
 
   

 كلية التربية 
      التربويةالمجلة 

 *** 

 
 

اسحخذام اسحراجيجية شكم انبيث انذائري 

حصاد انمنسني نطانبات في جذريس  االق

اإلعذادي وأثره في جنمية بعض  انصف األول

 عادات انعقم ودافع اإلنجاز

 

 عدادإ

 هبه عبد المحسن أحمد  د / 
 مدرس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

  بكمية التربية بسوىاج  

  

والخمسون ـ  الثالثالمجلة التربوية ـ العذد 

 م8102يوليو 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 .....اإلعدادياستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس  االقتصاد المنزلي لطالبات الصف األول 

- 096 - 

 

  مخص البشح :و

ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية البيت الدائري في تدريس    
يذات الصؼ األوؿ دافع اإلنجاز لدي تمم، و االقتصاد المنزلي عمى تنمية بعض عادات العقؿ 

( طالبة موزعة عمى مجموعتيف )الضابطة 06اإلعدادى . وتكونت عينة الدراسة مف )
درسة طارؽ بف زياد اإلعدادية بسوىاج ، وتكونت أدوات الدراسة مف والتجريبية( مف طالبات م

اختبار لعادات العقؿ وتضمف خمسة عادات ، ومقياس لدافعية اإلنجاز يتضمف أربعة أبعاد 
باإلضافة إلى المواد التعميمية التي اشتممت عمى كتيب لمتمميذة ، وأوراؽ عمؿ لمتمميذة ، 

ألدوات قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي البحث ثـ استخداـ ودليؿ لممعممة . وتـ تطبيؽ ىذه ا
األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار صحة الفروض واإلجابة عف أسئمة البحث ، وتوصمت 
نتائج البحث إلى أف الستخداـ استراتيجية البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي أثر كبير 

 جاز لدى تمميذات المجموعة التجريبية.  في تنمية كؿ مف عادات العقؿ ودافع اإلن
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 . وغهمة البشح وإدزاءات دراصتّا :األوه  احملور

 وكدوة البشح: 

إف أساليب التعمـ التي تعتمد عمى الحفظ والتعمـ لكـ كبير مف المعمومات دوف أف    
يكوف ليذه المعمومات معنى في أذىاف المتعمميف يؤدي إلى خمؽ جيؿ سمبي وغير مشارؾ 
في تنمية وتطوير المجتمع ، وىذه األساليب التعميمية تعوؽ اإليجابية وتفجير طاقات 

 تنمية منشودة.   العقؿ التي ال غني عنيا ألي
ويعتمد نجاح العممية التعميمية إلى حد كبير عمى أساليب التعميـ والتعمـ المتبعو ، وقد  

انطمقت دعوات كثيرة في السنوات األخيرة تدعو إلى اتباع أساليب تحفز وتشجع المتعمـ 
بنفسو ، وتجعمو أكثر إيجابية وتفاعبًل مع ما يتعممو ، وأكثر قدرة عمى البحث عف المعرفة 

وتبث فيو روح البحث والرغبة، وجعؿ عممية التعمـ ممتعو ومثيرة ومشوقة )أسامو سيد 
 ( . 2662وعباس الجمؿ،

ومع ظيور فجر المعموماتية وزيادة كـ المعارؼ المطموب مف المتعمـ اكتسابيا أصبح 
جتيا لزامًا عمينا تدريب المتعمـ عمى استيعاب وتمثيؿ تمؾ المعمومات بحيث يسيؿ معال

 والتعامؿ معيا . 
وىنا يأتي دور االستراتيجيات التدريسية الي تساعد عمى اكتساب وتنظيـ المعارؼ 

 والمفاىيـ وزيادة دافعية المتعمـ أثناء التعمـ. 
 Round House Shapeومف ىذه االستراتيجيات استراتيجية شكؿ البيت الدائري 

Strategy  النفسيو لمنظرية البنائية التى تفترض أف التي تعد تطبيقًا لؤلفكار الفمسفيو و
األفراد يبنوف معارفيـ الخاصة باستخداـ المعرفة الموجودة لدييـ أو مف خبلؿ التفاعؿ بيف 
المعرفة الجديدة والخبرات السابقة لدى، ودور المعمميف ال يقتصر عمى نقؿ المعرفة إنما 

 (.2666السبلـ عبد السبلـ، تنشيطيا واستنباطيا وتسييؿ وتوجيو عممية التعمـ )عبد 
( إلى أف مخطط البيت الدائري يمد المعمـ بفيـ واضح Robin, w., 2009ويشير )

حوؿ المعمومات المتوفرة لدى الطالب بفيـ واضح حوؿ المعمومات المتوفرة لدى الطالب 
 أثناء وبعد التدريس ومساعدة الطبلب عمى التوصؿ إلى النتائج كما تسمح لممعمـ بالتعامؿ
مع نتائج تفكير الطبلب مف خبلؿ تحميؿ العبلقة بيف تمثيبلت الطبلب المرسومة والمفاىيـ 

 الجديدة. 
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( أف مخطط البيت الدائري  Robin, W.,And Donna, E. ,2012كما أوضح )
يعكس كيفية معالجة الطبلب لممعرفة ومدى مشاركتيـ الفعالة في عممية التعمـ ويقمؿ مف 

 تؤدي إلى تعمـ عديـ المعنى .سمبية المتعمـ التي 
ويتطمب استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري قياـ المتعمميف بممارسة بعض  

ميارات أثناء مروره بخطوات االستراتيجية التي تمكف المتعمـ مف بناء المعرفة وتمثيميا بؿ 
درات يتعدى ذلؾ إلى انتاج المعرفة وليس مجرد استذكارىا ، وذلؾ يؤدي إلى نمو الق

 العادات العقمية.  النطبلؽالعقمية لدى المتعمـ التي تميد 
( أنو إذا أردنا أف نعد الطبلب لمحياة بعد المدرسة بحيث Paul, E., 2000) ويؤكد

يكونوا قادريف عمى الفيـ ، والتحكـ، والتطوير ينبغي أف نمدىـ بالخبرات البلزمة لتنمية 
 عاداتيـ العقمية. 

( أف لممدرسة والمؤسسات التعميمية األخرى دورًا ىامًا Layn,B., 2013) كما يرى
 في تنمية عادات العقؿ ودورىا في تحقيؽ النجاح الذاتي لمطبلب. 

( إلى أف التفكير عممية عقمية راقية في تطوير قدرات الفرد 2666نوفؿ،  ويشير )محمد
دى الفرد لتصبح عمى شكؿ سموكيات ذكية تأتي نتيجة ممارسة عمميات عقمية عميا تنمو ل

عادات عقمية عميا مما يجعؿ اإلنساف قادرًا عمى توظيفيا في تكيفو وتحسيف ظروؼ 
 حياتو. 

ودراسة االقتصاد المنزلي تتيح لممتعمـ اكتساب العديد مف الخبرات التي يمكف أف 
تساىـ في تنمية العادات العقمية لدى المتعمـ مثؿ : التفكير بمرونة، التساؤؿ وطرح 
المشكبلت ، الكفاح مف أجؿ الدقة ، المثابرة ،................ وغيرىا مف العادات العقمية 

ة المجاالت المتكاممة لعـ االقتصاد المنزلي والذي ييدؼ مف خبلليا التي تتضح مف دراس
 إلى مساعدة الفرد عمى الرقي بحياتو وأسرتو والمجتمع الذي يعيش فيو . 

ونتيجة لمتقدـ وتراكـ األفكار والمستحدثات العممية زاد اإلىتماـ بمواكبة اإلحتياجات 
داث النمو المتكامؿ لمفرد في جميع اإلحتياجات األسرية والمجتمعية الجديدة بغرض إح

 (. 2662نشيوات،  و ليمى مزاىرة، والنفسية، واإلجتماعية )أيمف جوانب الفكرية ،
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وعمى الجانب اآلخر تعد الدافعية لئلنجاز مف شروط التعمـ الجيد فبل يوجد تعمـ بدوف 
دافع ،ومف الضروري توفر دافعية لئلنجاز لدى المتعمـ لتجعمو يتغمب عمى الصعاب 

 وتمنحو الصبر والمثابرة لتحقيؽ نتائج أفضؿ. 
برة، والتساؤؿ ( أف كثيرًا مف عادات العقؿ مثؿ: المثا2662ويرى )محمد القضاة، 

وطرح المشكبلت ، والتفكير بمرونة، والسعي نحو الدقة، واإلستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر 
،.................وغيرىا مف العادات تنطوي عمى إدراؾ أىمية دافع اإلنجاز العالية ضمف 
عمميات التعمـ ، كما أف استخداـ عادات العقؿ يشير إلى مستوى معيف مف دافعية 

 نجاز. اإل 
وال شؾ أف وجود الدافع لئلنجاز يجعؿ المتعمـ ينشط ويركز اىتمامو لممارسة عمؿ ما 

 ويدفعو إلى المثابرة وتحمؿ المسئولية والسعي إلى النجاح في إنجاز ىذا العمؿ. 
( ، 2662(، ودراسة )عبد اهلل حجات،  2660كما تشير دراسة )خالد الرابغي، 

إلى وجود عبلقة بيف دافع اإلنجاز وعادات العقؿ حيث أف ( 2662ودراسة )محمد الكالح، 
نمو عادات العقؿ لدى المتعمميف يسيـ في زيادة الدافعية لئلنجاز، وتوفر الدافعية لئلنجاز 
يشجع المتعمـ عمى خمؽ إرادة الستعماؿ العادات العقمية وتنميتيا في جميع األنشطة 

 التعميمية والمواقع الحياتية.  
ؽ أىمية تنمية عادات العقؿ، ودافعية اإلنجاز باستخداـ استراتيجيات يتضح مما سب

تعميمية حديثة ، ومف ثـ جاءت الدراسة الحالية كمحاولة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ 
 استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تنمية بعض عادات العقؿ ودافع اإلنجاز.  

 اإلحساس بالمشكمة: 
عقؿ مف خبلؿ األنشطة والمواقؼ التعميمية المتنوعة تجعؿ أف تزويد المتعمـ بعادات ال 

يجابية أثناء التعمـ ، كما تؤدي إلى تعمـ فعاؿ )  & .Costa, Aالفرد أكثر وعيًا وا 
Kallick, B., 2000 وقد نادت العديد مف األبحاث والدراسات التربوية بضرورة ، )

ـ مثؿ دراسة )إبراىيـ الحارثي، اإلىتماـ بتنمية العادات العقمية في جميع مراحؿ التعمي
(، ودراسة )حساـ مازف، 2662(، ودراسة )يوسؼ القطامى وأميمة عمور، 2662
(، ودراسة )مصطفي محمد وعيد 2662ودراسة )محمد جاسـ، وشفاء داوود، ، (2666
 (.2666الديب، 
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ف وبالرغـ مف ذلؾ إال أف ىناؾ تدني في مستوى اإلىتماـ بتنمية العادات العقمية م 
 خبلؿ المقررات والبرامج التعميمية حيث أشارت كؿ مف: 

( أف ىناؾ قصور في االىتماـ بتنمية 2666دراسة )ايماف عبد الحكيـ الصافوري ،  -
 العادات العقمية لدى الطبلب مف خبلؿ مادة التربية األسرية ،

( التي أكدت تدني مستوى العادات العقمية لدى 2666ودراسة )نجاة محمد،   -
بات واقترحت الدراسة برنامج لتنمية العادات العقمية مف خبلؿ تدريس مادة االقتصاد الطال

 المنزلي باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط. 
( التي أكدت عمى ضرورة اإلىتماـ بتنمية عادات 2662ودراسة )وفاء عبد المطمب، -

 العقؿ لدى الطالبات مف خبلؿ مادة االقتصاد المنزلي. 
( التي أوصت بضرورة استخداـ األساليب التدريسية 2662)نشوى صبري، ودراسة  -

التي تساىـ في تنمية العادات العقمية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية واستخدمت الدراسة 
.  نموذج التعمـ البنائي لتدريس مادة العمـو

( التي أشارت إلى تدني مستويات العادات العقمية 2662ودراسة )ىالو محمد،  -
شارت إلي ضرورة تنمية العادات العقمية لمطبلب مف خبلؿ مادة العموـ لممرحمة وأ

 اإلعدادية. 
وبعد إطبلع الباحثة عمى البحوث والدراسات األدبية السابقة التي تناولت دافعية  

اإلنجاز اتضح أف ىناؾ انخفاض في دافعية الطبلب لئلنجاز في أغمب المواد الدراسية مما 
في مستوى نتائج التعمـ وقصور في تحقيؽ األىداؼ التدريسية أدى إلى إنخفاض 

( ، ودراسة )رضا حكيـ، 2662راسة )نجاح مرسي، المنشودة. ومف ىذه الدراسات :د
 (. 2662إبراىيـ، ( ،ودراسة )عاصـ2666سيد،  (، ودراسة )آماؿ2669
( التي أوصت بأىمية 2662عمي،  اؿ االقتصاد المنزلي دراسة )زينبوفي مج     

استخداـ االستراتيجيات التعميمية التي تزيد مف دافعية الطبلب لتعمـ مادة االقتصاد 
 المنزلي. 
( التي أكدت عمى ضرورة توفر بيئة تعميمية Kandase, K., 2009ودراسة )    

 غنية بالمواقؼ المحفزة لدافعية أثناء دراسة االقتصاد المنزلي. 
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( التي أوضحت إنخفاض دافعية الطبلب لتعمـ مادة 2662)ايماف محمد، ودراسة   
 االقتصاد المنزلي. 

وفي ظؿ التحديات العالية والعولمة بأشكاليا التي أحدثت تغيرًا في طبيعة مادة 
االقتصاد المنزلي مف حيث المحتوى واألىداؼ مما يستمـز تطوير أساليب وأدوات التدريس 

    Andrea, B., 2000،2666)نجبلء ضيؼ اهلل،  التى تناسب ىذا التغير
Safenaz, A., 2010, .) 

  حتديد وغهمة البشح: 

في ضوء ما تـ عرضو سابقًا تحددت مشكمة البحث الحالي في قصور األساليب وطرؽ 
العادات العقمية والدافعية لئلنجاز، لذلؾ يحاوؿ البحث الحالي  التدريس التقميدية في تنمية 

دراسة أثر استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي لطالبات 
 الصؼ األوؿ اإلعدادي وأثره في تنمية بعض عادات العقؿ والدافع لئلنجاز. 

 أِداف البشح: 

ثر استخداـ استراتيجية البيت الدائري في ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى أ
 تدريس االقتصاد المنزلي عمى: 

 تنمية بعض عادات العقؿ لدي تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادى .  -
تنمية دافع اإلنجاز لدي تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادى باستخداـ استراتيجية شكؿ   -

 البيت الدائري. 
 أصئمة البشح: 

 عف السؤاليف التالييف:  حاوؿ البحث الحالي اإلجابة
ما أثر استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي عمى  -

 تنمية بعض عادات العقؿ لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادى؟ 
ما أثر استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي عمى  -

 تنمية دافع اإلنجاز لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادى؟
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 فزضا البشح: 

( بيف متوسطي درجات تمميذات ,.2يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -
اس عادات العقؿ لصالح المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقي

 المجموعة التجريبية. 
( بيف متوسطي درجات تمميذات ,.2يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس دافع اإلنجاز لصالح 
 المجموعة التجريبية. 

