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 بناء وحدة دراسية وفق ستراتيجية شكل البيت الدائري لتنمية مفاهيم مادة العلوم
 لدى طلبة الصف التاسع األساسي

 أياد عبد اهللو   عبداهلل بن زايد بن وين اخلميسي
 

 الملخص 
يهدف البحث التجرييب إىل تطبيق وحدة دراسية تقوم على سرتاتيجية شكل البيت 

ألجل تنمية املفاهيم العلمية لدى طلبة الصف التاسع األساسي الدائري، يف مادة العلوم 
يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان. لتحقيق هذا اهلدف مت إعداد اختبار االختيار من 

وحدة دراسية من ( مفردة. وإعداد 36متعدد حول حتصيل املفاهيم العلمية، يتكون من )
ئري لوحدة "الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية" تصميم الباحث، قائمة على اسرتاتيجية البيت الدا

( طالبًا مبدرسة 57من كتاب العلوم للصف التاسع األساسي. تكونت عينة الدراسة من )
حي الرتاث للتعليم األساسي، ومدرسة حممد بن مسعود للتعليم األساسي مبحافظة 

الباً، درست ( ط30الداخلية. مت تقسيم العينة إىل جمموعتني، األوىل جتريبية عددها )
( طالباً، درست 27بوحدة سرتاتيجية البيت الدائري. وجمموعة ضابطة بلغ عددها )

( حصص أسبوعياً. أشارت 5أسابيع بواقع ) 9بالطريقة املعتادة. استغرقت مدة التجربة 
( بني 0.05≥ نتائج الدراسة إىل وجود فروقات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

درجات طالب اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي  متوسطات
يف مستويات )املعرفة والتطبيق واالستدالل( والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية. 
أوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلمني على استخدام سرتاتيجية شكل البيت الدائري يف 

 تدريس العلوم.
 

 البيت الدائري، تدريس العلوم، تنمية املفاهيم. لمفتاحية: الكلمات ا
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A STUDY UNIT BASED ON THE ROUND HOUSE SHAPE 

STRATEGY TO DEVELOP SCIENTIFIC CONCEPTS AT 

NINTH GRADERS 

 

ABSTRACT 

This research aimed to construct a study unit based on the strategy of 

the Round House Diagram in science, to develop the scientific 

concepts among the ninth grade students at the governorate of interior 

in Sultanate of Oman. The study sample consisted of (57) 9th grade 

students at Hay ALtorath basic education and Mohammed bin Masoud 

basic education. The sample was classified into two groups. The 

experimental group consisted of (30) students used Round House 

Diagram strategy. The second group was the control group, consisted 

of (27) students used the ordinary teaching method. The experiment 

took eight weeks (7 periods a week). A multiple choice test was 

designed, consisted of (36) items. And also a unit of study based on the 

Round House Diagram strategy; the (electricity and its technical 

applications) unit at the science book was design by the researcher. 

The statistical analysis of the post test revealed that there are 

significant differences between the experimental and control group at 

(0.05≤α), the total marks of the test was for the experimental group. 

the study proposed the need to train teachers on using Round House 

Diagram strategy. 

 

Keywords: round house, science teaching, acquisition, scientific 

concept 

 المقدمة

ق التدريس يف إكساب املفاهيم العلمية للطالب، فقد تناولتها األدبيات الرتبوية ألمهية طرائ
اليت استخدمت طريقة خرائط املفاهيم  (2002والدراسات السابقة، منها دراسة العرميي )

يف تدريس مادة العلوم، وأظهرت أن الطريقة املستخدمة أدت إىل حتسن مستوى الطلبة يف 
( بدراسة يف سلطنة عمان، هدفت إىل تدريس الطلبة 2008ة )الفهم. كما قامت اهلنائي

بطريقة املتشاهبات يف إكساب املفاهيم، أظهرت أن الطريقة املستخدمة دفعت الطلبة حنو 
استيضاح املفاهيم العلمية واكتساهبا بصورة أفضل من اليت ميارسها املعلم الطريقة املعتادة. 

لم فوق املعرفة، يف حتصيل املفاهيم العلمية ( دورة التع2008كما استخدم املشاخيي )
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املتضمنة يف املادة واالحتفاظ هبا، وقد أظهرت الطريقة فعالية يف اكتساب الطلبة للمفاهيم 
العلمية واالحتفاظ هبا. ويف اجململ العام أظهرت نتائج تلك الدراسات أن هناك قصوراً من 

 لدراسي واكتساب املفاهيم العلمية. جانب طريقة التدريس املعتادة يف تنمية التحصيل ا
 

"إجراءات (: Roundhouse Diagram Methodتعين سرتاتيجية شكل البيت الدائري )
يقوم هبا املتعلمون بتوزيع املعرفة حول مفهوم حمدد بشكل خمطط بصري يساعدهم على 

ني رؤية معظم املعلومات العلمية اخلاصة بذلك املفهوم، وكأهنا نظام متكامل مستخدم
فهي إذن . (Ward & Wandersee. 2002 b, 587)أدوات الربط )من، يف، الواو(" 

اسرتاتيجية تدريس، قائمة على متثيل املفاهيم العلمية واإلجراءات واألنشطة املتعلقة 
بالوحدة املراد تدريسها؛ من خالل رسم شكل البيت الدائري لكل مفهوم من مفاهيم 

فهوم العلمي الرئيس املراد تعلم  يف مرك  الدائرة، وحتيط الوحدة املستهدفة، حبيث تضع امل
ب  مكونات  وحقائق  العلمية على هيئة كلمات خمتصرة ورسومات ورموز ومصطلحات يف 

 القطاعات اخلارجية املكونة للشكل.
 

