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،ك ية التربية اب الهيثم) ،جامعة بػداد.

 .02رزوقي ،رعد مهدي وآيروف  :)3443طرائػق ونمػاذج تع يميػة فػي تػدري
مكتبة الػفراف ل خدمات الاباعية ،بػداد.

 .00زيتوف ،عايش محمود  :)0998أسػالي تػدري
عماف.

 .03زيتػػوف ،كمػػاؿ عبػػد الحميػػد  :)3440تػػدري
الكت القاهرة.

الع ػوـ ،ط،0

الع ػوـ ،اةصػدار الثػاني ،دار الشػروؽ،
الع ػػوـ ل فهػػم رؤيػػة من وميػػة ،ط ،3عػػالم

 .08الشب ي ،إبراهيم مهدي  :)3444المناهج بناؤها ،تنفيذها ،تقويمهػا وتاويرهػا باسػتخداـ
النماذج ،ط ،3دار األمل ،عماف.

 .04الشػػمري ،ثػػاني حسػػي يػػاجي  :)3400أثػػر إسػػتراتيجيتي المحاػػات الع ميػػة ومخاػػط
البيت الدائري في تحصيل مادة الفيزياء وتنميػة عم يػات الع ػم لػدى طػالب معاهػد إعػداد

المع مي  ،أطروحة دكتوراس غير منشورة ،ك ية التربية اب الهيثم) ،جامعة بػداد.

 .06ص ػػخي ،مه ػػدي حا ػػاب وآي ػػروف  :)3400طرائ ػػق ت ػػدري

الع ػػوـ ف ػػي معاه ػػد إع ػػداد

المع م ػػي  ،المرح ػػة الخامس ػػة ،ط ،0المديري ػػة العام ػػة ل من ػػاهج ،وزارة التربي ػػة ،جمهوري ػػة

العراؽ.

 .09ال ػػاهر ،زكري ػػا محم ػػد ،وآي ػػروف  :)3443مب ػػادئ القي ػػاس والتق ػػويم ف ػػي التربي ػػة،ط،0
اةصدار الثاني ،دار الثقافة ل نشر ،عماف.

 .34عاقل ،فاير  :)0966معجم الع وـ النفسية ،ط ،3دار الرائد العربي ،بيروت.
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 .30عباس ،رغد إبراهيم  :)3400تكثير استخداـ أنموذج مػارزانو فػي تنميػة مهػارات التفكيػر
اةب ػػداعي ل ػػدى ط ب ػػة الجامع ػػة ،أطروح ػػة دكت ػػوراس غي ػػر منش ػػورة ،ك ي ػػة التربي ػػة ،الجامع ػػة

المستنصرية.

 .33عبد السالـ ،عبػد السػالـ مصػافى  :)3440اتجاهػات حديثػة فػي تػدري
دار الفكر العربي ،القاهرة.

الع ػوـ،ط،0

 .32عػػالـ ،صػػالح الػػدي محمػػود  :)3449القيػػاس والتقػػويم التربػػوي والنفسػػي ،ط ،0دار
الفكر العربي ،القاهرة.

 .30العمادي ،جميل موسى عبداهلل  :)3440صػعوبات تػدري

الفيزيػاء فػي المرح ػة الثانويػة

في العراؽ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ك ية التربية اب الهيثم) ،جامعة بػداد.

 .33عػػودة ،أحمػػد سػ يماف  :)0963القيػػاس والتقػػويم فػػي العم يػػة التدريسػػية ،ط ،0المابعػػة
الوطنية ،األردف.

 .38القتبػػي ،مػػريم  :)3440مشػػػل حػػوؿ اسػػتخداـ مخاػػط البيػػت الػػدائري ،م حػػق نشػػرة
التاوير التربوي ،ع ،08مدرسة الوفاؽ ل تع م األساسي ،س انة عماف.

 .34النبهػػاف ،موسػػى  :)3440أساسػػيات القيػػاس فػػي الع ػػوـ الس ػ وكية ،ط ،0دار الشػػروؽ،
عماف.
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Abstract
The present work aims at knowing the effect of the
roundhouse diagram on the achievements for the second grade
intermediate students in physics.
In order to achieve this aim, the researcher had put down
one null hypotheses. Then, the researcher do examined the validity
of this one hypotheses by applying an experiment which lasted one
complete semester. (the first semester of study). The researcher had
prepared by himself the experimental kits, which represented by
identifying the scientific material for the research, the behavioral
purposes, and teaching plans for the control and experimental
groups .
The research sample had been chosen on purpose from (AlHadhara secondary school for girls), and composed of (68)students.
this school is related to directorate of education/ Baghdad Al-Karkh
the first - Abu Ghreyb department of education. The research
sample was divided randomly into tow classes. Class (B) was
chosen to be taught by the roundhouse diagram, while class (A) was
taught by the traditional method. Both experimental groups were
made equivalante according to : ( age (by months), credit in Physics
for the first intermediate stage, achievements for their previous
academic year, their parent’s scientific achievement
and
intelligence).
For the research tool, achievement test, it is the composed of
(40) items. (35) objective multiple-choice items, and (5) short article
items. the validity and reliability of the test were calculated.
statistical analyses were applied to measure the difficulty,
easiness transactions, discrimination and effective alternatives to
test items.
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After students had finished studying, all first four chapters
items of physics textbook, both groups were tested the achievement
test, After analyzing data by using T-test for tow independent
samples, it was clear for the researcher that the results came in favor
of experimental group students against control group students in the
average degrees of achievement, so the null hypotheses was
rejected.
The most important result for this research was that using
the roundhouse diagram was active in rising achievement level for
second intermediate class girl students in physics..
For completing this study and improving it, the researcher
suggests similar researches on different educational subjects,
different classes, and comparing roundhouse diagram strategy with
other modern strategies.
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