 أِىية البشح: 

يأتي ىذا البحث استجابة لما تنادي بو المؤتمرات والدراسات مف ضرورة أف يكوف  -
 لممتعمـ دورًا إيجابيًا في التعمـ مف خبلؿ تنمية دافعيتو لئلنجاز وعاداتو العقمية . 

يمكف أف يفيد ىذا البحث المعمميف بصفو عامو ومعممات االقتصاد المنزلي بصفو  -
 في التدريس.    ية شكؿ البيت الدائريخاصة في كيفية استخداـ استرايج

يقدـ البحث اختبارًا  لعادات العقؿ ومقياسًا لدافع اإلنجاز قد يستفاد بيما في تقويـ  -
 الطبلب في كؿ مف ىذيف الجانبيف . 

 سدود البشح: 

 التـز البحث الحالي بالحدود التالية: 
اد اإلعدادية مجموعتيف مف طالبات الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة طارؽ بف زي -

 إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة . 
 وحدة "والء ست البيت " بمقرر االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ االعدادي  -
 . 2660/ 2660تطبيؽ تجربة البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  -
اإلقتصار عمى قياس ست عادات عقمية والتي يمكف تنميتيا مف خبلؿ وحدة "والء  -

 وىي : ست البيت" 
 االقتصار عمى قياس دافع اإلنجاز عند الجوانب التالية:  -
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 وٍّر البشح: 

استخدـ البحث الحالي المنيج شبو التجريبي الذي يعتمد عمى القياس 
البعدي لمجموعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وذلؾ لمناسبتو 

 لمبحث الحالي. 
 وصطمشات البشح: 

 : Round Diagram House Strategy البيت الدائزياصرتاتيذية عهن 
الخطوات التي تتبعيا الطالبات )مجموعة البحث( في تعمـ موضوعات الوحدة التجريبية 
بمساعدة المعمـ بحيث تركز عمى رسـ أشكاؿ دائرية تتدرج فييا المعارؼ والميارات 

لدائري الموضوع المتضمنة بالموضوع مف العاـ إلى الخاص بحيث يمثؿ مركز الشكؿ ا
 المراد تعممو وتمثؿ القطاعات السبعة الخارجية األجزاء المكونة لمموضوع. 

 : Habits Of Mind عادات العكن
مجموعة الميارات واالتجاىات والقيـ التي تمكف الطالبة مف التصرؼ بذكاء أثناء 

س بأداة البحث تعمميا أو قياميا باألنشطة المتضمنة في وحدة "والء ست البيت" والتي تقا
 الذي أعدتو الباحثو لذلؾ.

 الدافعية لإلدماس: 

رغبة الطالبات مجموعة البحث بالصؼ األوؿ اإلعدادي في األداء الجيد وتحقيؽ 
 النجاح أثناء دراستيف لمحتوى وحدة "والء ست البيت"بمقرر االقتصاد المنزلي.  

 وتغريات البشح: 

 شمؿ البحث الحالي المتغيرات التالية: 
المتغير المستقؿ : تدريس وحدة "والء ست البيت" باستخداـ استراتيجية شكؿ البيت  -6

 الدائري. 
  دافع اإلنجاز. -المتغيريف التابعيف: عادات العقؿ -2

 املواد التعميىية وأدوات البشح: 

 أواًل: املواد التعميىية.

 يت الدائري. كتيب الطالبة لدراسة وحدة "والء ست البيت" وفقًا الستراتيجية شكؿ الب -
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 دليؿ المعممة لتدريس الوحدة الدراسية باستخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري.  -
 ثاٌيًا: أدوات البشح. 

 اختبار العادات العقمية )مف إعداد الباحثة(.  -
 مقياس الدافع لئلنجاز )مف إعداد الباحثة(.  -

 إدزاءات البشح: 

اختيار وحدة "والء ست البيت " مف مقرر االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ اإلعدادي ،  -
وتحميؿ محتواىا لتحديد قائمة بالعادات العقمية التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ ىذه 

 الوحدة . 
عداد كتيب الطالبة ودليؿ المعممة.  -  إعادة صياغة الوحدة التجريبية )مجاؿ البحث( وا 
 إعداد أداتي البحث : اختبار العادات العقمية ومقياس دافع اإلنجاز.  -
جراء التعديبلت  - عرض أدوات مواد البحث في الصورة األولية عمى السادة المحكميف وا 

 البلزمة .  
إجراء تجربة البحث االستطبلعية عمى عينة مف الطالبات لمتأكد مف صبلحية كتيب  -

 أدوات البحث لضبطيما إحصائيًا. الطالبة ودليؿ المعممة ،و كذلؾ 
 اختيار مجموعتي البحث .  -
 تدريس الوحدة التجريبية.  -
 إجراء التطبيؽ البعدي ألدوات البحث عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.  -
 تصحيح أدوات البحث ، ورصد الدرجات تمييدًا لممعالجة اإلحصائية.  -
 عرض النتائج وتحميميا.  -
 مقترحات في ضوء نتائج البحث. تقديـ التوصيات وال -

 (اخلمفية الٍظزية لمبشحاحملور الجاٌي: )

يتناوؿ ىذا في تدريس االقتصاد المنزلي  استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري         
 ألدوات التعميمية لمبحثالخمفية النظرية لمبحث والتي تـ في ضوئيا إعداد المواد وا محورال

 وتناولت الباحثة الخمفية النظرية كما يمي: باألدبيات والدراسات السابقةيا تدعيم الحالي مع
 : استراتيجية مخطط البيت الدائري. أوالً 
 : عادات العقؿ. ثانياً 
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 : دافع اإلدماس. ثالجًا

 وفيما يمي عرض تفصيمي لكؿ محور:  
 : استراتيجية مخطط البيت الدائري.  أوالً 

إجتماعية واقتصادية وعممية وتكنولوجية أدت إلي وجود شيدت السنوات األخيرة تغيرات   
حاجة ممحو لعقوؿ مدربة محبة لمبحث راغبة في التعمـ قادرة عمى مواجية متطمبات الحياة 

نعكاسًا ليذه التغيرات حدث تطورًا في اإلستراتيجيات واألساليب التدريسية  بإيجابية ومرونة ، وا 
 المستخدمة في المواقؼ التعميمية . 

ومف االستراتيجيات التي برزت نتيجة ليذا التطور استراتيجية مخطط البيت الدائري وتعد   
 Constructivisim Theoryإحدى اإلستراتيجيات الحديثة المنبثقة عف النظرية البنائية 

التي ترى أف الفرد يبني بنفسو المعمومات والمعرفة العممية التي يكتسبيا ، وىذا يعتمد عمى 
لتي يمر بيا الفرد خبلؿ تفاعمو مع كؿ ما يحيط بو وتفاعمو معيا )عبد السبلـ عبد الخبرات ا
( فاالكتساب الفعاؿ لممعرفة يكوف عف طريؽ بنائيا مف الداخؿ ال عف طريؽ 2666السبلـ، 

 استقباليا مف الخارج.  
ئري كما األدبيات والجوانب النظرية المرتبطة باستراتيجية مخطط البيت الدا ت الباحثةتناول
 يمي: 

 مفيـو استراتيجية مخطط البيت الدائري.  -
 األصوؿ الفكرية والفمسفية الستراتيجية شكؿ البيت الدائري.  -
 مراحؿ  استراتيجية مخطط البيت الدائري. -
 كيفية استخداـ  استراتيجية مخطط البيت الدائري.  -
 تعمـ. أىمية استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري لكؿ مف المعمـ والم -
 خطوات تطبيؽ استراتيجية مخطط البيت الدائري في الفصؿ. -
 الصعوبات المتعمقة باستخداـ مخطط البيت الدائري.  -

 وفّوً اصرتاتيذية البيت الدائزي: -

( بأنيا استراتيجية تعمـ قائمة أسس النظرية البنائية 2662تعرفيا )ألفة قاسـ، 
يتـ مف خبلليا تمثيؿ الموضوعات العممية برسـ مخطط دائري يتـ مف خبللو عرض المادة 
العممية المرتبطة بموضوع ما، بحيث يمثؿ مركز الدائرة الموضوع العممي المراد تعممو، 
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المفاىيـ العممية أو األفكار المكونة لمموضوع حيث يمثؿ كؿ وتمثؿ القطاعات الخارجية 
 منيا بصورة أو برمز تيدؼ إلى التعرؼ عمى التصورات البديمة ليذه المفاىيـ العممية. 

( بأنيا استراتيجية تعمـ مف أجؿ تمثيؿ مجمؿ 2662وتعرفيا )آماؿ أحمد، 
ظر البنية المفاىيمية لجزئية الموضوعات المراد تعمميا وتركز عمى رسـ أشكاؿ دائرية تنا

محددة مف المعرفة بحيث يمثؿ مركز الدائرة الموضوع المراد تعممو وتمثؿ القطاعات 
 الخارجية األجزاء المكونة لمموضوع. 

( أنيا مخطط رسومي لتمثيؿ Robin,W. & Candy, F., 2011ويرى )
ب عمى تنظيـ الفيـ المعمومات والمفاىيـ الواردة في موضوع التعمـ بحيث تساعد الطبل

 والتذكر وتصحيح المفاىيـ الخاطئة لدى الطبلب.  
(  بأنيا استراتيجية تعمـ مف أجؿ تمثيؿ مجمؿ 2662وتعرفيا )ىيا المزروع، 

الموضوعات واألنشطة أثناء دراسة مادة العمـو ، وتركز عمى أشكاؿ دائرية تناظر البنية 
مركز الدائرة الموضوع الرئيسي المراد  المفاىيمية لجزء محدود مف المعرفة بحيث يمثؿ

 تعممو وتمثؿ القطاعات السبعة الخارجية األجزاء المكونة لمموضوع. 
( فيعرفيا بأنيا مخطط يمد Robin, E.& William, D., 2006 أما )

الطبلب بنموذج بنائي ينظـ جيد الطبلب أثناء تعمـ موضوع مادة ما ويوضح العبلقات بيف 
المفاىيـ والتفسيرات التي تـ التوصؿ إلييا كما أنيا تمكف المتعمميف مف إنشاء مخططات 

 لؤلفكار التي مبلحظتيا بشكؿ منطقي متسمسؿ. 
ة مخطط البيت الدائري بأنيا:  الخطوات التي ويعرؼ البحث الحالي استراتيجي

تتبعيا الطالبات )مجموعة البحث( في تعمـ موضوعات الوحدة التجريبية بمساعدة المعمـ 
بحيث تركز عمى رسـ أشكاؿ دائرية تتدرج فييا المعارؼ والميارات المتضمنة بالموضوع 

لمراد تعممو وتمثؿ مف العاـ إلى الخاص بحيث يمثؿ مركز الشكؿ الدائري الموضوع ا
 القطاعات السبعة الخارجية األجزاء المكونة لمموضوع. 

 ويتضح مف العرض السابؽ لمفيـو استراتيجية مخطط البيت الدائري:  
أف جميع التعريفات السابقة اشتركت في بعض الخصائص الستراتيجية مخطط 

 البيت الدائري وىي أنيا:
 دة قطاعات . مخطط رسومى دائري الشكؿ مقسـ إلي ع - 
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ناصر الفرعية لمموضوع طاعات التي يتـ داخميا كتابة العيتضمف عدد مف الق - 
 الرئيسي. 

 يمكف اإلستعانو برموز أو أشكاؿ لمتعبير عف األفكار أو المفاىيـ.  -
 المتعمـ يقوـ بنفسو برسـ المخطط تحت إشراؼ المعمـ وتوجييو.  -
 األصط الفهزية والفمضفية الصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي:  -

( استراتيجية مخطط البيت الدائري Ward,E. & Wander,J. ,2002اقترح )
استنادًا إلى التعمـ البصري القائـ عمى ما وراء المعرفة ، وقاـ بتطبيؽ ىذه 

بنائي يساعد  االستراتيجية في تعمـ مبادىء ومفاىيـ العموـ ،كما يرى أنيا مخطط
الطبلب عمى الوصوؿ إؿ الفيـ الصحيح لممعنى وخاصة في تعمـ موضوعات العموـ 

 المعقدة . 
ويمكف تمخيص األسس الفكرية والنظرية الستراتيجية مخطط البيت الدائري كما 

 يمي: 
 : Constructivismالٍظزية البٍائية  -1

التي تشير إلى أف التعميـ يتحدد  6902 تأثرت النظرية البنائية بآراء بياجيو
في ضوء ما يحصؿ عميو المتعمـ مف خبرات حياتية وأفكار مسبقة ، كما تأثرت بآراء 
فيجوتسكي التي تشير إلى أف التعمـ يتحدد في ضوء سياؽ إجتماعي باإلضافة إلى 

 . (2666عبد السبلـ،  متعمـ )عبد السبلـأىمية المغة لنقؿ الخبرة اإلجتماعية لم
وينطمؽ تصور البنائية حوؿ مشكمة المعرفة مف إفتراضيف أساسييف ىما 

 (: 2660وكماؿ زيتوف،  )حسف زيتوف،
 األوؿ: يتعمؽ باكتساب المعرفة .

فالمتعمـ يبني المعرفة إعتمادًا عمى خبراتو وال يستقبميا بصورة سمبية مف 
 اآلخريف . 

 الثاني: يتعمؽ بوظيفة المعرفة وصحتيا. 
إف وظيفية العممية المعرفية ىي التكيؼ مع تنظيـ العالـ التجريبي وليس 

 اكتشاؼ الحقيقة المطمقة 
 (: 2005إصّاوات الٍظزية البٍائية يف العىمية التعميىية )سيد اهلويدي ، 
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دور المعمـ ميسر لمعممية التعميمية وليس محاضر كما ىو في التعمـ التقميدي، ويشجع  -
 إلى استنتاجات بأنفسيف.  الطبلب إلى أف يصمو

 خمؽ تجربة تعميمية منفتحو عمى اإلتجاىات الحديثة تبعًا الحتياجات الطبلب.  -
 . ريبيـ عمى التفكير الناقد الفعاؿالبنائية تجعؿ الطبلب في موقؼ تحدي عف طريؽ تد -

 نظرية أوزابؿ لمتعمـ ذو المعنى: -2

أف التعمـ يقوـ عمى ما يفترض مسبقًا عف التعمـ ، واقترح اوزابؿ المنظمات  يرى أوزابؿ
المتقدمة لتحقيؽ التعمـ ذو المعني وتحسيف التعميـ ، وتقـو المنظمات المتقدمة عمى شكؿ 
ىيكؿ نظري حتى يستطيع الطبلب بناء معرفتيـ والربط بيف المعرفة الجديدة والسابقة 

 ( . 2662)محمد العبيدي، 
وقد أوضح أوزابؿ أف المعنى يتـ إنشائو مف خبلؿ بعض أشكاؿ التوافؽ التمثيمي بيف 
المغة والسياؽ العقمي ، وأف التعمـ يتضمف عمميتيف ىما ىما االستقباؿ واإلكتشاؼ وقارف 

 (: Folk, W.,2010,46بينيما في تحقيؽ التعمـ ذو المعنى )
 لمعنى. االستقباؿ: الذي يستخدـ في التعمـ المفظي ذي ا -6
 اإلكتشاؼ: الذي يستخدمو المتعمـ في تشكيؿ المفيوـ وحؿ المشكمة.  -2

ويولي أوزابؿ أىمية كبيرة لمدوافع الداخمية لممتعمـ وىو المحرؾ نحو اإلنجاز والتمكف 
 مف المعرفة والتمثيؿ وحؿ المشكمة.  