 الدراسات بعــض أجــريت   فقد التــدريس، يف ألمهية سرتاتيجية شــكل البيت الدائـري ونظراً 

ي أثر هذه السرتاتيجية يف حتصيل الطلبة، حيث أكدت على فاعليتها يف تدريس لتقص
 ،&Hackney) 2002املواد عامة، ومادة العلوم بشكل خاص. منها: دراسة هاكين وورد )

(؛ 2005ودراسة امل روع ) ،(Ward & Wandersee, 2002a)ودراسة وورد ووندرسي 
ودراسة اجلرب واجلنيح  ،(2011باين )ودراسة خلف والش ،(2006ودارسة ورد ووليم )

 ،(2013) ودراسة مهنا ،(2013ودراسة عبده ) ،(2012(؛ ودراسة احليمداوي )2012)
 ومجيعها سعت إىل تقدمي طريقة شكل البيت الدائري يف التدريس.

 
وأثبتت بعض هذه الدراسات أن السرتاتيجية شكل البيت الدائري؛ أثر يف تنمية التحصيل 

 ،(Ward & Wandersee, 2002)ودراسة  ،(2005ل دراسة امل روع )الدراسي، مث
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 ،(2011)خــــــــلف والشباين  ،(. بينما حبثت بعض دراسات2012ودراسة اجلرب واجلنيح )
( يف أثر تلك السرتاتيجية على اكتساب وتنمية الطلبة 2013ومهنا ) ،(2012واحليمداوي )

  ئجها فاعــليـة اسرتاتيـجية شـــكل البيــــت الدائــــري.للمفاهيم العلمية اإلحيائية، وأظهرت نتا
( بدراسة اجتاهات الطلبة واملعلمني، حنو اسرتاتيجية شكل البيت 2013كما قام عبده )

الدائري، وكشف عن وجود أثر فاعل يف حتسني حتصيل الطلبة يف مادة الفي ياء، واجتاهاهتم 
 حنو تعلم الفي ياء.     

 
 مشكلة البحث

عدم اختيار السرتاتيجيات وطرق وأساليب التدريس املناسبة ملادة العلوم، من شّك أّن  ال
قبل معلمي العلوم، يعين تلقني واستظهار املعارف والعمل على اسرتجاعها وقت 
االمتحان؛ دون مشاركة الطلبة بنشاط يف بناء معرفتهم العلمية. تلك األساليب جتعل 

اهيم دون فهم معناها أو توظيفها يف احلياة اليومية. مما الطلبة يتبعون أسلوب حفظ املف
يؤدى إىل سرعة زوال تلك املفاهيم اليت درى تلقينها، وعدم االحتفاظ هبا. وقد سّبب 
ذلك تدين اكتساب الطلبة لتلك املفاهيم، وهذه النتيجة أشارت هلا العديد من الدراسات، 

 ،(2008واملشاخيي ) ،(2010امسي )والق ،(2002والعرميي ) ،(2011منها: اهلنائي )
 &Wardودراسة ، (2012اجلرب) ،(2005امل روع )، (2008واملقبايل ) ،(2008اجلهوري )و 

Wander see ,2001))، وجود ضعف لدى طلبة اجملموعات اليت  ومجيعها أظهرت
ا درست بالسرتاتيجيات والطرق التدريسية املعتادة، يف اكتساب املفاهيم العلمية واستيعاهب

خاصة يف الفي ياء واالحياء والكيمياء، ونسيان ما تعلموه من مفاهيم علمية بعد أدائهم 
لالمتحان التحصيلي. وهذا ما يوفر الشكك يف أن االسرتاتيجيات والطرق واألساليب 
التدريسية اليت ميارسها املعلمون أثناء تدريسهم ملوضوعات مادة العلوم؛ ال توفر للمتعلم 

من التنظيم املعريف للمفاهيم العلمية؛ مما يسبب عدم فهم كامل هلا، وبالتايل القدر الكايف 
 نسياهنا. 
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 ,Timss 2007أظهرت حتليل أسباب ضعف نتائج طلبة السلطنة يف االمتحانات الدولية )

Timss 2011 أن بعض الطلبة كانت لديهم صعوبة يف معرفة املفهوم العلمي، والغالبية ،)
يف شرح املفهوم وتطبيق  على مواقف جديدة. كما بينت نتائج منهم كان لدي  ضعف 

التحليل وجود الكثري من املفاهيم املغلوطة لديهم، وهذا يؤكد صعوبة اكتساب الطلبة لتلك 
املفاهيم؛ مما سبب يف ظهور اجتاهات سلبية ضد  تعلم العلوم بشكل عام )وزارة الرتبية 

 (.2011والتعليم،
 

يف جمال اإلشراف الرتبوي، على معلمي ومعلمات العلوم يف ومن واقع خربة الباحث 
من التعليم األساسي؛ الحظ نقصًا يف مشاركات الطلبة يف بناء املفهوم  10-1الصفوف 

العلمي، وبالتايل انعكس ذلك  يف وجود عدم انسجام بني بناهم املعرفية، وفهمهم 
من جراء سرب التكوين املفاهيمي للمفاهيم العلمية اجلديدة، واستيعاهبم هلا، واتضح ذلك 

لديهم من خالل مناقشاهتم مع املعلم وزمالئهم عن املفهوم وما يرتبط ب  من حقائق. كما 
الحظ أن بعض املعلمني ال يقومون بربط املعارف واملفاهيم السابقة باملعارف واملفاهيم 

وذلك  اجلديدة، كذلك الحظ أن بعضهم يقومون بعرض الدروس بالطرق التقليدية،
بكتابة عنوان الدرس على السبورة، مث إجراء التجربة، وينتهون بعرض االستنتاج، مما جعل 
الطلبة ينقلون ما كتب  املعلم دون تنظيم للمعرفة، ودون ربط بني أج اء املعرفة اليت تكون 

 املفهوم. 
 

  البحثأهداف 
على اكتساب ، علومتشخيص أثر استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، يف تدريس ال

املفاهيم العلمية يف الوحدة الثالثة )الطاقة والكهرباء وتطبيقاهتا التقنية( لدى طلبة الصف 
 التاسع االساسي.
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 الفرضية الصفرية
( بني متوسطات α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بار املفاهيم العلمية البعدي.درجات طالب اجملموعتني الضابطة، والتجريبية على اخت

 
 البحث:حدود 

احلدود املكانية: طبقت  الدراسة يف مدرسة حي الرتاث بوالية ن وى، ومدرسة حممد  .1
 ( بوالية منح مبحافظة الداخلية.10-5بن مسعود )

احلدود البشرية: طبقت  الدراسة على طالب الصف التاسع األساسي مبدارس  .2
 سلطنة عمان. 