 أبحاث نوفاؾ في النظرية اإلنسانية:  -6

عمى نظريتو التي أطمؽ عمييا النظرية بناءًا  (Novak, 1998قامت أبحاث )
المحتوى  -المتعمـ –اإلنسانية وتعد تطبيقًا ألفكار اوزابؿ مف خبلؿ عناصر التعميـ: المعمـ 

 والتقييـ. 
كما أكد نوفاؾ عمى أف التعمـ ذو المعنى يتضح مف خبلؿ تكويف المعاني واإلدراكات 

الجديدة ، وذلؾ يحقؽ فيـ أعمؽ لمتعمـ البصرية التي تربط بيف الخبرة السابقة والمعمومات 
دراؾ الخبرة الجديدة وليس ىناؾ  ذو المعنى مف خبلؿ  قدرة الفرد عمى تكويف المعاني وا 
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فرديف يمكف أف يتساووا في فيـ نفس المعنى عند تقديـ نفس المعمومة ويرجع ذلؾ إلى 
 (.  Cartney, K. & Figg,C.,2010عنصر اإلدراؾ اإلنساني)

 :  Georg Millerحبوخ عمي الٍفط جلورز ويممز  -4

يعد ميممر أحد عمماء النفس المعرفي وىو صاحب فكرة الرقـ السحري وأف معظـ 
( 0( واعتبر أف رقـ )2( أو قد يزيد أو ينقص )9،2البالغيف يستطيعوف تذكر األرقاـ بيف )

( الذي يرى أف Jacobs, 1887ىو الرقـ السحري ودعـ ميممر نظريتو بأبحاث جاكوبس )
 (. 9-6األفراد يستطيعوف تذكر األرقاـ بسيولو عف الحروؼ وخاصة مدى األرقاـ بيف )

وشكؿ البيت الدائري ينقسـ إلى سبعة أجزاء وبذلؾ يكوف متمشيًا مع ما جاء بو ميممر 
مما يجعؿ اإلحتفاظ بالمعمومات المتضمنو أكثر فعالية كما يعد أداة قوية لتعزيز الذاكرة 

 مة المدى . طوي
 .Visiual Perceptionاإلدراك البصزي -5

اإلدراؾ البصري ىو القدرة لى تفسير المعمومات وما يحيط بيا مف تأثيرات الضوء 
عطائيا  المرئي الذي يصؿ إلى العيف ، وىو أيضًا عممية تأويؿ وتفسير المثيرات البصرية وا 

ية في التعميـ المدرسي بصفة األىمالمعاني والدالالت ويمعب اإلدراؾ البصري دورًا بالغ 
 .  عامة

واستدعاء  ويرتبط اإلدراؾ البصري بالعديد مف العمميات النفسية األخرى كاإلنتباه ،
 المعمومات والتكامؿ الحسي ، وحؿ المشكبلت ، والقدرة عمى المعالجة.

( أف مخطط البيت الدائري يفيد الطالب في تحسيف اإلدراؾ Ward, W., 2002ويرى )
لبصري حيث أنو يتضمف تنظيـ المعمومات والمفاىيـ بشكؿ مرئي ليست لمعيف فقط بؿ ا

لمعيف والدماغ معًا فعف طريؽ الدماغ يتـ فيـ المعمومات وتنظيميا في أنماط بصرية، والربط 
 بيف الصور والمفاىيـ مما يسيؿ اإلحتفاظ بيا . 

 وزاسن  اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي:  -
 ,Robin) يسير التدريس وفقًا الستراتيجية مخطط البيت الدائري وفقًا لثبلث مراحؿ 

W. & Donna, E., 2012     :) 
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 : Planningأواًل: وزسمة التخطيط  -

تعتبر أولى خطوات استراتيجية مخطط البيت الدائري وىو أساس التدريس بيذه 
( أف Robin, W. & Donna, E., 2012االستراتيجية   ويذكر كؿ مف روبف ودونا )

 التخطيط يتـ في البداية لتوجيو المتعمـ لمقياـ باآلتي: 
تحديد اليدؼ الذي يسعى إليو المتعمـ مف بناء الشكؿ الدائري ، وذلؾ يساعد عمى  -

 التركيز في دراسة الموضوع المراد تعممو . 
ية ونحدد منو تحديد الموضوع الرئيسي المراد تعممو سواء كاف مفيومًا أو تجربة عمم -

 (. 6عنواف رئيسي يسجؿ داخؿ القرص الدائري كما بالشكؿ )
 

                                
 
 
 
 

 

 (6شكؿ )

عف  تحديد جانبيف يتناوليما الموضوع الرئيسي بحيث يكوناف عنوانيف متفرعييف -
 الموضوع الرئيسي ويتـ تسجيميا عمى جانبي المنحنى في مركز القرص الدائري. 

تقسيـ الموضوع الرئيسي إلى سبعة أفكار رئيسة قد تزيد أو تنقص حسب ما يتضمنو  -
 مف أفكار وتكتب عبارة لكؿ منيا. 

رسـ شكؿ أو صورة مبسطة لكؿ مف األفكار أو الرئيسة السبعة بحيث تساعد عمى  -
 ذه العناويف . تذكر ى
 التأكد مف أف كؿ مفيوـ يتعمؽ بالمفيوـ الذي يميو وبأسموب متسمسؿ مترابط.  -
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 . Designثاٌيًا: الزصي )التصىيي( 
في ىذه المرحمة يبدأ المتعمـ بمؿء قطاعات مخطط البيت الدائري بالمفاىيـ والرسومات 

( ويمكف تكبير الشكؿ في حالة ما إذا 62) المرتبطة بيا مبتدءًا بالجزء المشير إلى الساعو
 كاف ىناؾ حاجة لمتوسع في شرح فكرة معينة .  

 (:     (Robin, W. & Donna, E., 2012وقد حدد كؿ مف  
قائمة بمعايير التمكف المرجعية لتقييـ مخطط البيت الدائري الذى قاـ المتعمـ ببنائو كما 

 يتضح مف الجدوؿ التالي : 
 (1صذول )

 ش حمُُى انبُج انذائشٌيعاَُ

َغخاس إنً  ال َعى انًهـــــــــــــــــــــــــــاساث

 إهخًاو

هم حى حغذَذ األهذاف بىضىط وكخابخها فٍ انضضء  -1

 انغفهٍ يٍ انشكم. 

هم هُان عُىاٌ واضظ نهًفاهُى انىاسدة فٍ انشكم  -2

 انذائشٌ. 

هم َخضًٍ انًخطظ انًفاهُى انًفخاعُت األعاعُت  -3

 نهًىضىع. 

( يفاهُى يغذدة بىضىط فٍ 7-5هم هُان عذد ) -4

 انشعى انبُاٍَ. 

 هم حى ركش انًفاهُى بذلت.  -5

 هم هُان سيض فٍ فٍ كم لطاع ًَزم هزا انًفهىو .  -6

 هم هُان حغهغم دلُك نألعذاد.  -7

إرا كاٌ هُان لطاع يكبش نُشًم يضَذ يٍ انخفاصُم هم  -8

 هى دلُك. 

 ظ. هم حى اعخخذاو انًغاعاث بشكم صُذ فٍ انًخط -9

 هم انًخطظ به َىاعً صًانُت. -11

   

وفي ضوء ىذه المعايير يمكف الحصوؿ عمى تغذية مرتدة لموقوؼ عمى مدى استيعاب 
دراؾ العبلقة بينيا وىؿ استخدـ المتعمـ الرموز أو  الطبلب لممفاىيـ الواردة في الموضوع ، وا 

 .  الصور المناسبة لممفيـو
 : Reflection Phaseثالجًا: وزسمة اإلٌعهاظ أو التأون 

تأتي ىذه المرحمة بعد حصوؿ المعمـ عمى التغذية المرتدة حوؿ مدى فيـ الطبلب 
لمموضوع المراد تعممو ثـ يقـو المعمـ بتوضيح النقاط الصعبة التي وردت بالدرس أو التي 

 تحتاج إلى مزيد مف الشرح بناءًا عمى التغذية المرتدة. 
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، وذلؾ يثري لى الطالب ؿ عف موضوع الدرسكتابة مقابعد ذلؾ يتـ توجيو المتعمـ إلى 
الكتابة الناقدة والقدرة عمى التعبير واكتساب الميارة في تحويؿ الصور إلى ألفاظ ومفاىيـ 

( إلى أنو يمكف لمطالب تحويؿ المخطط  المرسوـ Klein,P.,2006والعكس، كما يشير )
 إلى المفظية وكتابة المقاؿ بدوف تعزيز أو متابعة مف المعمـ.   في عممية اإلنعكاس

( أنو في البداية يعمؿ الطبلب في Robin, W. & Donna, E., 2012ويري )
مجموعات لبناء المخطط ثـ يتـ تشجيعيـ لمعمؿ الفردى لتطوير مفاىيميـ القبمية حوؿ ما 

دـ المفاىيـ العممية المتضمنة في يجب تعممو في الموقؼ التعميمي ، وفي نياية التعمـ تق
الموضوع مف خبلؿ األنشطة الممارسة داخؿ وخارج الفصؿ ويتـ توجيو الطبلب إلى قراءة 
النص بصوت عاؿ أو االستعانة بالوسائؿ التكنولوجية مثؿ السبورات الذكية وبرامج 

 البوربوينت والرساـ.............. إلخ.  
( في الخطوة السابقة Robin, W. & Donna, E., 2012وتختمؼ الباحثة مع ) 

حيث ترى الباحثة أف تقديـ المعمـ لممفيوـ باستخداـ األنشطة المتنوعة يجب أف يكوف 
مقترنًا ببناء المخطط فمع شرح المفيوـ أو الفكرة الرئيسة يتـ توجيو المتعمـ إلى التصميـ 

المقارنة أو إعطاء األمثمة الرموز واألشكاؿ ، أو أداء نشاط تعميمي مثؿ التمخيص أو عقد 
داخؿ القطاع المخصص لمفكرة أو المفيـو ، وذلؾ يحقؽ إيجابية المتعمـ والمتابعة المستمرة 

 لممفاىيـ واألفكار الواردة أواًل بأوؿ . 
 نيفية اصتخداً اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي أثٍاء التعمي:  -

لى أنو يمكف ( )إRobin, E.& Marcella, w.,2002,530-532تشير ) 
 استخداـ مخطط البيت الدائري كما يمي: 

يمكف لمطبلب أف يقومو ببناء مخطط البيت الدائري في بداية الدرس لمتعرؼ عمى  -
المفاىيـ أو المعمومات المعروفة بالفعؿ لمطبلب أو لتحديد خبراتيـ السابقة حوؿ الموضوع 

يجاد العبلقة بيف خبراتيـ السابقة والجديدة.   الجديد وا 
يمكف لممعمـ أف يدرب الطبلب عمى استخداميا أثناء الدرس مف خبلؿ المراحؿ الثبلثة  -

 لبلستراتيجية  
 وترى الباحثة أنو يمكف أيضًا استخداـ مخطط البيت الدائري كما يمي:
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في بداية الدرس لمتعرؼ عمى المستويات القبمية ليـ حوؿ موضوع معيف أو لتجميع   -
 مشكمة ما.  آرائيـ حوؿ ومقترحاتيـ حوؿ

 تكميؼ الطبلب بعمؿ ممخص حوؿ الموضوع عف طريؽ رسـ مخطط البيت الدائري.  -
 أِىية اصتخداً اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي لمىعمي واملتعمي:  -

 بالٍضبة لمىتعمي: - أ
(أف استخداـ استراتيجية مخطط البيت Robin, E.& Marcella, w.,2002يذكر )

ء التعمـ لعمؿ اتصاؿ حقيقي بيف المعرفة السابقة حوؿ الدائري تنظـ جيود الطبلب أثنا
الدرس الجديد وما تعممونو في الموقؼ الحالي ، ويقموف تفسيرات مطورة حوؿ العبلقات بيف 

 المفاىيـ التي تـ تعمميا. 
( أىمية استراتيجية Robin, E. & McCartney, 2011,320) ويوضح أيضاً 

 مخطط البيت الدائري بالنسبة لممتعمـ كما يمي: 
مساعدة الطبلب في التعمـ المفاىيمي وبخاصة في تنظيـ الفيـ وتذكر المفاىيـ  -

 اليامة الواردة في الدرس ، وىي بمثابة صورة مرئية لممفاىيـ والعبلقة بينيا. 
بًا يكوف لدييـ خبرات أو مساعدة الطبلب الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ وغال  -

معرفة أولية ناقصة حوؿ المفاىيـ بإعطاء  المتعمـ توضيحات ومساعدات إضافية حتى 
 .لفيـ لديو ويتـ التعمـ بشكؿ أفضؿيتحسف ا

وىذه الذاكرة تساعد عمى  Visual Memoryتحسيف ميارات الذاكرة المرئية  -
ى اإلضطراب في ىذه الميارة إلى ديؤ االحتفاظ بالصورة البصرية العقمية بع إخفاء األشياء و 

 صعوبة اإلحتفاظ بالصورة البصرية لؤلشياء التي تـ رؤيتيا مف قبؿ. 
يمكف لمطبلب أف يستخدمو المخطط وعمميات التفكير في تحويؿ المفاىيـ إلى شكؿ  -

 لفظي أو مكتوب بدوف تعزيز أو متابعة مف المعمـ. 
( أف استخداـ استراتيجية مخطط McCartney,r. & Pavel ,S., 2011وأوضح )

 البيت الدائري تتيح لممتعمـ: 
 ربط الصور بالمفاىيـ الذي يتـ معالجتيا مف خبلؿ المخطط.  -
 تحديد األفكار الرئيسية بسيولة.  -
 إظيار اإلبداع والكفاءة الذاتية لدى المتعمـ.  -
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 تحسيف ميارات الرسـ والكتابة لى المتعمميف.  -
 مف خبلؿ الرسومات واأللواف. جعؿ عممية التعمـ ممتعة  -

 &.,Robin, Eكما تنمي استراتيجية شكؿ البيت لدى المتعمـ الذكاءات التالية )   
James, W., 2002  :) 

 الذكاء المغوي : مف خبلؿ المناقشات أثناء التصميـ.  -
الذكاء البصري المكاني: حيث ينظـ مخطط البيت الدائري المعمومات بصورة بصرية  -

 يمكف رؤيتيا ويسيؿ تذكرىا، 
الذكاء المنطقي: مف خبلؿ العصؼ الذىني المتبع أثناء تقسيـ المفاىيـ إلى  -

 القطاعات السبغو لمشكؿ. 
دورًا واضحًا في  ولئلستفادة مف ىذه األىمية بالنسبة لممتعمـ ينبغي أف يكوف لممتعمـ
 &.,Robin, Eاستراتيجية مخطط البيت الدائري ويتضح ذلؾ مف النقاط التالية كما يمي)

William, D., 2006  :) 
 تحديد اليدؼ مف بناء الشكؿ الدائري.  -
 تحديد األفكار الرئيسة التي يتـ استكشافيا وتصميـ الشكؿ عمييا.  -
 )مف أو واو( .كتابة العنواف الرئيسي باستخاـ كممة الربط  -
 تجزأة الفكرة إلى سبعة أجزاء تزيد أو تنقص إثنيف.  -
كتابة المعمومات الخاصة بكؿ قطاع مف القطاعات التي تـ تحديدىا باستخداـ كممات  -

 أو رسـو ونماذج مبسطة يسيؿ إستدعائيا وتذكرىا.  
رسـ أيقونات أو رموز أو رسومات توضيحية مبسطة في كؿ قطاع مف القطاعات  -
 ددة.  المح

 تكبير أحد قطاعات الشكؿ الدائري إذا كاف يحتوي عمى معمومة ضرورية .  -
في النياية يقدـ الطبلب المفاىيـ أو العبلقات التي تـ التوصؿ إلييا وقراءة النص  -

 بصوت عاًؿ.  
 بالٍضبة لمىعمي:  - ب

( أف استخداـ استراتيجية Robin, E.& Marcella, w.,2002,530-532يرى ) 
 مخطط البيت الدائري يحقؽ العديد مف النواحي اإليجابية لممعمـ مثؿ: 
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 يمد المعمـ بفيـ واضح عف المعمومات المتوفرة لدى الطالب أثناء وبعد التدريس.  -
 تتيح لممعمـ الفرصة لتصحيح المفاىيـ الخاطئة لدى المعمـ قبؿ التقويـ .  -
الموضوعات التي يصعب عمى التبلميذ تعمميا بالطرؽ  تساعد  المعمـ عمى تدريس -

 العادية . 