: طبقت  الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  احلدود ال مانية .3
2014- 2015. 

احلدود املوضوعية: الوحدة الثالثة )الطاقة الكهربائية وتطبيقاهتا التقنية( من كتاب  .4
 (. 2015العلوم للصف التاسع األساسي مبدارس سلطنة عمان، الطبعة األوىل )

 
 السابقة ساتاالدر 

 ربية أواًل: الدراسات الع
( دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية اسرتاتيجية شكل البيت 2012أجرت مهنا )

الدائري يف تنمية املفاهيم العملية، ومهارات التفكري املنظومي يف العلوم احلياتية، لدى 
طالبات الصف احلادي عشر يف غ ة. استخدمت الباحثة املنهج التجرييب تصميم قبلي، 

( طالبة من طالبات 68نهج الوصفي. وتكونت عينة الدراسة من )بعدي جملموعتني، وامل
الصف احلادي عشر. وحتددت األدوات يف اختبار املفاهيم العلمية، واختبار التفكري 
املنظومي. واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية. وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية 

 علمية، ومهارات التفكري املنظومي.اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تنمية املفاهيم ال
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( تشخيص أثر استخدام اسرتاتيجية شكل البيت 2013وهدفت دراسة الطراونة )
الدائري يف تنمية التفكري البصري لدى طالب الصف التاسع األساسي يف مبحث 
الفي ياء. وقد استخدم الباحث املنهج شب  التجرييب، ذا الضبط اجل ئي جملموعتني 

طالباً(. مشلت األدوات اختبار  51لتجريبية. وتكونت عينة الدراسة من )الضابطة وا
التفكري البصري. واستخدم الباحث املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وحتليل 

( التباين املصاحب األساسي على ANCOVAلدرجات طالب الصف التاسع )
ت  الدراسة إليها وجود أثر اختبار التفكري البصري. ومن أهم النتائج اليت توصل

 السرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تنمية التفكري البصري. 
  

( إىل معرفة  أثر اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، 2013كما هدفت دراسة السنوسي )
على تنمية املفاهيم العلمية والتفكري التأملي لدى طالب املرحلة االعدادية. استخدمت 

  التجرييب، وتصميم القياس القبلي والبعدي. وتكونت عينة الدراسة الباحثة املنهج شب
( طالباً. حتددت األدوات يف اختبار املفاهيم العلمية، واختبار التفكري التأملي. 80من )

استخدم الباحث األساليب االحصائية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري وقيمة 
ر مبعادلة كوهني لقياس األثر. ومن أهم "ت". وقامت الباحثة حبساب حجم األث

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن لسرتاتيجية شكل البيت الدائري األثر الكبري يف 
 تنمية املفاهيم العلمية وتنمية التفكري التأملي لدى طالب املرحلة اإلعدادية.  

 
كل البيت ( إىل معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية ش2014كما هدفت دراسة ألفة )

الدائري، يف عالج التصورات البديلة لبعض املفاهيم العلمية يف مادة الثقافة العلمية، 
لدى طالبات الصف احلادي عشر. وأجريت يف غ ة بفلسطني. استخدمت الباحثة 

( طالبة من طالبات الصف 70املنهج شب  التجرييب. وتكونت عينة الدراسة من )
أداة حتليل احملتوى واالختبار التشخيصي للتصورات  احلادي عشر. وحتددت األدوات يف

البديلة ملفاهيم الكيمياء من حولنا )قبلي بعدي(. استخدمت الباحثة لتحليل البيانات 



 مية مفاهيم مادة العلومبناء وحدة دراسية وفق ستراتيجية شكل البيت الدائري لتن |  112
 لدى طلبة الصف التاسع األساسي         

 

(. أظهرت النتائج وجود أثر SPSSبرنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )
 ملفاهيم.لسرتاتيجية البيت الدائري يف عالج التصورات البديلة لبعض ا

 
 ثانياً: الدراسات األجنبية 
( اليت أقيمت بوالية لوي يانا يف Word and Lee, 2006هدفت دراسة وارد ويل )

الواليات املتحدة األمريكية. إىل دراسة أثر استخدام شكل البيت الدائري على فهم 
الدراسة الطالب لعناصر اجلدول الدوري. اتبع الباحثان املنهج التجرييب، وتكونت عينة 

من طلبة الصف الثامن. وأعد الباحثان اختبارا حتصيليًا لعناصر اجلدول الدوري. 
أظهرت نتائج الدراسة؛ وجود أثر إجيايب السرتاتيجية شكل البيت الدائري على حتصيل 

 الطالب يف االختبار التحصيلي.
 

 Orak & Yeshilyurt & Keser)  هدفت دراسة أورك، ويوشلريت، وكيسر، وراميش

& Ermish ،2010 ) التعرف أثر اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، على حتصيل طلبة
الصف السابع يف وحدة القوة واحلركة يف العلوم والتكنولوجيا يف تركيا. استخدم 

البعدي جملموعتني. تكونت عينة  -الباحثون املنهج شب  التجرييب ذو التصميم القبلي
دوات الدراسة يف اختبار حتصيلي، وبرنامج حموسب، ( طالبة. متثلت أ372الدراسة من )

واستبانة لقياس اجتاهات الطالبات أزاء اسرتاتيجية شكل البيت الدائري. ولتحليل 
النتائج استخدم الباحثون احل مة االحصائية للعلوم االجتماعية. أظهرت نتائج الدراسة 

يل الدراسي، كما وجود أثر إجيايب السرتاتيجية شكل البيت الدائري على التحص
 . أظهرت الدراسة أن اجتاهات الطالب حنو هذه االسرتاتيجية كانت إجيابية

 
 منهج البحث

تكّون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف التاسع األساسي باملدارس احلكومية 
م، البالغ 2015-2014للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية للعام الدراسي 
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أما عينة الدراسة فتكونت من  (.2014( طالبًا )وزارة الرتبية والتعليم، 3181)عددهم 
( طالبًا من طالب الصف التاسع األساسي مبدرسة حي الرتاث للتعليم األساسي 57)
(. وقد متَّ اختيار اجملموعة 10-5(، ومدرسة حممد بن مسعود للتعليم األساسي )5-10)

 ( طالباً.27وعة الضابطة، من )( طالباً، واجملم30التجريبية من )
 

 أدوات الدراسة
اختار الباحث الوحدة الثالثة )الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية( من كتاب  ،الوحدة الدراسية

م، الذي 2015-2014 العلوم املقرر، على طلبة الصف التاسع االساسي للعام الدراسي
 ة:مت تدريس  يف الفصل الدراسي الثاين، وذلك لألسباب التالي

أ. اشتمال حمتوى هذه الوحدة على الكثري من املعلومات، واملعارف العلمية املتنوعة، 
مثل: احلقائق، واملفاهيم واملهارات العلمية، واملادة النصية، واألنشطة والتجارب، 
والصور، واألجه ة، والقوانني؛ مما جيعلها مناسبة لتدريسها، وفقًا خلطوات ومراحل 

 ت الدائري.اسرتاتيجية شكل البي
أسبوعاً( يسمح بإتاحة الفرصة للطلبة  12ب. زمن تدريس الوحدة مناسب )

الكتساب املفاهيم العلمية بصورة صحيحة، وربط العالقات بني املفاهيم اجل ئية 
لتكوين املفهوم الرئيس، وتصويب املفاهيم اخلاطئة، وبقاء أثر التعلم. وبالتايل رفع 

 لعلمية بشكل عام.مستوى حتصيل الطلبة للمعرفة ا
 

كان البَذ للباحث من إعادة صياغة الوحدة التعليمية املختارة آنفاً "الكهرباء وتطبيقاهتا 
التقنية"؛ لتتالءم وفق اسرتاتيجية شكل البيت الدائري. لذلك قام الباحث بإعداد دليل 

أجل للمعلم، وكراسة للطالب، وأشكال البيت الدائري اخلاصة باملفاهيم العلمية؛ من 
 حتقيق هدف البحث، وجاءت تلك املواد على النحو التايل:

علم بأن  كتيب مصاحب للكتاب املدرسي، إعداد دليل الُمعلم .1
ُ
: يُعرف دليل امل

يتضمن جمموعة من املعلومات واالرشادات واإلجراءات اليت ي ود املعلم بوصف 
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املعلم أتباعها  عن طبيعة املادة، وأهداف التعلم، وبعض اإلرشادات اليت جيب على
مت حتديد اسرتاتيجية (. 2011أثناء تدريس  للكتاب املدرسي )اهلامشي وعطية، 

التدريس املستخدمة وفق اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، بوصفها سرتاتيجية 
رئيسة يف تعليم وتعلم الوحدة. وقد تضمن  الدليل يف صورت  النهائية، املكونات 

 التالية: 

شتمل على مقدمة الدليل، ونبذة خمتصرة توضح اسرتاتيجية اإلطار النظري: ا .أ
شكل البيت الدائري، واألسس النفسية والفلسفية اليت بنيت عليها، استناداً 

رسم توضيحي  ، معMellr)وميللر )( wanderseeإىل نظرييت وندرسي )
 ملكونات شكل البيت الدائري.

 اإلطار اإلجرائي: وقد اشتمل على اآليت: .ب
 ء وتنفيذ وتصميم شكل البيت الدائري. خطوات بنا (1
خطوات تطبيق مراحل شكل البيت الدائري يف الغرفة الصفية، وفق  (2

 .العرض والتفسري، و التصميم والتقييم، و التخطيط ثالث مراحل، وهي
 معايري تقومي شكل البيت الدائري . (3
 دور املعلم يف اسرتاتيجية شكل البيت الدائري. (4

 ية شكل البيت الدائري.دور الطالب وفق اسرتاتيج (5

 ارشادات عامة أثناء استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري . (6

 صعوبات العمل باسرتاتيجية البيت الدائري وكيفية التغلب عليها.   (7

 قائمة املفاهيم العلمية للوحدة الثالثة )الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية(.  (8

وحدة الثالثة للصف خمرجات التعليم، واألهداف السلوكية اخلاصة بال (9
 التاسع.

اخلطة ال منية املقرتحة لتدريس مفاهيم الوحدة الثالثة )الكهرباء  (10
 وتطبيقاهتا التقنية(.

 الوسائل التعليمية اخلاصة بالوحدة الثالثة )الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية(. (11
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 واليتخطط حتضري دروس الوحدة الثالثة )الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية( ،  (12
على عنوان الدرس وعنوان املفهوم. التمهيد. األهداف اشتملت 

السلوكية )املعرفية واملهارية والوجدانية(. احتياطات األمن والسالمة. 
الوسائل التعليمية. اإلجراءات واألنشطة، اليت تضمنت املراحل الثالث 
املراد من املعلم اتباعها لتنفيذ اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، وهي: 

تخطيط، ومرحلة التصميم والتقييم، ومرحلة التفسري والعرض. مرحلة ال
  التقومي. التكليف املن يل.

 
وللتحقق من صدق دليل املعلم قام الباحث بعرض  على عدد من أساتذة اجلامعات 
ختصص مناهج وطرق تدريس، وعلى عدد من مشريف ومعلمي مادة العلوم، وذلك 

ية، والسالمة اللغوية، ومدى صحة التحضري، إلبداء آرائهم في  من حيث الدقة العلم
ومدى ارتباط أهداف كل درس باملوضوع، ومناسبة أسئلة التقومي، وما يرون  مناسباً، ومت 

 األخذ برأيهم واجراء التعديالت املناسبة إىل أن خرج الدليل يف صورت  النهائية.
 
 .خطوات بناء أشكال البيت الدائري. 2

أشكال البيت الدائري، حسب املعرفة احملددة يف وحدة شكاُل من  15لقد مت رسم 
ورد  (2005امل روع ) الدراسة احلالية. وقد سار رسم األشكال وفق اخلطوات التالية

 :(Ward &Wandersee, 2002bووندرسي )
رسم شكل البيت الدائري الذي يتكون من دائرة كبرية ويف منتصفها دائرة  أ. 