 ( أىمية استراتيجية مخطط البيت الدائري كما يمي: Galal ,2015, 45ويحدد )

 أداة جيدة لمتخطيط لمتدريس .  -
 مدخؿ يثير اإلىتماـ والمتعة في التدريس.  -
 طريقة لمتعرؼ عمى المفاىيـ الخاطئة وتخيبلت المتعمـ وتصحيحيا.  -
 خمؽ بيئة تعميمية لممنافسة بيف الطبلب.  -

( مجموعة إرشادات ىامة لممعمـ Robin, E.& Marcella, w.,2002) ويحدد
 أثناء استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري وىي: 

دريس الموضوعات أو المفاىيـ استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في ت -
المألوفة لدى التبلميذ مما يدفعيـ لمتركيز في اسموب التعمـ بدوف محاولة استيعاب 

 مفاىيـ عممية جديدة باستخداـ االستراتيجية الجديدة. 
أف يشجع المعمـ الطبلب لمتغمب عمى مخاوفيـ عند ممارسة أنشطة االستراتيجية أو  -

 بناء الشكؿ الدائري.  
مف األفضؿ أف يستخدـ المعمـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في تدريس  -

 الموضوعات ذات الطابع التسمسمي أو ذات الخطوات المتسمسمة. 
 أف يشجع المعمـ الطبلب لمتغمب عمى مخاوفيـ عند ممارسة أنشطة االستراتيجية.  -
 ينصح باستخداـ التكنولوجيا الحديثة لتحسيف فعالية التدريس. -

ات تطبيل اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي يف الفصن )صميىاُ البموعي و عبد اهلل خطو -

 (: 2011صعيدي، 
يعرض المعمـ الدرس بأحد أساليب التدريس كالعرض العممي أو االستقصاء أو الشرح  -

 المناسب. 
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يكوف المعمـ مجموعات التعمـ التعاوني ويحدد كونيا متجانسة أو غير متجانسة حسب  -
 رة وطبيعة األىداؼ. وجية نظ

 يحدد المعمـ مع الطبلب األفكار التي سيتـ تدوينيا في شكؿ البيت الدائري.  -
يكتب الطبلب أىداؼ بناء الشكؿ الدائري أسفؿ الورقة المراد بناء مخطط البيت الدائري  -

 عمييا. 
 يقـو الطبلب بتجزئة المفيـو الرئيسي إلى عدة موضوعات متصمة بو.  -
 عمومات الخاصة بكؿ قطاع والرموز الدالة عمييا تجاه عقارب الساعة. يكتب الطبلب الم -
عميقات مف قبؿ تعرض كؿ مجموعة الشكؿ الذى قامت بتصميمو عمى أفراد الصؼ مع ت -

 . المعمـ والزمبلء
  أصاليب تعني املعمي عمى االصتخداً الفعاه الصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي: 

 ترى الباحثة أنو لنجاح استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري يمكف لممعمـ أف:    
يقسـ تبلميذ الفصؿ إلى مجموعات تعاونية بحيث تكوف غير متجانسة لتشجيع الطبلب  -

 ضعاؼ التحصيؿ عمى المشاركة اإليجابية. 
فيـ واستيعاب  يا ألنيا تعبر عف مدىترسومات الطبلب جيدًا ومدى صحأف يتابع المعمـ  -

 الطالب لمدرس مع تقديـ التعزيز المناسب أواًل بأوؿ. 
يوزع المعمـ عمى التبلميذ أوراؽ نشاط  متضمنة مخطط البيت الدائري فارغًا أقبلـ ممونة  -

 ممحاه ، وذلؾ لضماف اشتراؾ جميع التبلميذ في العمؿ.  –أقبلـ رصاص  –
بتجييز صور أو رسومات توضيحية  التنبيو عمى الطبلب في اليوـ الذى يسبؽ الدرس -

 مرتبطة بموضوع الدرس التالي. 

 الصعوبات املتعمكة باصتخداً اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي: 

( أنو بالرغـ مف العديد مف المزايا التي تحققيا استراتيجية Ward, E., 1991أوضح )
 مخطط البيت الدائري إال أف ىناؾ بعض الصعوبات المرتبطة ببناء المخطط الدائري وىي: 

 قد يجد بعض الطبلب صعوبة في استخبلص األفكار الرئيسة مف الكتاب المدرسي.  -
 اىيـ.صعوبة استيعاب العبلقة الكمية أو الجزئية بيف المف -
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يضاحو مف خبلؿ استراتيجية   - يخفؽ بعض الطبلب في إيجا تسمسؿ دقيؽ لؤلحداث وا 
 مخطط البيت الدائري . 

 صياغة الجمؿ بدقة.  -
( إلى وجود بعض المشكبلت التي تواجو الطبلب أثناء Kokakaya,2014)كما أشار

 استخداميـ استراتيجية مخطط البيت الدائري وىي: 
 المناسبة لمنص المكتوب أو المفيـو المتعمـ.   صعوبة الحصوؿ عمى الصور -
 يجد بعض الطبلب صعوبة في رسـ المخطط أو األيقونات الموجودة داخؿ المخطط .  -
 يستغرؽ بناء المخطط وقت كبير.  -

( أف استخداـ (Kokakaya,2014ولمتغمب عمى ىذه الصعوبات يرى 
الوسائؿ البصرية األكثر مناسبة واستخداـ الكمبيوتر يمكف أف يعالج مشكبلت بناء 
المخطط لدى بعض الطبلب مثؿ الفشؿ في أيجاد التصميـ المناسب كما يوفر وقت 
الحصة ويمنع ضياع الوقت في محاولة التوصؿ لمرسـ الدقيؽ، كما أف المتابعة المستمرة 

ء المتعمميف يساعد في اكتشاؼ أى مفاىيـ خطأ أو صياغة أفكار مف جانب المعمـ ألدا
 غير صحيحة في بداية العمؿ. 

 . Habits Of Mindاحملور الجاٌي :  عادات العكن 

أصبح تنمية عادات العقؿ ، وتوفير المواقؼ التعميمية التي تعمؿ عمى تنميتيا    
ضرورة ممحة وخاصة في ظؿ واقع الحياة الذي يتطمب التفكير االستراتيجي والمثابرة واإلبداع 

 والقدرة عمى حؿ المشكبلت المعقدة . 
لمدارس عمى وجو إف التأكيد عمى أىمية تنمية عادات العقؿ في الحياة بصفة عامو وا

 ( . Lyn, B., 2013الخصوص ينبغي أال يكوف مجرد شعارات )
 وفيما يمي عرض موجز لبعض الجوانب النظرية المتعمقة بعادات العقؿ.

 أواًل: وفّوً عادات العكن.  

 تعدت تعريفات الباحثيف الذيف تناولوا العادات العقمية بتعدد وجيات نظرىـ 
( بأنيا ميؿ الفرد إلى التصرؼ بطريقة ,B  Costa,A. & Kalik.2009,فيعرفيا )  

ذكية عند مواجية مشكمة ما عندما تكوف اإلجابة أو الحؿ غير متوفر في أبنيتو المعرفية ، 
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وقد تكوف المشكمة عمى ىيئة موقؼ محير أو موقؼ غامض فيي تشير إلى توظيؼ 
 السموؾ الذكي عندما ال يعرؼ الفرد اإلجابة. 

( أنيا مجموعة مف الميارات واالتجاىات والقيـ التي 2662د نوفؿ، كما يرى )محم   
تمكف الفرد مف بناء تفصيبلت مف األداء أو السموكيات الذكية بناءًا عمى المثيرات والمنبيات 
التي يتعرض ليا، بحيث تقوده إلى انتقاء عممية ذىنية أو أداء سموؾ مف مجموعة خيارات 

 ما أو تطبيؽ سموؾ بفعالية والمداومة عمى ىذا المنيج. متاحة لمواجية مشكمة أو قضية 
( بأنيا اتجاه عقمي لدى الفرد يعطي سمة  2669كما يعرفيا )مندور فتح اهلل ، 

واضحة لنمط سموكياتو، ويقـو ىذا االتجاه عمى استخداـ الفرد لمخبرات السابقة واالستفادة 
 منيا لموصوؿ إلى تحقيؽ اليدؼ المطموب.

( بأنيا اتجاه عقمي لدى الفرد يعطى سمة واضحو 2666اـ الديف مازف،ويعرفيا )حس
لنمط سموكياتو ، ويقـو ىذا االتجاه عمى استخداـ الفرد لمخبرات السابقة واإلستفادة منيا 

 لتحقيؽ اليدؼ المطموب .  
( بأنيا قدرة الفرد عمى توظيؼ معارفو ومياراتو 2666ابراىيـ ، ويعرفيا )عاصـ  

 افعو في حياتو بنجاح، وتعاممو بذكاء مع كؿ ما يواجيو مف مواقؼ. وقدراتو ودو 
( أنيا مجموعة مف أنماط السموؾ الذكي التي تستخدميا 2666وترى )نجاة عوض، 

الطالبات أثناء تعمميف وقياميف باألنشطة التعميمية مما يساعدىف عمى التفكير بفعالية 
 وحسف التصرؼ في المواقؼ المختمفة. 

 احثة عادات العقؿ إجرائيًا بأنيا: وتعرؼ الب
مجموعة الميارات واالتجاىات والقيـ التي تمكف الطالبة مف التصرؼ بذكاء أثناء 
تعمميا أو قياميا باألنشطة المتضمنة في وحدة "والء ست البيت" والتي تقاس بأداة البحث 

 الذي أعدتو الباحثو لذلؾ.

 ويتضح وَ التعزيفات الضابكة :  

أف بعض التعريفات تعتبر عادات العقؿ مجموعة مف أنماط السموؾ الذكية التي تجعؿ  -
 الفرد يستجيب لمواقؼ ومشكبلت معينة بفعالية.  
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البعض اآلخر يرى أف العادات العقمية ىي موقؼ يتخذه الفرد بناءًا عمى قاعدة أو مبدأ  -
ذى يؤدي إلى تحقيؽ معيف ويتطمب ذلؾ مستوى معيف مف الميارة في تطبيؽ السموؾ ال

 اليدؼ. 
فريؽ ثالث مف الباحثيف يرى أف العادات العقمية تشتمؿ عمى مجموعة مف الميارات  -

واالتجاىات التي تجعؿ الفرد يفضؿ نمط معيف مف السموكيات عند مواجية مشكمة أو 
 موقؼ جديد.  

العقؿ إال  بالرغـ مف تعدد وتنوع ىذه التعريفات التي تناوليا الباحثيف لمفيوـ عادات
 إنيا جميعًا تشترؾ في: 

 كونيا تحقؽ أىداؼ التعمـ بفاعمية .   - أ
تتضمف تكرار ألفعاؿ أو سموكيات حتى تصبح عادة مبلزمة لمفرد أو سمة  -ب

 شخصية مميزة لو. 
عماؿ الفكر وممارسة عمميات تفكير.  -ج  تتطمب الوعي وا 
مكاناتو بذكاء مف أجؿ ىذه العادات تقود الفرد باتجاه معيف يستخدـ فيو قد -د راتو وا 

 تحقيؽ أىداؼ معينة. 
 ثاٌيًا: تصٍيف عادات العكن. 

( بعض عادات العقؿ ضمف نموذجو ألبعاد التعمـ كما Marzano, etal,2001حدد )
 يمي: 

 التفكير المنظـ ذاتيًا ويتضمف مجموعة مف اآلداءات السموكية مثؿ:  -6
 معرفة الفرد بتفكيره الذاتي .  -
 التخطيط.  -
 معرفة الفرد بالمواد البلزمة.  -
 حساسية الفرد تجاه التغذية الراجعو .  -
 تقييـ الفر لفعالية أعمالو.  -

 التفكير الناقد: ويتضمف مجموعة مف اآلداءات السموكية مثؿ:  -2
 دقة الفرد وسعيو وراء الدقة.  -
 سعي الفرد وراء الوضوح.  -
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 كوف الفرد متفتح العقؿ.  -
 مقاومة الفرد لمتيور.  -
 اتخاذ الفرد موقؼ معيف والدفاع عنو.  -
 التفكير اإلبتكاري: ويتضمف مجموعة مف اآلداءات السموكية مثؿ:  -6
 االشتراؾ في الميمات واإلنخراط بيا.  -
 توسيع حود المعرفة لدى الفرد وقدراتو.  -
 توليد معايير شخصية لمتقييـ.    -

عادة ثـ توصؿ  (62( قائمة بعادات العقؿ تضمنت )Costa, A., 1991كما وضع )
 & .Costa, A( عادة عقمية وىى كما يمي )60فأصبحت ) 2662إلى عدد إضافي عاـ 
Kallic, B., 2000 :) 

 المثابرة.           -6
 التحكـ في التيور.  -2
 اإلصغاء لآلخريف بتفيـ وتعاطؼ.  -6
 التفكير بمرونة.  -2
 التفكير في التفكير.  -2
 الكفاح مف أجؿ الدقة.  -0
 التساؤؿ وطرح المشكبلت.  -0
 تطبيؽ المعارؼ السابقة في مواقؼ جديدة.  -2
 جمع البيانات عف طريؽ الحواس .  -9

 التفكير والتواصؿ بدقة وبوضوح.  -66
 الكفاح مف أجؿ الدقة.  -66
 االستجابة بدىشة وتساؤؿ.  -62
 التفكير المتبادؿ أو التشاركي.  -66
 إيجاد روح الدعابة.  -62
 االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر.  -62
 اإلقداـ عمى مخاطر مسئولة.  -60
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 واقتصر البحث الحالي عمى قياس عادات العقؿ التالية: 
تطبيؽ المعارؼ السابقة في  -التحكـ في التيور –التساؤؿ وطرح المشكبلت  -المثابرة
 التفكير التبادلي.  -مواقؼ جديدة

 وذلؾ لؤلسباب التالية: 
مف مقرر االقتصاد المنزلي لمصؼ مناسبتيا لموضوعات الوحدة التجريبية المختارة  -

 األوؿ االعدادي .
وفقًا لنتائج استطبلع رأي تـ توزيعو عمى السادة المختصيف في مجاؿ االقتصاد  -

 المنزلي الختيار أنسب عادات العقؿ الذي يمكف تنميتيا مف خبلؿ ىذه الوحدة.  
 ثالجًا: خصائص عادات العكن. 