م الدائرة الكبرية إىل سبعة قطاعات قد صغرية يقسمها خط منحين، وتقس
 تنقص إىل مخس قطاعات وقد ت يد إىل تسعة قطاعات.

ب. كتابة عنوانني متفرعني من العنوان الرئيس أو معلومات مرتبطة باملفهوم 
الرئيس، وتكتب جبانيب القرص من الداخل، ويربط بني الكلمتني بـأحد 
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( 2010)أمبوسعيدي والبلوشي، األحرف التالية: "من / يف / إىل / الواو" 
 (.2005و)امل روع، 

ج. كتابة األهداف اليت يراد حتقيقها من الدرس، واستخدام اسرتاتيجية شكل 
 البيت الدائري على الورقة وحتت الشكل.

 د. جت ئة الفكرة الرئيسة إىل سبع أفكار فرعية ت يد أو تقل باثنني.
قة إىل مجل قصرية، ومفيدة، ومتسلسلة هـ. تلخيص االفكار اجمل ئة يف اخلطوة الساب

 ، حسب عدد القطاعات يف الشكل املرسوم.7-1من القطاع 
و. كتابة ملخص األفكار بداخل  قطاعات شكل البيت الدائري مع تدعيم 
األفكار  بالصور، أو الرسومات، أو االيقونات، أو الرموز اليت تساعد الطالب 

 ظ هبا يف الذاكرة الدائمة.على تذكر، واستدعاء املعلومة واالحتفا
، ويتج  اجتاه عقارب الساعة مللء 12ز. يبدأ بالتدوين من القطاع املقابل للساعة 

 القطاعات املتبقية .
  

وللتحقق من صدق أشكال البيت الدائري اليت مت إعدادها قام الباحث بعرضها على عدد 
شريف ومعلمي مادة من أساتذة اجلامعات ختصص مناهج وطرق تدريس، وعلى عدد من م

العلوم، وذلك إلبداء آرائهم فيها من حيث الدقة العلمية، والسالمة اللغوية، ومدى 
مالئمة الصور، والرسومات، والعناوين بداخل الشكل، وما يرون  مناسباً، ومت األخذ برأيهم 

 واجراء التعديالت املناسبة إىل أن خرجت  األشكال يف صورهتا النهائية .
 
  الطالبكراسة . 3

متَّ إعداد دليل الطالب، وهو عبارة عن ورقة عمل لكل درس، حتتوي على عدد من 
األنشطة والتمارين واألسئلة الذاتية الالزمة لتعلم املفاهيم العلمية. لكي يقوم الطالب 
حبلها يف جمموعات تعاونية، بإشراف وتوجي  املعلم. وضع هذا الدليل ليساعد الطالب 

الثالثة )الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية( من كتاب العلوم للصف التاسع  على دراسة الوحدة
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األساسي، وفق اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، ويتضمن معلومات أساسية لتعريف 
الطالب باسرتاتيجية شكل البيت الدائري، وكيفية العمل هبا يف احلصة الدراسية، 

ودقيق، وحيويأيضًا على قائمة وكذلك يساعده على معاجلة املوضوعات بشكل واضح 
 من اإلرشادات والنصائح العامة. 

 
وبغية للتحقق من صدق كراسة الطالب، قام الباحث بعرضها على عدد من أساتذة 
اجلامعات، ختصص مناهج وطرق تدريس، وعلى عدد من مشريف ومعلمي مادة العلوم، 

وية، ومدى مالئمة الصور، إلبداء آرائهم فيها: من حيث الدقة العلمية، والسالمة اللغ
والرسومات، والعناوين واجلداول يف كل درس، وما يرون  مناسباً، ومت األخذ برأيهم 

 واجراء التعديالت املناسبة حيث خرجت الكراسة يف صورهتا النهائية. 
 

 ثانيا: االختبار التحصيلي
ب  عن صدق االتساق الداخلي: ويقصد ب ، املعامل الذي يتم حسا، صدق االختبار

طريق حساب معامالت االرتباط بني درجات أفراد العينة يف كل مفردة من مفردات 
(. وقام الباحث حبساب 132: 2011األداة مع الدرجة الكلية للمفردات)أمحد، 

يف االختبار؛ لتحديد  االتساق الداخلي لالختبار؛ هبدف استبعاد األسئلة غري الصاحلة
التجانس الداخلي لالختبار، ولتحديد االتساق الداخلي مت حساب معامالت االرتباط 
بني كل سؤال والدرجة الكلية للمستوى الذي ينتمي إلي ، كذلك حساب معامالت 

(  SPSSاالرتباط بني درجة كل مستوى والدرجة الكلية، ومت ذلك باستخدام برنامج )
الرتباط )بريسون( بني درجة كل مفردة مع درجة املستوى الذي ينتمي كالتايل: معامل ا

( أن مجيع مفردات االختبار مرتبطة ارتباطاً 1إلي . ويالحظ من اجلدول امللحق رقم )
دااًل إحصائيًا مع اجملموع الكلي للمستوى املرتبط هبا، وهذا يعين أن مجيع املفردات 

يوضح معامل االرتباط بني درجة كل مستوى  (1، واجلدول )مرتبطة داخلياً صادقة، و 
 مع الدرجة الكلية لالختبار.
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 ( معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 1جدول )
  مستوى مع الدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الداللة االرتباط مع الدرجة الكلية املستوى املعريف
 0.000 **901 املعرفة
 0.000 **925 التطبيق

 0.000 **938 االستدالل

هبذا يتضح أن املستويات املعرفية الثالث؛ مرتبطة ارتباطًا دااًل إحصائيًا مع اجملموع 
 الكلي لالختبار. 

 
"يقصد ب  أن يكون االختبار ثابتًا إذا أعطي نتائج متسقة ملرات  ،ثبات االختبار

نتائج تطبيق  على نفس اجملموعة من األفراد"؛ أي حيافظ األفراد على ترتيبهم حسب 
(. قام الباحث حبساب الثبات بطريقة إعادة 338: 2005هذا االختبار )ال غلول، 

ويتم حساب معامل الثبات بإجياد معامل ( Test-Retest Reliability) االختبار
(، وتشري هذه القيمة 0.90وبلغت قيمة الثبات )  SPSSألفاكرونباخ عن طريق برنامج 

(، وهي قيمة تطمئن الباحث إىل 140: 2010 ين،إىل وجود عالقة قوية وموجبة )دود
 تطبيق االختبار على عينة الدراسة. وبذلك مت التأكد من صدق االختبار وثبات .

 
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

 بعد حتديد مشكلة الدراسة وأسئلتها، وحتديد متغرياهتا، قام الباحث باإلجراءات التالية:
والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع اسرتاتيجية  . االطالع على األدب الرتبوي،1

 البيت الدائري.
. اختيار وحدة الدراسة، وهي الوحدة الثالثة من كتاب العلوم للصف التاسع 2

األساسي، واملسماة بـ "الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية"، وتتكون الوحدة من فصلني 
 ا.مها: الشحنة الكهربائية، والطاقة الكهربائية وحتوالهت
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. حتليل حمتوى الوحدة الثالثة )الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية( من كتاب العلوم للصف 3
 التاسع األساسي؛ لتحديد املفاهيم العلمية.

 . إعداد قائمة املفاهيم العلمية.4
أشكال البيت الدائري ، و دليل الطالب، و عداد مواد الدراسة واملتمثلة يف دليل املعلم. إ5

 ملوضوعات وحدة الدراسة، والقيام بتحكيمها وذلك بعرضها ( شكالً 15وعددها )
 على جمموعة من احملكمني.

 . إعداد أداة الدراسة واملتمثلة يف اختبار املفاهيم العلمية.7

املعلم،  . عرض قائمة املفاهيم العلمية، واختبار اكتساب املفاهيم العلمية، ودليل8
جمموعة من احملكمني، واخلرباء، البيت الدائري على ودليل الطالب، وأشكال 

العلوم من أساتذة اجلامعات، ياء، وجمال املناهج وطرق تدريس واملختصني يف الفي  
، واملختصني يف القياس والتقومي ومشريف ومعلمي أوائل ومعلمي مادة العلوم

 الرتبوي، واملختصني يف اللغة العربية؛ إلجراء التعديالت الالزمة.
 بات اختبار اكتساب املفاهيم العلمية.. التأكد من صدق وث9

احلصول على املوافقة الرمسية من املكتب الفين للدراسات والتطوير بوزارة الرتبية . 10
والتعليم؛ لتسهيل مهمة الباحث يف تطبيق الدراسة يف مدرسة حي الرتاث للتعليم 

 مبحافظة الداخلية. (10-5( ومدرسة حممد بن مسعود  )10-5األساسي)
( طالبا من طالب 75ختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، واليت تكونت من ). ا11

 الصف التاسع األساسي.

ة من نفس جمتمع . تطبيق اختبار اكتساب املفاهيم العلمية، على العينة االستطالعي12
 ( طالباً.32) الدراسة، وعددهم

يي  وحتديد الثبات، . حتليل نتائج العينة االستطالعية وحتديد معامل الصعوبة والتم13
 وأيضاً حتديد زمن االختبار.

هبا  . االجتماع مع مدير املدرسة، واملعلم األول، واملعلم املتعاون يف املدرسة اليت14
 فكرة الدراسة.اجملموعة التجريبية لتوضيح 
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.اختيار عينة الدراسة من مدرسة حي الرتاث للتعليم األساسي )اجملموعة التجريبية(، 15
دراسي بطريقة عشوائية من عدد أربعة فصول للصف التاسع  ار فصلومت اختي

األساسي باملدرسة، وتسميتها باجملموعة جتريبية، بينما مت اختيار اجملموعة الضابطة 
املعلم املتعاون (، ويقوم 10-1من مدرسة حممد بن مسعود للتعليم األساسي )

ة الضابطة لدائري(، واجملموعبتدريس اجملموعة التجريبية )باسرتاتيجية شكل البيت ا
 معلم آخر )بالطريقة املعتادة(.يدرسها 

املتعاون . تنفيذ مشغل ملعلمي املدرسة هبدف تعريف املعلمني ومعهم املعلم 16
 الدائري وخطوات ومراحل تنفيذها داخل الغرفة الصفية .باسرتاتيجية شكل البيت 

الدائري  اتيجية شكل البيت. عمل عدد من احلصص التطبيقية يستخدم فيها اسرت 17
 واهلدف تدريب املعلم املتعاون على العمل باالسرتاتيجية.حبضور املعلم املتعاون 

 .تنفيذ عدد من حصص لتدريب طلبة اجملموعة التجريبية على العمل باالسرتاتيجية.18
 ة.التطبيق القبلي الختبار اكتساب املفاهيم العلمية على طلبة اجملموعتني التجريبي19

 تكافؤ اجملموعتني.والضابطة؛ للتأكد من 
. البدء بتطبيق الدراسة اليت استغرقت تسع أسابيع، وتبدأ من بداية الفصل الدراسي 20

 حصة دراسية.( 45الثاين، بواقع )
 . التطبيق البعدي الختبار اكتساب املفاهيم العلمية يف هناية املعاجلة مباشرة.21
ر البعدي؛ هبدف يوماً من االختبا 18يم العلمية بعد . إعادة اختبار اكتساب املفاه22

 الطالب للمفاهيم العلمية.قياس مدى احتفاظ 
برنامج احل مة برنامج احلاسب اآليل، و وهي . استخدام املعاجلات االحصائية املناسبة 23

 (، ومن مث استخالص النتائج ومناقشتها.SPSSاالجتماعية ) اإلحصائية للعلوم
 من املقرتحات، والتوصيات يف ضوء نتائج الدراسة.ة . صياغة جمموع24

  نتائج البحث
سرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تدريس العلوم، على اكتساب ااستخدام  حول أثر

قام الباحث بصياغة الفرضية املفاهيم العلمية، لدى طلبة الصف التاسع األساسي، 
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 صائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إح التالية واليت تنص على،
( بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف اكتساب املفاهيم 0.05≥

 العلمية.
   