( أف مفيـو عادات العقؿ ينطوي عمى Costa, A.& Kallic, B.,2009يذكر )
 األبعاد التالية: 

 : Valueالقيمة  -6
ويتضمف نزعة بعض األفراد إلى اختيار نمط معيف مف األنماط الذكية بداًل مف األنماط 

 األخرى األقؿ فعالية والتحقؽ مف مصداقية ىذا النمط واإليماف بو. 
 : Inclinationالميؿ  -2

التفكير في المشكبلت واتخاذ استراتيجيات التفكير ويشير إلى الشعور بالرغبة في 
 الذكية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب لحؿ ىذه المشكبلت . 

 : Sensivityالحساسية  -6
بالرغـ مف توفر ميارات واستراتيجيات التفكير الفعالة لمواجية موقؼ أو مشكمة ما إال 

 الذكية.  أف الفرد ينتظر الفرص المناسبة لتطبيؽ السموكيات
 : Commitmentاإللتزاـ  -2

 ويتضمف حرص الفرد باستمرار عمى تعمـ الميارات والمعارؼ الجديدة لتحسيف األداء. 
 : Abilityالقدرة -2

 وتشمؿ امتبلؾ الميارات والقدرات األساسية لتنفيذ السموكيات الذكية. 
 :  Policyالسياسة -0
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تعزيز ودمج السموكيات الذكية وتحويميا إلى سياسة تظير في اتخاذ القرارات أو 
 مواجية المواقؼ الصعبة. 

 األصط الٍظزية لعادات العكن .  رابعًا

 عادات العكن وٌظزية الذناءات املتعددة: - أ

( تعريفو لمفيـو عادات العقؿ بينيا وبيف (Costa, A.& Kallic, B.,2004يربط 
الذكاء المتعدد فيرى كوستا أنو عندما يمتمؾ الفرد الذكاء فإنو سيكتسب قدرات تجعمو ينطمؽ 
إلى الحدود القصوى تدفعو لمنشاط والفعؿ ، وذلؾ أساس المبادرة والمثابرة واإلبداع ، كما 

يد مف اإلرتباطات بيف خبلياه ويطور يرى أف الذكاء يمكف تعميمو ألف الدماغ يعمد إلى مز 
نفسو بمقدار التفاعبلت التي يجرييا مع نفسو ومع البيئة المحيطة ، ويؤكد عمى أف الميـ 

 في مفيوـ الذكاء ىو التأكيد عمى نوعيتو وليس مقداره . 
الذكاء  –كما أوضح كوستا وكاليؾ أف ىناؾ أنواع متعددة لمذكاء مثؿ : الذكاء المفظي 

 الذكاء الطبيعي.  -الذكاء المكاني –الذكاء الموسيقي  -الحركي
كما يؤكد كوستا وكاليؾ أنو لتطوير الذكاء و إيصاؿ العقؿ إلى غايتو في اإلبداع في 

 اإلبداع والعطاء يجب أف نجعؿ العقؿ يتمرس عف طرؽ الست عشر عادة عقمية. 
 عادات العكن ووّارات التفهري:  - ب

أف عادات العقؿ تساعد عمى كيفية تحديد  ( إلى2666وتشير )ساميو ىبلؿ، 
االفتراضات غير المحددة ، وبناء أو طرح أفكار وآراء والدفاع عنيا وفيـ العبلقات بيف 
األحداث واألفكار المختمفة ، كما تدير وتنظـ العمميات العقمية التي يستخدميا الفرد في بناء 

 المعرفة وحؿ المشكبلت . 
 ا وراء وعزيف : عادات العكن والتفهري و -ز

ىناؾ عبلقة قوية ومتشابكة بيف عادات العقؿ والتفكير في التفكير أو التفكير الما وراء 
معرفي ، فالتفكير ما وراء معرفي يتضمف إدراؾ الفرد لخطوات االستراتيجية التي يتبعيا مف 

بات أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات البلزمة والوعي بيذه الخطوات ومراقبتيا ومراجعة صعو 
التنفيذ وتقييميا مف أجؿ جودة وتحسيف األداء ، واكتساب الفرد ألنماط السموؾ الذكي التي 
يمارسيا في مواقؼ مختمفة حتى تتحوؿ إلى عادات ذىنية ذكية تنطوي عمى ميارات التفكير 

 (.  2669الما وراء معرفي )وائؿ محمد، 
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 عادات العكن وأحباخ الدواغ:  -د

المعرفية  ( إىل أِىية الرتنيش يف العىمية التعميىية عمى الٍظزية2009يغري )وائن حمىد ، 
التي يتـ التركيز فييا عمى كيفية ربط المعمومات مع البنية المعرفية والعمميات العقمية التي 
تتـ في الدماغ فأصبح المحور في عمميتي التعميـ والتعمـ ىو ديناميكية العقؿ والمساعدة 

تو مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات تعميـ وتعمـ ديناميكية تساعد عمى تحسيف طاقاتو وقدرا
 عمى تشعب الخبليا العصبية واألنشطة القائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ. 

وعادات العقؿ تركيبة مف األداءات الذكية مف الميارات والميوؿ والمواقؼ والخبرات    
المعمومات في الذاكرة طويمة األجؿ ونمو في السابقة وممارسة ىذه العادات يؤدي إلى تثبيت 

فسيولوجيا الدماغ ، ويصاحب تنمية ىذه العادات أنشطة ميارية تؤدي إلى تنشيط الخبليا 
 (.2666العصبية لمدماغ )عبد المطيؼ أبو بكر، 

 
( أف نظرية عادات العقؿ مف  2662الصدد يؤكد أيضًا )سميماف يوسؼ،  وبيذ

األساليب الحديثة التي يتـ مف خبلليا تنشيط المخ لمتعمـ وتوظيؼ قدراتو، وعادات العقؿ 
 موزعو عمى نصفي المخ الكروييف كالتالي: 
 -الدقةالكفاح مف أجؿ  -التفكير في التفكير –النصؼ الكروي األيمف: التفكير بمرونة 

التصور  -التواصؿ بوضوح وبدقة -تطبيؽ المعارؼ الماضية -التساؤؿ وطرح المشكبلت
إيجاد روح الدعابة، ونسبتيا مف العدد  -االستجابة بدىشو وتساؤؿ -واالبتكار والتجديد

 %. 20الكمي لعادات العقؿ 
اء بفيـ اإلصغ -التفكير التبادلي -التحكـ بالتيور -النصؼ الكروي األيسر: المثابرة

االستعداد الدائـ لمتعمـ  -استخداـ الحواس -اإلقداـ عمى مخاطر مسئولة -وتعاطؼ
 %.  22المستمر، ونسبتيا مف العدد الكمى لعادات العقؿ 

 اإلفرتاضات اليت تكوً عميّا عادات العكن: 

ىناؾ مجموعة مف اإلفتراضات التي تعد أساسًا نظريًا لتنمية عادات العقؿ ، ولموصوؿ 
 أداءعقؿ إلى فعالية عالية ، وجعمو يمتمؾ عادات ذىنية متقدمة تصؿ بو إلى أقصى بال

 ( وىي: 2662)يوسؼ قطامي، وأميمو عمور، 
 العقؿ آلة التفكير ويمكف تشغيميا بكفاءة عالية.  -
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 نحف جميعًا نمتمؾ عادات العقؿ ، ونستطيع إدارتو كما نريد.  -
دارتو وتعديمو.  -  لدينا القدرة الكافية لمتوجيو الذاتي لمعقؿ، وتقييمو ذاتيًا وا 
دارتو .  -  يمكف تعميـ عادات العقؿ لموصوؿ إلى نتاجات تشغيؿ الذىف وا 
 .األداءيمكف تحديد مجموعة مف العادات والميارات لموصوؿ إلى ألى كفاءة في  -

 خاوضًا: تٍىية عادات العكن لدى املتعمىني. 

 ,Costa, A.& Kallicأىمية عادات العقؿ في إجابة كوستا وكاليؾ ) تضح
B.,2006 عف السؤاؿ لماذا نعمـ عادات العقؿ ؟ بأف الغاية مف تعميـ عادات العقؿ ىي )

أف يكوف الفرد مبدعًا وخبلقًا ، وعادات العقؿ المنشودة تؤكد بصورة عامة عمى حب 
والمرونة وطرح المشكبلت وصنع القرارات ، والتصرؼ المنطقي، واإلقداـ عمى  اإلستطبلع

 المخاطر، وسموكيات أخرى تدعـ الفكر النقدي و الخبلؽ. 
 : المتعمميف لعادات العقؿ ترجع إلى(  أف أىمية اكتساب 2660ويشير ) أيمف سعيد، 

 المشكبلت.  رؤية مسار تفكيره الخاص بو ، واكتشاؼ كيؼ يعمؿ عقمو أثناء حؿ -
 اكتساب العادات المفيدة لمحياة.  -
 التدريب عمى التخطيط بدقة في ضوء متطمبات الميمة ووفؽ معايير لتقييـ األداء.  -
 إضافة جو مف المتعة عمى التعميـ.  -

 نيفية تٍىية عادات العكن لدى املتعمىني: 

 ( أصاليب لتأصيط عادات العكن وِي: 2008سدد )حمىد ٌوفن، 

 تتصؼ بعادة مف العادات العقمية ليقـو المتعمميف بمحاكاتيا. عرض نماذج  -
الوعي والتأمؿ الذاتي في أنماط التفكير واألفعاؿ التي يمارسيا الطمبة ، وتأسيس تمؾ  -

 األنماط يؤدي إلى تحسيف السموكيات الذكية التي تشكؿ عادات العقؿ. 
ـ الكتساب سموكيات اإلستماع إلى اآلخريف واإلنفتاح عمى آرائيـ وما يصدر عني -
 جديدة. 

 وترى الباحثة أنو يمكف تنمية عادات العقؿ لدى المتعمميف مف خبلؿ: 
 إجراء جمسات عصؼ ذىني حوؿ بعض عادات العقؿ وكيفية تأصيميا .  -
ضرب أمثمة ألشخاص مف واقع المتعمميف وبيئتيـ يمتمكوف عادات عقمية ومحاولة  -

 اإلقتداء بيـ. 
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عمؿ لوحة شرؼ وتعميقيا في الفصؿ وتسجيؿ أسماء الطبلب المذيف تندرج  -
 سموكياتيـ تحت عادات عقمية معينة. 

استخداـ المعب التمثيمي وتمثيؿ األدوار لشخصيات تمتمؾ عادات عقمية مف خبلؿ  -
مواقؼ حياتية تظير سموكياتيـ ومياراتيـ الذكية وتشجيع المتعمميف لتقميدىـ واإلحتذاء 

 بيـ. 
 صادصًا: دور وٍاِر االقتصاد املٍشلي يف تٍىية عادات العكن.

المواد الدراسية التي تسيـ في إحداث النمو المتكامؿ  د االقتصاد المنزلي مف أىـيع   
 لمفرد مف جميع الجوانب اإلجتماعية واإلنفعالية والعقمية والجسمية. 

وعية الحياة لمفرد واألسرة ويستيدؼ االقتصاد المنزلي تحقيؽ الرفاىية وتطوير ن    
والمجتمع عف طريؽ تدريب األفراد عمى ممارسة الميارات التي تمكنيـ مف آداء أدوارىـ 
وتحمؿ المسئولية تجاه أنفسيـ وتجاه اآلخريف والبيئة المحيطة مف حوليـ والمجتمع الذي 

 (. 2669ينتموف إليو )كوثر كوجؾ، 
متعممو التزود بالميارات والمفاىيـ والحقائؽ وموضوعات مادة االقتصاد المنزلى تتيح لم

التي تساعدىا عمى التكيؼ مع المستجدات والتغيرات التي تطرأ سواء عمى مستوى األسرة أو 
المجتمع ومف ىذه التغيرات ضرورة ممارسة العادات العقمية لمتعامؿ مع القضايا والمشكبلت 

ممارسة العديد السموكيات والنشاطات التي تواجو األفراد في عصر العولمة، وذلؾ مف خبلؿ 
 الفكرية واآلدائية التي يمكف أف تساىـ في تنمية وتأسيس العادات العقمية مثؿ: 

 –التفكير المنطقي  -اإلبداع -اكتشاؼ العبلقات -حؿ المشكبلت -اتخاذ القرارات
ألمثؿ االستغبلؿ ا -تقدير قيمة الوقت -االستفادة مف الخبرات السابقة في مواقؼ جديدة

 لمموارد المتاحة. 
وتتفوؽ مادة اإلقتصاد المنزلي عمى المواد الدراسية األخرى في ارتباطيا بالحياة 

الشخصية لمطالبة مما يتيح الفرصة لتنمية العادات العقمية ؛ حيث يرى  الواقعية واإلىتمامات
(  أنو يمكف غرس العادات العقمية لدى المتعمميف مف خبلؿ 2662)كوستا و كاليؾ، 

 الوحدات والدروس التعميمية التي يخططوف ليا بحيث تمتمؾ بعد الخصائص مثؿ : 
 إثارة إىتماـ المتعمـ.  -
 يجاد العبلقة بيف تجاربيـ والمحتوى الذي سيدرس. توفر مسارًا لمطبلب إل -
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 تقدـ مشكبلت لـ تحؿ بعد.  -
وىذه الخصائص تتوفر في موضوعات االقتصاد المنزلي ، كما أف قياـ الطالبة بأنشطة 
وميارات تثير اىتماماتيا وترتبط بميوؿ الطالبة واتجاىاتيا تتيح ليا الفرصة لتطبيؽ ما 

مر بيا، والقدرة عمى اإلصرار والمثابرة، وتحمؿ المسئولية ، تعممتو في مواقؼ جديدة قد ت
 والمرونة وحؿ المشكبلت وىذه العادات العقمية نسعى لتنميتيا لدى الطالبة.

( بضرورة تجريب االستراتيجيات الخاصة بتنمية 2669وقد أوصت )تغريد عمراف، 
 مستويات التعمـ.  إمكانات العقؿ البشري، وعادات العقؿ وقياس فعاليتيا في تحسيف 

( ، )ىالة عبد العاطي، 2666كما أشارت كؿ مف: )ايماف الصافوري وزيزي عمر، 
( إلى أف دراسة االقتصاد المنزلي مف أىـ المواد الدراسية التي تسيـ في ترسيخ 2662

 العديد مف عادات العقؿ.
 ادات العكمية. صابعًا: اصتخداً اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي يف التدريط وتٍىية الع

عادة بنائيا في  - أ استراتيجية مخطط البيت الدائري تتيح لممتعمـ استخراج المعمومات وا 
شكؿ مرئي منظـ يساعد عمى تنظيـ المعمومات في البنية المعرفية وسيولة استرجاعيا 
، وقياـ المتعمـ بتصميـ الصور والرسومات التوضيحية التي تعبر عف المفيـو أو 

 في تنمية عادة التفكير والتواصؿ بدقة ووضوح. الفكرة  يساعد 
االعتماد عمى الذات وتقميؿ اإلعتماد عمى المعمـ مف خبلؿ قياـ المتعمـ برسـ الشكؿ  - ب

الدائري وتقسيمو إلى قطاعات وتعبئة ىذه القطاعات بما يناسب المفياىيـ المتضمنو 
ستعداد لمتعمـ في الدرس يساعد في تنمية عادات المثابرة وتحمؿ المسئولية واال

 المستمر. 
إمكانية تطبيؽ مخطط البيت الدائري في مواقؼ تعممية جديدة وفي مواد دراسية متنوعة  -ج

 يساعد في تنمية عادة تطبيؽ المعرفة السابقة في مواقؼ جديدة. 
استخداـ حواس متعددة في التعمـ ، ويعد ذلؾ فرصة لتنمية عادة استخداـ جميع  -د

ف لـ يكف جميع الحواس فتعدد الحواس ذو أثر إيجابي  الحواس في جمع البيانات ، وا 
 في عممية التعمـ. 

يتيح مخطط البيت الدائري لممتعمميف العمؿ التعاوني في مجموعات لتصميـ المخطط  -ىػ
 -ضًا التعبير عنو بشكؿ مقالي مف شأنو تنمية عادات عقمية مثؿ: اإلصغاءالدائري وأي
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إضفاء جو مف المرح  –التفكير بمرونة  -تحمؿ المسئولية -التفكير في التفكير
 والفكاىة أثناء التعمـ.

دور المتعمـ في التعمـ باستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري إيجابي نشط فيقوـ  -و
البيت الدائري ، واستخداـ رسومات وأشكاؿ توضيحية تعبر عف المفيوـ بالتخطيط لرسـ 

ظيـ وتسمسؿ الخطوات ، بدقة ، وايجاد عبلقة بيف المفاىيـ والرسومات ، وتن
( أف اإلنتقاؿ بالعقؿ 2662، والتمخيص، والتطبيؽ. ويرى )كوستا وكاليؾ، واالستنتاج

 تفعيؿ عادات العقؿ اإليجابية .  مف الحالة السمبية إلى الحالة اإليجابية يؤدى إلى
قياـ المتعمميف بعرض استراتيجياتيـ المعرفية بأدوات بصرية فإنيـ يمارسوف التفكير في  -ز

التفكير واألدوات التي يستعيف بيا الطبلب لممساعدة في ىذا النوع مف التفكير ىي: 
)كوستا وكاليؾ، استخداـ أكثر مف حاسة  -والتساؤؿ –المنيجية في التفكير  -المثابرة
2662 .) 

يتضح مما سبؽ أف الستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في التدريس دور ىاـ 
 في تنمية عادات العقؿ لدى المتعمـ. 

 تٍىية دافع اإلدماس لدى املتعمي.   ثالجـًا:

تناولت الباحثة خبلؿ ىذا المحور األدبيات والجوانب النظرية المتعمقة بدافع اإلنجاز 
 ما يمي :ك

 مفيـو دافع اإلنجاز.  -6
 العوامؿ المؤثرة في دافع اإلنجاز.  -2
 كيؼ تؤثر الدافعية في التعمـ.  -6
 تنمية دافع اإلنجاز وتدريس االقتصاد المنزلي.  -2
 استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في التدريس و تنمية دافع اإلنجاز.  -2
 استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري وتنمية دافع اإلنجاز -0
 العبلقة بيف دافع اإلنجاز وعادات العقؿ. -0
 وفيما يمي عرض موجز ليذه النقاط 

 . Achievement Motivationوفّوً دافع اإلدماس-1



 .....اإلعدادياستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس  االقتصاد المنزلي لطالبات الصف األول 

- 022 - 

( دافعية اإلنجاز بأنيا الحالة النفسية الداخمية أو الخارجية 2666يعرؼ )نبيؿ  زايد، 
لممتعمـ التي تحرؾ سموكو وتوجيو نحو تحقيؽ غرض معيف ، وتحافظ عمى استمراريتو حتى 

 يتحقؽ ذلؾ اليدؼ. 
( أف الدافع لئلنجاز ىو: الرغبة في تحقيؽ 2660كما ترى )تحيو أحمد عبد العاؿ ، 

تقاف األشياء ، أو انتاج أفكار جديدة والوصوؿ إلى مستوى عاٍؿ مف شىء  لو مغزى ، وا 
 األداء . 

( بأنيا الرغبة في اآلداء الجيد وتحقيؽ النجاح  2662كما تعرفو )ايماف أبو ضيؼ، 
 وىو ىدؼ ذاتي ينشط ويوجو السموؾ ويعتبر مف المكونات اليامة لمنجاح في العمؿ. 

( إلى أف الدافعية لئلنجاز ىي : الطبلقة التي تحرؾ الفرد 2666وتشير )أسماء مطر، 
وتدفعو نحو تحقيؽ أىدافو وطموحاتو والمثابرة عمى المنافسة مع آخريف لتحقيؽ ىذه 
األىداؼ مف أجؿ اتقاف العمؿ ، وتحمؿ المسئولية ، والثقة بالنفس ، والقدرة عمى النجاح 

 يد لممستقبؿ. واإلصرار عميو ، وتجنب الفشؿ ، والتخطيط الج
وبالرغـ مف تعدد التعريفات التي تناولت مفيـو دافعية اإلنجاز إال أنيا تتشابو في 

 تضمنيا لعدة مكونات يطمؽ عمييا أبعاد دفعية اإلنجاز وىي: 
 القدرة عمى اإلستقبللية.  –الثقة بالنفس.                 -
 الطموح والسعي نحو التميز .  -القدرة عمى اإلتقاف            -
 التخطيط لممستقبؿ.  -

 يف دافع اإلدماس . املؤثزة العواون  -2

ىناؾ عدة عوامؿ ذات تأثير واضح في دافعية اإلنجاز يمكف توضيحيا كما يمي 
 (.  2666)يوسؼ قطامي و نايفو قطامي، 

 يؿ تحقيؽ اليدؼ. الحماس العاـ لمعمؿ وبذؿ الجيد في سب 
  .توقعات الفر المتعمقة باحتماؿ حوث النجاح والفشؿ 
   .قيمة النجاح ذاتو وما يترتب عميو مف مكافآت أو حوافز ذات تأثير قوي 

 ( أف ىناؾ عوامؿ أخري مؤثرة في الدافعية لئلنجاز ىي:  2666محمد خميفة، كما يرى )
  .دور األسرة 
 عمى التمقي السمبي لممعمومات أثناء التعمـ.  وجود بعض المتغيرات المشجعو 
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  .المناخ اإلجتماعي واإلمكانات المادية التي تحدد نوع المكافآت واإلثابات 
   .العوامؿ البيولوجية مثؿ اإلحساس بالحاجة إلى الطعاـ أو الرغبة في النـو أو الراحة 

ومف العوامؿ السابقة يتضح لنا أف مستوى الدافعية لدى المتعمميف ال يتسـ بالثبوت بؿ 
يتأثر بعوامؿ تزيد مف مستوى دافعية االنجاز أو تخفض منيا ؛ لذا يجب مراعاة ذلؾ في 
العممية التعميمية والحرص عمى تشجيع العوامؿ التي مف شأنيا زيادة دافعية اإلنجاز لدى 

 المتعمميف. 
 نيف تؤثز الدافعية يف التعمي.  -3

إف الدافعية ليا العديد مف التأثيرات عمى تعمـ الطبلب فالدافعية توجو السموؾ نحو 
تحقيؽ أىداؼ معينة يسعى المتعمموف تجاىيا ، وتؤثر عمى اختيارات الطبلب في تعمـ مواد 

الصمة المباشرة معينة مما يؤدي إلى بذؿ مزيد مف الجيد والطاقة في ممارسة األنشطة ذات 
باحتياجاتيـ وأىدافيـ وتقمؿ مف شعورىـ بالممؿ أو القمؽ فالدافعية تزيد مف اندماجيـ 

 (.  Ormord, J.,E., 2014واستمرارىـ في القياـ باألنشطة والمياـ التعميمية )
( عمى أىمية الدافعية لمتعمـ في اكتساب المتعمـ العيد مف Paul , P., 2003ويؤكد )
معرفية مثؿ: التنظيـ الذاتي، اإلنتباه، اإلستيعاب ، كما تزيد مف احتماالت توقع العمميات ال

 نجاح الطبلب ورفع الكفاءة ، واألداء. 
(  أف ىناؾ عبلقة إيجابية دالة بيف الدافعية 2666وأوضح )عبد المطيؼ خميفة، 

جانب العديد  لئلنجاز والتحصيؿ وتعد أحد العوامؿ الميمة المسئولة عف التفوؽ الدراسي إلى
 مف العوامؿ األخرى . 

( إلى أف الدافعية تؤدي دورًا ىامًا في عمميات التعمـ 2660وتشير )أمؿ البكري، 
نجاز األىداؼ التعميمية عمى نحو فعاؿ .   وا 

( أف 2662و محمد عبد المحسف ، واسماعيؿ الفقي،  كما يذكر )عبد المجيد أحمد،
توى مف اإلمتياز والتفوؽ وفيما يمي بعض النتائج الدافعية لئلنجاز تمثؿ السعي إلى مس

 الدالة عمى ذلؾ: 
الطبلب ذووى دافع اإلنجاز العالي يتميزوف بالمثابرة عمى العمؿ ، واحتماؿ حميـ  - أ

 لممشكمة أكبر. 
 المتميزوف بدافع إنجاز أكبر يقوموف بإنجاز أكبر عدد مف المياـ التعميمية.  - ب
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 دافع اإلنجاز أعمى مقارنة بغيرىـ.  إرتفاع أداء ذووي -ج

يتمكف ذووى دافع اإلنجاز المرتفع مف التكيؼ أو التوافؽ الذي يحقؽ لو الكفاءة  -د
 والفعالية. 

 تٍىية دافع اإلدماس.  -4

 (: 2662)عمي محمد،  يمكف تنمية دافع اإلنجاز لدى المتعمميف مف خبلؿ
استخداـ طرؽ تدريسية متنوعة تجعؿ محور العممية التعميمية ىو المتعمـ وتشجعو  -

 عمى التعبير عف رأيو بحرية والثقة بالنفس واإلقباؿ عمى التعمـ. 
تحدي األنشطة والخبرات التعميمية التي ترتبط بإىتمامات وميوؿ المتعمميف ويتـ ذلؾ  -

تشجيع المتعمميف عمى مواصمة التعمـ  مف خبلؿ بيئة تعميمية تربوية فاعمو تساعد عمى
 ويزيد مف دافعيتيـ لئلنجاز. 

تدريب المتعمميف عمى ممارسة المواقؼ التعميمية التي تكسبو خبرة فعمية تساعده  -
 عمى التكيؼ مع المشكبلت التي تواجيو. 

تدريب المتعمميف عمى ممارسة المواقؼ التعميمية التي تكسبو خبرة فعمية تساعده  -
 يؼ مع المشكبلت التي تواجيو. عمى التك

البعد عف الروتيف والرتابة في في المواقؼ التعميمية واستخداـ األساليب التي تثير  -
 العصؼ الذىني.  -دافعية المتعمميف مثؿ: المناقشة والحوار

جراءات الدرس ، واألنشطة  - إشراؾ المتعمميف في تحديد األىداؼ اإلجرائية لمدرس ، وا 
 ة لو. التعميمية المصاحب

( بعض األساليب التي يمكف استخداميا في المواقؼ 2666ويحدد )كماؿ زيتوف، 
 التدريسية لزيادة دافعية إنجاز التبلميذ نحو تعمـ الموضوعات الدراسية وىي: 

  . وضوح الغرض مف المادة 
  .صياغة الدروس في صورة مشكبلت 
  . تكويف ميؿ إيجابي نحو المادة 
  . عرض أحداث متناقضة مع الخمفية المعرفية والمعمومات القبمية لدى المعمـ 
  .تنوع المثيرات مف شأنو إثارة الحماس في العمؿ 
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 تٍىية دافع اإلدماس ذمو تعمي االقتصاد املٍشلي.  -5

إف أفضؿ المواقؼ التعميمية ىي التي تعمؿ عمى تكويف دوافع عند المتعمميف فالدافعية 
أىـ أسس التعمـ والتي تقضي بأف يعمؿ المعمـ عمى استثارة دوافع المتعمميف ،  لئلنجاز مف

 (. 2666وأف يوفر ليـ خبرات تثير دوافعيـ وتشبع حاجاتيـ ورغباتيـ )كماؿ زيتوف ، 
ودراسة الطالبة لمادة االقتصاد المنزلي تشبع حاجاتيـ ورغباتيـ فيي تمد الطالبة 

لتي تناسب احتياجاتيا واىتماماتيا بدءًا مف اختيار شريؾ بالمفاىيـ والحقائؽ والميارات ا
الحياة وتكويف األسرة وتربية األطفاؿ عمى أسس تربوية سميمة باإلضافة إلى توفير 
المعمومات والميارات التي تساعدىا في اختيار نوع الغذاء المناسب المتكامؿ الذي يحتاجو 

عداد الغذاء ، واختيار ما يناسبيا مف  الجسـ في جميع المراحؿ العمرية ، وأسس إختيار وا 
دارة الوقت واالستفادة مف أوقات الفراغ ، كما تتعمـ  مكمبلت الزي وحسف اختيار األلواف ، وا 
أصوؿ التصرؼ السميـ في المواقؼ المختمفة )فف اإلتيكيت( ؛ وىذه الموضوعات تساعد 

 فعيتيا لمتعمـ. الطالبة عمى تكويف اتجاىات إيجابية نحو المادة تزيد مف دا
كما يمكف صياغة موضوعات االقتصاد المنزلي في شكؿ مشكبلت ترتبط بالحياة 

مشكبلت  -تموث البيئة -التموث الغذائي -اليومية لمطالبة مثؿ: مشكمة زيادة اإلستيبلؾ
والمشكمة السكانية، وىذه  -حقوؽ المرأة وحقوؽ الطفؿ -الغش التجاري –مرحمة المراىقة 
ر الطالبة و تتحدى تفكيرىا وتمثؿ دافعًا لمرغبة في التوصؿ إلى عبلج ليذه المشكبلت تثي
 المشكبلت. 

( عمى أف محور اىتماـ مقررات االقتصاد المنزلي ينصب 2669وتؤكد )تغريد عمراف، 
حوؿ إزالة التباعد بيف مواقؼ الحياة األسرية ومحتوى المقررات العممية ، وذلؾ مف خبلؿ 
تنمية الميارات الذىنية والعممية لدى التبلميذ لمواجية مشكبلت الحياة غير محددة األبعاد ؛ 

توى المادة مستمد مف واقع حياة األفراد في المجتمع وىذا الربط بيف ومف ثـ فإف مح
المحتوى الذي يدرسو الطالب وبيئتو يؤدي إلى وظيفية المعارؼ والميارات المستيدفة في 
 حياة المتعمـ ، وترى الباحثة أف ىذه الوظيفية تكسب المتعمـ دافعًا نحو مواصمة تعمـ المادة. 

ولت تنمية دافعية اإلنجاز نحو تعمـ مادة االقتصاد المنزلي وىناؾ دراسات سابقة تنا 
 منيا : 
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( التي استخدمت التدريس الفردي اإلرشادي لتنمية 2666دراسة )لمياء محمود،  -
 الميارات العممية ودافعية اإلنجاز لطالبات المرحمة اإلعدادية. 