وللتحقق من صحة الفرضية مت تطبيق اختبار املفاهيم العلمية للمجموعة التجريبية 
توسطات احلسابية، واجملموعة الضابطة بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة، ومت حساب امل

واالحنرافات املعيارية لنتائج التطبيق البعدي باستخدام اختبار "ت" للمجموعتني 
، وذلك (Independent –Sample t-Test)املستقلتني لنتائج الطالب يف اجملموعتني

ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطني احلسابيني جملموعيت الدراسة يف مستويات التعليم 
 والتطبيق، واالستدالل( واالختبار ككل.)املعرفة، 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ألداء الطلبة 2الجدول )
 في اختبار المفاهيم العلمية البعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة

مستويات 
 التعلم

درجة 
 املستوى

 العدد اجملموعة
 )ن(

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ارياملعي

درجة 
 احلرية

 قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

يةبالتجري 11 املعرفة  

ةالضابط  

30 
27 

9.00 
6.66 

0.32 
0.61 

55 3.45 0.002 

يةبالتجري 18 التطبيق  
ةالضابط  

30 
27 

12.73 
9.88 

0.60 
0.62 

55 3.26 0.002 

يةبالتجري 7 االستدالل  
ةالضابط  

30 
27 

4.00 
2.07 

0.29 
0.35 

55 4.18 0.000 

عاجملمو  يةبالتجري 36   

ةالضابط  

30 
27 

25.73 
18.62 

1.04 
1.31 

55 4.27 0.000 

 (36(طالباً(، والدرجة الكلية لالختبار= 57عدد أفراد العينة = )
( وهي دال  إحصائيا 3.45أن قيمة "ت" يف مستوى املعرفة تساوي )يتضح من اجلدول 

فروق ذات داللة إحصائية بني  ، مما يدل على وجود(0.05≥ عند مستوى داللة )
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متوسطات درجات الطالب الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري 
( يف مستوى املعرفة املفاهيم 6.66(، والذين درسوا باستخدام الطريقة املعتادة )9.00)

 العلمية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.
 
 ( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )3.26تطبيق )ن قيمة "ت" يف مستوى الإ
(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة بني متوسطات درجات الطلبة الذين 0.05≥

(، والذين درسوا باستخدام 12.73درسوا باستخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري )
العلمية يف االختبار البعدي لصاحل  ( يف مستوى تطبيق املفاهيم9.88الطريقة املعتادة )

( وهي دالة إحصائيا 4.18ن قيمة "ت" يف مستوى االستدالل )إ اجملموعة التجريبية.
(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة بني متوسطات 0.05≥ عند مستوى الداللة )

(، 4.00) درجات الطلبة الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري
( يف مستوى االستدالل للمفاهيم 2.07والذين درسوا باستخدام الطريقة املعتادة )

 العلمية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.
 
 ( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )4.27ن قيمة "ت" يف الدرجة الكلية )وإ
ت داللة بني متوسطات درجات الطلبة الذين (، مما يدل على وجود فروق ذا0.05≥

(، والذين درسوا باستخدام 25.73درسوا باستخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري )
 ( يف الدرجة الكلية لالختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.18.62الطريقة املعتادة )

 
 والتعرف إىل النتائج، هذه صدق من التأكد جيب السابقة فإن  النتائج على بعد احلصول

تأثري املتغري  كان ما إذا ومعرفة إليها، التوصل مت اليت اإلحصائية املعاجلات تأثري قوة
( العلمية )اكتساب املفاهيم التابع املتغري علىاسرتاتيجية شكل البيت الدائري( املستقل )

 يف احلسبان، تؤخذ مل أخرى ملتغريات نتيجة أو لصدفة نتيجة كنمل ي وأن  حقيقياً، تأثريًا

 التأثري الوج  يعد حجم وضوًحا، إذ أكثر بصورة األثر لنا يؤكد التأثري هو الذي فحجم
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، وقام الباحث حبساب األثر عن طريق  إجياد حملها حيل وال للداللة اإلحصائية املكمل
عن طريق املعادلة التالية:  مربع أيتا 

( = درجة احلرية، و يتم df" =  قيمة احملسوبة ، و ) tحيث " =)
(  الذي يعرب عن حجم تأثري اسرتاتيجية شكل البيت الدائري dاستخراج قيمة )

 (.24: 2000) عفان ،   d=  باستخدام املعادلة التالية:  
 

لى اكتساب وملعرفة حجم األثر نتيجة استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري ع
طالب اجملموعة التجريبية للمفاهيم العلمية املتضمنة يف وحدة الكهرباء وتطبيقاهتا 

( املقابلة (dوقيمة حجم التأثري  التقنية، مت حساب مقدار األثر، قيمة مربع إيتا )
هلا ومقدار حجم األثر بالنسبة الكتساب املفاهيم العلمية يف وحدة الدراسة لدى 

ب اجملموعتني التجريبية لكل مستوى من مستويات االختبار، وكذلك للمجموع طال
 ( اآليت:12الكلي لالختبار البعدي. كما يف اجلدول)

( المقابلة لها ومقدار (dوقيمة حجم التأثير  قيمة مربع إيتا )( 3)جدول 
 تبار البعديحجم األثر لدى طالب المجموعتين التجريبية والمجموع الكلي لالخ

املتغري 
 املستقل

علتاباملتغري ا ةدرجة احلري قيمة )ت(   قيمة 

 

قيمة 
(d) 

مقدار 
 حجم األثر

ية اسرتاتيج
ت شكل البي
 الدائري

 كبري 0.92 0.17 55 3.457 املعرفة

 كبري 0.87 0.16 55 3.264 التطبيق
 كبري 1.12 0.24 55 4.181 االستدالل

 كبري 1.14 0.25 55 4.271 اجملموع

d  ≤ 0.2  ،)ضعيف(d  =0.5  ،)متوسط(d ≥ 0.8   وفقاً لوصف كوهين ،)كبير(
(Cohen,1988.) 
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( :أن حجم تأثري استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري 3هنا يتضح من اجلدول )
يف اكتساب املفاهيم العلمية لدى طالب اجملموعة التجريبية يف اجملموع الكلي 

عرفة، والتطبيق، واالستدالل كان كبرياً جداً ألن قيمة مجيع قيم لالختبار، ومستويات امل
(d( حجم األثر كانت أعلى من )وبالتايل فإن التباين الذي ظهر يف املتغري0.8 ،) 

التابع )اكتساب املفاهيم العلمية يف وحدة الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية( يع ى إىل أثر 
كل البيت الدائري( مما يعين فاعلية االسرتاتيجية استخدام املتغري املستقل )اسرتاتيجية ش

 يف تدريس املفاهيم العلمية.
 

وحلساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، والدرجة املئوية، والرتبة ألداء طالب 
اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لكل مستوى من املستويات اليت مشلها االختبار 

يق، واالستدالل(، ودرجة االختبار ككل الختبار املفاهيم العلمية،  وهي) املعرفة، والتطب
 (:4كما هو موضح باجلدول )

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة المئوية والرتبة ألداء 4جدول )
 طالب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي

عدد  املستويات
 املفردات

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 يارياملع

الدرجة 
 املئوية%

 الرتبة

 1 %81 0.32 9.00 11 املعرفة 1
 2 %71 0.60 12.73 18 التطبيق 2
 3 %57 0.29 4.00 7 االستدالل 3

  %71 1.04 25.73 36 االختبار ككل
املتوسط احلسايب ألداء طالب اجملموعة التجريبية على  ( أن5ويتضح من اجلدول )

املتوسط  (.% 71(، أي ما يعادل )25.73ي هو )اختبار املفاهيم العلمية البعد
(، أي ما يعادل 9.00احلسايب ألداء طالب اجملموعة التجريبية يف مستوى املعرفة هو )

املتوسط احلسايب ألداء طالب اجملموعة التجريبية يف و  (، وجاء يف املرتبة األوىل.% 81)
ملرتبة الثانية بعد (، وجاء يف ا% 71(، أي ما يعدل )12.73مستوى التطبيق هو )
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املتوسط احلسايب ألداء طالب اجملموعة التجريبية يف مستوى و  مستوى املعرفة.
(، وجاء يف املرتبة الثالثة بعد مستويي % 57(، أي ما يعادل )4.00االستدالل هو )
 املعرفة والتطبيق.

 
 التوصيات والمقترحات   

 . يوصي الباحث مبا يلي:أوالً 
سرتاتيجية شكل البيت الدائري، يف تدريس املفاهيم العلمية؛ ملا .استخدام املعلمني ال1

 هلا من فاعلية يف حتسني مستوى اكتساب املفاهيم العلمية، واالحتفاظ هبا.
. تدريب املعلمني واملشرفني الرتبويني يف املديريات التعليمية بسلطنة عمان، على 2

وتشجيعهم على توظيفها  استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف التدريس،
 يف كل املواد، ويف مجيع املراحل التعليمية.

. االستفادة من دليل املعلم، الذي مت اعداده يف وحدة الكهرباء وتطبيقاهتا التقنية عرب 3
 توزيع  على املعلمني.

 اعتماد االسرتاتيجيات على وزارة الرتبية والتعليم يف الدراسية املناهج تركي  على . العمل4

 الدائري. البيت شكل ومنها اسرتاتيجية التدريس، يف احلديثة
. دعوة مؤسسات التعليم العايل لتضمني اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف برنامج 5

 إعداد املعلمني قبل وأثنا اخلدمة.
. إعداد برنامج لتدريب املعلمني واملشرفني أثناء اخلدمة، يتناول اسرتاتيجية شكل 6

، وتدريبهم على استخدامها من خالل اللقاءات والندوات والدورات البيت الدائري
 وورش العمل.

 . يقرتح الباحث ما يأيت:ثانياً 
إجراء دراسة مماثلة على مناهج أخرى مثل: األحياء، والفي ياء، والكيمياء، تشمل  .1

 مراحل دراسية خمتلفة، ومستويات حتصيلية خمتلفة.
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أخرى، مثل: التفكري الناقد، والتفكري  إجراء دراسة مماثلة يف ضوء متغريات .2
االبتكاري، والتفكري البصري، وحل املشكالت، والتفكري االستداليل، ومهارات 
التفكري املنظومي، وتنمية عمليات العلم، واجتاه املتعلمني حنو املادة، ودافعية 

 املتعلمني.

الدائري  إجراء دارسات مقارنة بني التدريس باستخدام اسرتاتيجية شكل البيت .3
وخريطة الشكل ,والتدريس بطرق التدريس املختلفة، مثل:  وخريطة املفاهيم، 

Vee،  واخلريطة الذهنية، ودورة التعلم، والتعلم القائم على املشكلة(PBL). 

 
 الخاتمة

عين هذا البحث التجرييب بتطبيق وحدة دراسية تقوم على سرتاتيجية شكل البيت 
ل تنمية املفاهيم العلمية لدى الطلبة. مت تطبيق الوحدة الدائري، يف مادة العلوم ألج

استخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري، ملعرفة حجم األثر نتيجة يف اكتساب ب
طالب اجملموعة التجريبية للمفاهيم العلمية، املتضمنة يف وحدة الكهرباء وتطبيقاهتا 

تيجية شكل البيت الدائري أن حجم تأثري استخدام اسرتاالتقنية. وقد أكدت النتائج 
يف اكتساب املفاهيم العلمية لدى طالب اجملموعة التجريبية يف اجملموع الكلي 

وبالتايل فإن التباين لالختبار، ومستويات املعرفة، والتطبيق، واالستدالل كان كبرياً جداً. 
يقاهتا الذي ظهر يف املتغري التابع )اكتساب املفاهيم العلمية يف وحدة الكهرباء وتطب

التقنية( يع ى إىل أثر استخدام املتغري املستقل )اسرتاتيجية شكل البيت الدائري( مما 
 يعين فاعلية االسرتاتيجية يف تدريس املفاهيم العلمية.
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 األزهر، غ ة.
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