ما وراء  ( التي استيدفت دراسة فعالية برنامج في2666دراسة )الشيماء عوض،  -
 الذاكرة عمى فعالية الذات والدافعية نحو التعمـ لدى طالبات كمية االقتصاد المنزلي. 

( التي استخدمت بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية دافعية 2662)زينب عمي،  -
 اإلنجاز واألداء اإلبتكاري لدى تمميذات المرحمة اإلعدادية.

 اصتخداً اصرتاتيذية خمطط البيت الدائزي يف التدريط وتٍىية دافع اإلدماس.  -6

 تسيـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في زياة دافع اإلنجاز مف خبلؿ: 
 -استخداـ المتعمـ لمخطط البيت الدائري في التعمـ مف خبلؿ خطوات )التخطيط -6

تفكيره مما يزيد مف دافعية الرسـ أو التصميـ( تثير المتعمـ وتتحدى  -اإلنعكاس
 اإلنجاز لدى المتعمـ. 

تتيح استراتيجية مخطط البيت الدائري لممتعمـ اإلعتماد عمى النفس وتقميؿ اإلعتماد  -2
عمى المعمـ في إكتساب المعرفة مف خبلؿ القدرة عمى ربط الصورة بالمفيوـ ، 

اىيـ الرئيسة عف وتصنيؼ األفكار والمفاىيـ ،وتحديد المفاىيـ الرئيسة تمييز المف
المفاىيـ الفرعية وممارسة ىذه األنشطة العقمية يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس وتدفعو 
لبذؿ الجيد لمواصمة التعمـ وتحقيؽ األىداؼ ودفع الشعور بالممؿ مما يكسبو دافعًا 

 لمواصمة التعمـ. 
ا فيما بينيا تتيح اإلستراتيجية ممارسة أنشطة التعمـ خبلؿ مجموعات تعاونية وتنافسي -6

 يدفع المتعمـ لمزيد مف التعمـ والطموح والمثابرة وتحقيؽ نتائج أفضؿ . 
تتميز استراتيجية مخطط البيت الدائري بتنوع األنشطة والمثيرات مف خبلؿ التعبير  -2

الشفيي والكتابي عف مضموف الشكؿ واستخداـ الصور واألشكاؿ التوضيحية المناسبة 
يجاد العبلقة بيف المفاىيـ واألفكار الجزئية أو مصورات جاىزة مع تمويني ا ولصقيا ، وا 

 يؤدي ذلؾ إلى إثارة الحماس في العمؿ واإلبتكار مما يزيد مف دافع التعمـ. 
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 احملور الجالح : إعداد املواد التعميىية وأدوات البشح.
عداد مواده وأدواتو ، وفيما يمي عرض لذلؾ:  محورمف ىذا التض  عرض إلجراءات البحث ، وا 

 أواًل: إعداد املواد التعميىية. 

 نتيب الطالبة:  -1
 تطمب إعداد كتيب الطالبة مايمي: 

اختيار الوحدة التجريبية لمبحث: وقد وقع اختيار الباحثة عمى الوحدة األولى مف مقرر  - أ
عدادي وىي بعنواف "والء ست البيت" ، وذلؾ االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ اإل

العدي مف الميارات والسموكيات التي يمكف مف خبلليا تنمية عادات الحتوائيا عمى 
العقؿ ، كما أنيا تحتوي عمى كـ كبير مف المعمومات والمعارؼ والسموكيات التي تسيـ 

 بشكؿ فعاؿ في زيادة دافعية الطالبات نحو التعمـ . 
 وحدة : تحميؿ محتوى ال - ب

قامت الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدة لتحديد العادات العقمية لتحديد العادات العقمية التي 
يمكف تنميتيا مف خبلؿ دراسة ىذه الوحدة، وتوصمت الباحثة إلى عدد مف العادات 

 العقمية بعد تحميؿ محتوى موضوعات الوحدة وىذه العادات ىي: 
           المثابرة       
      . التحكـ في التيور 
   .التفكير التبادلي 
 . تطبيؽ المعارؼ السابقة  
 .التساؤؿ وطرح المشكبلت 

ولضبط التحميؿ تـ حساب الصدؽ عف طريؽ عرض القائمة في صورة   
قبؿ ف ( وكاف ىناؾ شبو اتفاؽ م6استبياف لعرضو عمى السادة المختصيف )ممحؽ 

 المختصيف عمى مناسبة ىذه العادات. 
قامت الباحثة بإجراء التحميؿ مرتيف متتاليتيف بينيما فاصؿ زمني ثبلث ولحساب الثبات 

  Cooper "كوبر"أسابيع لتحديد مدى االتفاؽ باستخداـ معادلة 
   =االتفاؽنسبة 

عد مرات اإلتفاق
    عدد مرات اإلتفاق  عدد مرات اإلختالف

 666 
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  وىو معامؿ ثبات مرتفع.  (%26) ، وقد بمغ معامؿ الثبات 
 وهوٌات نتيب الطالبة: 

منت نبذة حوؿ اإلستراتيجية ومراحميا ومثاؿ توضيحي لكيفية : تض مقدمة الكتيب -
  .استخداـ المخطط

 األىداؼ العامة لدراسة الوحدة.  -
 وتـ عرض كؿ موضوع كما يمي:  موضوعات الكتيب -
 أسئمة تنشيطية لتحديد الخبرة السابقة.  -التمييد لمدرس.         ب - أ
  اإلنعكاس(. -التصميـ -إجراءات تنفيذ الدرس وفقًا لبلستراتيجية )التخطيط -ج
 التقويـ . -د
 : وتضمف العناصر التالية:معممةدليؿ ال -2
  .نبذة عف استراتيجية مخطط البيت الدائري 
 ةإرشادات لممعمم . 
  .أىداؼ تدريس الوحدة الدراسية 
 طرؽ التدريس 
  .الوسائؿ التعميمية 
  .األنشطة ومصادر التعمـ 
  . الخطة الزمنية لتدريس الوحدة الدراسية 
  تخطيط تنفيذ الدروس باستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري، وتضمنت خطة كؿ

  درس مايمي:
 -التصميـ -)التخطيطتنفيذ الدرس  إجراءات -التييئة -الوسائؿ التعميمية –األىداؼ 
 أساليب التقويـ.  – اإلنعكاس(

 : وتضمنت: تمميذةعمؿ ال أوراؽ -6
 تمميذة.اسـ ال -
 عنواف الدرس.  -
 أسئمة تنشيطية.  -
 مخطط البيت الدائري فارغ.  -
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 أىداؼ الدرس.  -
  جدوؿ معايير تقييـ مخطط البيت الدائري. -

 األدوات التعميىية: ثاٌيًا: 

 اختبار عادات العقؿ.  - أ
 تـ إعداد اختبار عادات العقؿ وفؽ الخطوات التالية: 

 تحديد اليدؼ مف االختبار:  -6
لدى طالبات الصؼ الثاني ىدؼ اختبار عادات العقؿ إلى قياس مستوى العادات العقمية 

 اإلعدادي .
 تحديد محتوى االختبار:  -2

ؽ لمحتوى الوحدة الذي قامت بو الباحثة تـ تحديد محتوى االختبار مف خبلؿ التحميؿ الساب
 العادات التالية:  ونتج عنو

 التساؤؿ وطرح المشكبلت.  -المثابرة              -
 تطبيؽ المعارؼ السابقة .  -التحكـ في التيور .     -
 . التفكير التبادلي-
 وضع تعميمات االختبار:  -6

 لمساعدة الطالبة في التوصؿ إلى اإلجابة الصحيحة تـ وضع تعميمات لبلختبار 
 وصؼ االختبار:  -2

تدور حوؿ عادات العقؿ الخمس التي تـ تـ اختبار عادات العقؿ في صورة مواقؼ 
 تحديدىا وروعي عند صياغة ىذه المواقؼ :

 وثيقة الصمة بحياة الطالبة .  -
  .غموض ال واضحة المواقؼ صياغة في المستخدمة األلفاظ تكوف أف              -
 أف تكوف مرتبطة بموضوعات الوحدة التجريبية لمبحث .  -              

 والجدوؿ التالي يوضح وصؼ لعادات العقؿ المتضمنو باالختبار: 
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 (2صذول )

 وصف نعاداث انعمم انًخضًُت باالخخباس

 عذد انًىالف شكم انًىلف انعادة

 انًزابشة

 انخغاؤل وطشط انًشكالث

 انخغكى فٍ انخهىس

 حطبُك انًعاسف انغابمت

 انخفكُش انخبادنٍ

 اخخُاس يٍ يخعذد

 كخابت

 اخخُاس يٍ يخعذد

 اخخُاس يٍ يخعذد

 داخخُاس يٍ يخعذ

5 

6 

5 

5 

5 

 يىلف 26  

 : طزيكة تصشيح االختبار - 5  

بالنسبة لجميع العادات تحسب درجتيف لكؿ اختيار صحيح مف االختيارات لكؿ موقؼ 
ما عدا عادة طرح المشكبلت تحسب ثبلث درجات لكؿ موقؼ فالمطموب منيا طرح ثبلث 

( درجة ، والدرجة الكمية لبلختبار 62مشكبلت فيكوف إجمالى درجة عادة طرح المشكبلت )
  .( درجة22ككؿ )

 صائيًا : ضبط االختبار إس -6
تـ تطبيؽ اختبار عادات العقؿ استطبلعيًا عمى مجموعة مف طالبات الصؼ األوؿ 

 ( طالبة ، وذلؾ لضبط االختبار إحصائيًا وحساب ما يمي: 66اإلعدادي بمغت )
 ثبات اإلختبار:  - أ

وقد تـ ذلؾ باستخداـ  (α) باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ تـ حساب ثبات االختبار 
( وبذلؾ يكوف االختبار يتمتع ,22اإلحصائي، وبمغ معامؿ الثبات لئلختبار )  spssبرنامج 

بدرجة عالية مف الثبات والجدوؿ التالي يوضح معامؿ الثبات لكؿ عادة مف العادات المتضمنو 
 في االختبار. 

 (3صذول )

 يعايم انزباث نكم عادة عمهُت

 يعايم انزباث انعادة انعمهُت و

1 

2 

3  

4  

5 

 انًزابشة 

 انخغاؤل وطشط انًشكالث 

 انخغكى فٍ انخهىس 

 حطبُك انًعاسف انغابمت 

 انخفكُش انخبادنٍ

87,  

82,  

75,  

83,  

76, 

 ,85 يعايم انزباث ككم 
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 صدم االختبار:  

 تـ التأكد مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية: 
 الصدؽ الظاىري )صدؽ المحكميف(:  -6

تـ عرض االختبار عمى السادة المحكميف ، وذلؾ إلبداء الرأى في االختبار مف حيث ارتباط 
المواقؼ المتضمنو باالختبار بموضوعات الوحدة ، ومناسبتيا لكؿ عادة مف العادات العقمية 

و مناسبتيا لعينة البحث، ودقتيا عمميًا ولغويًا، وقد أكد المحكموف أف االختبار  المحددة،
ا وضع لقياسو، كما أف المواقؼ التي تـ اختيارىا مناسبة لمعادات العقمية يقيس م

 ولموضوعات الوحدة التجريبية. 
 سوَ تطبيل االختبار : -7

و تتـ حساب زمف تطبيؽ االختبار عف طريؽ حساب متوسط الزمف الذي استغرق
 ( دقيقة26الطالبات في اإلجابة عف بنود االختبار وىو )

  وكياظ الدافعية لإلدماس.  - ب
 إلعداد مقياس دافع اإلنجاز تـ اتباع الخطوات التالية: 

 اهلدف وَ املكياظ:  -1
ىدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مدى دافعية تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي  

 -الثقة بالنفسلمبحث )المحددة لئلنجاز في مادة االقتصاد المنزلي ، وذلؾ في األبعاد 
  (بتعمـ مادة االقتصاد المنزلياالستمتاع  -التوجو نحو المستقبؿ -الشعور بأىمية الوقت

 صياغة عبارات املكياظ:  -2
تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء موضوعات وحدة "والء ست البيت" وتدور   

  حوؿ أبعاد الدافعية التي تـ تحديدىا. 
 صدم وثبات املكياظ:  -3

لحساب صدؽ المقياس تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف 
السادة المحكميف لمحكـ عمى مدى وضوح العبارات وسبلمتيا لغويا وعمميا، وارتباطيا 
بموضوعات الوحدة التجريبية ، ومناسبتيا ألبعاد الدافع لئلنجاز ، وتـ إجراء التعديبلت 

( في البعد الثالث ، 2( في البعد األوؿ والبند )62د )،وىي حذؼ البنالبلزمة عمى المقياس 



 .....اإلعدادياستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس  االقتصاد المنزلي لطالبات الصف األول 

- 062 - 

 (20المقياس في صورتو النيائية يتضمف ) وبذلؾ أصبحوتعديؿ صياغة بعض الفقرات ، 
 صالحًا لمتطبيؽ. ٍ  بندًا موزعو عمى أربعة أبعاد ، وبذلؾ يكوف المقياس

ولحساب ثبات المقياس تـ تطبيقو استطبلعيًا عمى عينة مف تمميذات الصؼ األوؿ 
والجدوؿ ، ( طالبة بيدؼ حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية 62اإلعدادي )

ومعامؿ الثبات لممقياس التالي يوضح معامؿ ثبات كؿ بعد عمى حدة مف أبعاد المقياس 
 ككؿ.

   (4صذول )                              

 يعايم رباث كم بعذ يٍ أبعاد انًمُاط ويعايم انزباث نهًمُاط ككم   

 يعايم انزباث أبعاد يمُاط انذافعُت 

 انزمت بانُفظ  

 انشعىس بأهًُت انىلج

 انخىصه َغى انًغخمبم

 اإلعخًخاع بانخعهى        

77,  
 

72, 
 

85, 
83  , 

 , 84 يعايم انزباث ككم 

( وىو ,22الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لممقياس ككؿ مساويًا )يتضح مف     
 معامؿ ثبات مرتفع. 

 وصف املكياظ:  -4
( عبارة 62تكوف المقياس في صورتو األولية مف أربعة أبعاد يندرج أسفؿ كؿ منيا )

 ، وروعي عند صياغة العبارات ما يمي : 
 وضوح العبارة وسيولة فيميا.  -
 أف تشتمؿ عمى عبارات سمبية وأخرى إيجابية.  -

 أف تغطي جميع أبعاد المقياس.   
 ( 5صذول ) 

 يىاصفاث أبعاد يمُاط انذافعُت نإلَضاص فٍ حعهى االلخصاد انًُضنٍ

 انُغبت انعذد انعباساث انغانبت انعباساث انًىصبت األبعاد و

، 11،  5، 4، 3 14، 12، 9، 8، 7، 6، 2، 1 انزمت بانُفظ 1

11 ،13 

14 25% 

، 13، 11، 11، 7، 6،  2،5، 1 انشعىس بأهًُت انىلج 2

14 

3 ،4 ،8 ،9 ،

12،15 

15 27% 

، 9، 7، 6، 5، 4 14، 12، 11، 8، 3، 2، 1 انخىصه َغى انًغخمبم 3

11 ،13 

14 25% 

، 11، 9، 7، 5، 3 13،  11،  8، 6، 4، 2، 1 اإلعخًخاع بانخعهى 4

12 

13 23% 

 111 56   انًضًىع 
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 تصشيح املكياظ: -5
، ال تنطبؽ(  –غير متأكدة  –تدرجت استجابات مقياس الدافعية كما يمي )تنطبؽ 

( وذلؾ بالنسبة لمعبارات الموجبة أما العبارات 6-2-6ووزعت درجات االختبار كاآلتي )
( 660، وبذلؾ تكوف النياية العظمى لممقياس )( 6-2-6السالبة فدرجاتيا عمى الترتيب )

 . درجة
 تعميىات املكياظ: -6

حرصت الباحثة عمى أف تكوف تعميمات المقياس واضحة بالنسبة لمتمميذات وتضمنت 
 التعميمات تعريؼ التمميذة بكيفية اإلجابة مع التوضيح بمثاؿ. 

 : سوَ تطبيل املكياظ-7
( 66تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف تمميذات الصؼ األوؿ االعدادي وعددىـ )

تمميذة وتـ تحديد زمف تطبيؽ المقياس بحساب متوسط الزمف الذي استغرقتو التمميذات بعد 
 ( دقيقة .  22إلقاء التعميمات عمييف، ووجد أف الزمف المستغرؽ ىو )

 .تٍفيذ جتزبة البشححملور الزابع: ا

 تضمف ىذا المحور عرض إجراءات تنفيذ تجربة البحث وىي كما يمي: 
 اليدؼ مف تجربة البحث:  -

ىدفت تجربة البحث إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في 
تدريس االقتصاد المنزلي لمصؼ األوؿ اإلعدادى عمى تنمية كؿ مف عادات العقؿ ودافعية 

 التعمـ . 
 اإلعداد لتذزبة البشح:  -
تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي اختيار مجموعة البحث: تـ تحديد عينة البحث مف  - أ

( ، 6/2( تمميذة لممجموعة التجريبية فصؿ )62بمدرسة الحديثة اإلعدادية ، وتكونت مف )
( التي تدرس بالطريقة التقميدية، وذلؾ بعد الحصوؿ عمى 6/6( لممجموعة الضابطة )62و)

 اإلدارية مف الجيات المختصة. الموافقات 
 التأكد مف تكافؤ المجموعتيف:  - ب
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لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف تـ تطبيؽ األوات قبميًا )اختبار عادات العقؿ ومقياس 
دافعية اإلنجاز( ، وباستخداـ اختبار "ت" لحساب الداللة اإلحصائية بيف متوسطي درجات 

 تمميذات المجموعتيف وكانت النتائج كما يمي:
 (6صذول ) 

 َخائش اخخباس "ث" نهخطبُك انمبهٍ ألدواث انبغذ

"ث"  ع و ٌ انًضًىعت 

 انًغغىبت

يغخىي 

 انذالنت

   ,9 5 ,4 5,52 35 انخضشَبُت اخخباس عاداث انعمم

 

15, 

 3,4 3,26 35 انضابطت 

 يمُاط دافعُت

 اإلَضاص

 1,1 4,3 6,31 35 انخضشَبُت

 9 51, 9 35 انضابطت 

عند مستوى ( 0,6يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف "ت" المحسوبة > "ت" الجدولية )  - ت
  .لذا فيي غير دالة إحصائيًا مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف  ,  62داللة  

 تطبيؽ تجربة البحث:  -جػ 
التدريس لممجموعتيف التجريبية والضابطة: تـ التدريس لممجموعة الضابطة باستخداـ  -

ي، وبدأ الطريقة المعتادة والمجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائر 
 . 2660/ 20/66وانتيى في يـو  6/66/2660التنفيذ في يوـ 

 التطبيؽ البعدي الختبار عادات العقؿ ومقياس دافع االنجاز عمى مجموعتي البحث.  -
 . تصحيح االختبار والمقياس ورصد الدرجات تمييدًا لمعالجتيا إحصائياً  -

 احملور اخلاوط: عزض ٌتائر البشح، وتفضريِا، وتكديي توصيات ووكرتسات البشح.  

 ٌتائر البشح. أواًل: 

 وتفسير النتائج كما يمي: تـ اختبار صحة الفروض، 
 التشكل وَ صشة الفزض األوه:  -1

 وينص عمى: 
( بيف متوسطي درجات تمميذات ,.2يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -

عادات العقؿ لصالح المجموعة  الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبارالتجريبية و المجموعتيف 
 التجريبية. 
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار "ت" لحساب داللة الفروؽ       
؛ وذلؾ باستخداـ عادات العقؿ بيف متوسطي درجات المجموعتيف في التطبيؽ البعدي الختبار 

 بالحاسب اآللي وكانت النتائج كما يمي:  SPSSبرنامج 
 (7صذول )

 اخخباس "ث" نغغاب دالنت انفشوق بٍُ انًضًىعخٍُ انخضشَبُت وانضابطت فٍ انخطبُك

 انبعذٌ الخخباس عاداث انعمم

 انًضًىعت انخضشَبُت انعادة انعمهُت

 

 انًضًىعت انضابطت

 

"ث" 

 انًغغىبت

يغخىي 

 انذالنت

االَغشاف  انًخىعظ

 انًعُاسٌ

االَغشاف  انًخىعظ

 انًعُاسٌ

  4 ,15 4,1 7,6 ,8 8 ,7 انًزابشة

 

 

15, 1 

انخغاؤل وطشط 

 انًشكالث

6, 15 7, 1 8,7 5, 1 17,5 

انخغكى فٍ 

 انخهىس

5, 9 5, 14, 5 3,1 16,4 

حطبُك انًعاسف 

 انغابمت

9, 8 8, 12, 5 99, 99,3 

 4 ,12 1 ,14 4 ,9 ,7 9 ,2 انخفكُش انخبادنٍ

 8 ,7 2 ,3 7,26 4 ,2 52 ,2 االخخباس ككم

الجدولية مما يدؿ عمى ( 0,6)مف الجدوؿ السابؽ أف "ت" المحسوبة < "ت" يتضح 
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة عند مستوى

استخداـ أف ( ، وذلؾ في عادات العقؿ الخمسة واالختبار ككؿ ، ويوضح ذلؾ ,62)
في تدريس الوحدة التجريبية أدت إلى تحسف  استراتيجية مخطط البيت الدائري

استجابات الطالبات في جميع عادات العقؿ المتضمنو باختبار عادات العقؿ واالختبار 
 ككؿ؛ وبالتالي قبوؿ الفرض األوؿ لمبحث.  

ي لد ستراتيجية المستخدمة في تنمية عادات العقؿتحديد حجـ األثر لبل
 التمميذات
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 عيٍة البشح . 

 Eta Squaredولقياس حجـ األثر قامت الباحثة بحساب قيمة مربع إيتا  
(Kiess, H., 1989) ( ومنو يتـ حساب قيمة حجـ األثرd ) 

)حجـ   dوقيمة ومنيا يتـ تحديد حجـ ( n2( قيمة إيتا )2 ويوضح جدوؿ ) 
  تمميذاتعمي بعض عادات العقؿ لدي  الستراتيجية مخطط البيت الدائرياألثر( 

 .المجموعة التجريبية 
 (8صذول )

 عضى األرش العخخذاو اعخشاحُضُت يخطظ انبُج انذائشٌ عهٍ حًُُت بعض عاداث

 انعمم نذٌ حهًُزاث عُُت انبغذ.

انًضًىعه 

 انخضشَبُت

لًُت اَخا  انًضًىعه انضابطت

(n
2

) 

 عضى االرش (dلًُت )

 كبُش 1 ,13 ,52 ع و ع و

 2, 52 2, 4 7,26 3, 2 

لمتغير المستقؿ )استراتيجية مخطط البيت يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف حجـ أثر ا
  .(6,2( أكبر مف )d( كبير ألف قيمة )المتغير التابع )عادات العقؿ( عمي الدائري

 وبذلؾ تـ اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث والذي نص عمى: 
ما أثر استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي  -

 عمى تنمية بعض عادات العقؿ لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادى؟  
ويتضح مف نتائج اختبار صحة الفرض األوؿ ، واإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ أف 

اثر كبير في المنزلي  في تدريس االقتصادستراتيجية مخطط البيت الدائري ستخداـ اال
  . تنمية عادات العقؿ لدى تمميذات المجموعة التجريبية

 التشكل وَ صشة الفزض الجاٌي:  -2
 وينص عمى: 

( بيف متوسطي درجات تمميذات ,.2يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى ) -
لصالح  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي مقياس دافعية اإلنجاز

 المجموعة التجريبية. 
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بإجراء اختبار "ت" لحساب داللة   
الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف في التطبيؽ البعدي لمقياس دافعية 

 بالحاسب اآللي وكانت النتائج كما يمي:  SPSSاإلنجاز؛ وذلؾ باستخداـ برنامج 
 ( 9صذول )                              

 اخخباس "ث" نغغاب دالنت انفشوق بٍُ انًضًىعخٍُ انخضشَبُت وانضابطت فٍ انخطبُك

 انبعذٌ نًمُاط دافعُت اإلَضاص                  

 أبعاد يمُاط

 انذافعـــُـــــــــــــت

 نإلَضاص

 انًضًىعت انخضشَبُت 

 

 انًضًىعت انضابطت 

 

"ث" 

 انًغغىبت

يغخىي 

 انذالنت

االَغشاف  انًخىعظ

 انًعُاسٌ

االَغشاف  انًخىعظ

 انًعُاسٌ

  11,9 9,1 17 ,3 ,9 25 ,4 انزمت بانُفظ 

 

 

15, 1 

انشعىس بأهًُت 

 انىلج

9,23 4,3 6, 15 2,2 8,5 

انخىصه َغى 

 انًغخمبم

7, 23 6, 3  

 

1, 16 3,3 9,15 

 7,9 9,3 2,18 9,5 6,21 اإلعخًخاع بانخعهى

 14,17 3,11 67 ,1 14 ,13 94 ,6 انًمُاط ككم

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف "ت" المحسوبة < "ت" الجدولية مما يدؿ عمى وجود 
( ، ,62فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة عند مستوى) 

ككؿ ، ويوضح ذلؾ أف استخداـ  أبعداد مقياس دافعية اإلنجاز والمقياسوذلؾ في 
في تدريس الوحدة التجريبية أدت إلى تحسف  استراتيجية مخطط البيت الدائري

المتضمنو بمقياس دافعية اإلنجاز ، أبعاد دافعية اإلنجاز استجابات الطالبات في جميع 
 لمبحث.   تـ  قبوؿ الفرض الثاني ككؿ؛ وبالتالي المقياسو 

 لدي تمميذاتمستخدمة في تنمية دافعية اإلنجاز لبلستراتيجية التحديد حجـ األثر 
 المجموعة التجريبية

 Eta Squaredولقياس حجـ األثر قامت الباحثة بحساب قيمة مربع إيتا  
)حجـ األثر( الستراتيجية مخطط   d( وقيمة n2ويوضح جدوؿ ) ( قيمة إيتا ) 

 .المجموعة التجريبيةتمميذات تنمية دافعية اإلنجاز لدي البيت الدائري عمي 
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 (11صذول )

 نذٌ حًُُت دافعُت اإلَضاص عضى األرش العخخذاو اعخشاحُضُت يخطظ انبُج انذائشٌ عهٍ

 .انًضًىعت انخضشَبُت حهًُزاث

 انًضًىعه انخضشَبُت

 

 عضى االرش (dلًُت ) (n2لًُت اَخا ) انًضًىعه انضابطت

 كبُش 4 8,1 ع و ع و

 6, 94 13, 14 1, 67 3,11 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف حجـ أثر المتغير المستقؿ )استراتيجية مخطط البيت 
 (. 6,2( أكبر مف )dالدائري( عمي المتغير التابع )عادات العقؿ( كبير ألف قيمة )

 مف أسئمة البحث والذي نص عمى:  الثانيوبذلؾ تـ اإلجابة عمى السؤاؿ 
ما أثر استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي عمى  -

 لدى تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادى؟   دافعية اإلنجازتنمية 
 عمى السؤاؿ الثاني ، واإلجابة مف نتائج اختبار صحة الفرض الثاني ويتضح

اثر كبير د المنزلي أف الستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في تدريس االقتصا
 لدى تمميذات المجموعة التجريبية.   في تنمية دافعية اإلنجاز

 ثاٌيًا: تفضري ٌتائر البشح: 

 تفضري الٍتائر املتعمكة بالفزض األوه: -1
( ,62أسفرت نتائج الفرض األوؿ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

، وذلؾ لصالح بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار عادات العقؿ 
 تجريبية وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى: المجموعة ال

قياـ التمميذة بدور إيجابي في الموقؼ التعميمي وتقميؿ اإلعتماد عمى المعممة ، وىذا  -
ت ذكية تؤدي إلى تنمية التحويؿ مف السمبية إلى اإليجابية يسيـ في تنمية  سموكيا

 عادات العقؿ لدى التمميذة. 
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استخداـ مراحؿ استراتيجية مخطط البيت الدائري شجع التمميذة عمى المثابرة والتحدي  -
ساىـ في تحقيؽ أفضؿ أداء والتنافس بينيا وبيف زميبلتيا في تعبئة الشكؿ الدائري 

 وتحسف استجاباتيف في اختبار عادات العقؿ. 
استراتيجية خريطة الشكؿ الدائري تنوع المياـ التي تقـو بيا التمميذة  يتيح استخداـ -

جمع الممصقات  -إلى مفاىيـ فرعية مثؿ: تقسيـ العنواف الرئيسي )المفيـو الرئيسي(
إيجاد العبلقة  -أو الصور أو رسـ الصور اإليضاحية التى تعبر عف المفيـو أو الفكرة

التعبير المقالي عف الموضوع المتعمـ.  –نظيـ التسمسؿ والت -بيف المفاىيـ واألفكار
 يساعد عمى التفكير والبحث مما يسيـ في تنمية العادات العقمية .

تحويؿ التفكير إلى نتاجات بصرية ممموسة مف خبلؿ تعبئة الشكؿ الدائري يتيح  -
ممارسة عمميات التفكير في التفكير باإلضافة إلى وتعدد الحواس المستخدمة في التعمـ 

  يـ في تنمية عادات العقؿ لدى التمميذة .يس
استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري يتيح لممعممة ممارسة دور الموجيو أو  -

المرشدة حيث ينظـ عممية التعمـ ، ويساعد عمى التغمب عمى الصعوبات التي تواجو 
مما يؤدي  التمميذة أواًل بأوؿ مما يكسبيا ثقة بالنفس و إندماج في الموقؼ التعميمي

 إلى تحسف استجابات التمميذة في اختبار عادات العقؿ. 
تعبئة مخطط الشكؿ الدائري يضفي عمى الفصؿ جو مف الحيوية والتنافس وتبادؿ  -

 األفكار ، وتقبؿ اآلراء األخرى مما يؤدى إلى تنمية عادات العقؿ لدى التمميذة 
مميذة تتيح ليا استدعاء األسئمة التنشيطية المتضمنة بورقة العمؿ الخاصة بالت -

  المخزوف المعرفي لدييا المرتبط بالموضوع الجديد يسيـ في زيادة اإلنتباه والتركيز 
قياـ التمميذة بعممية التقويـ الذاتي ومراقبة الذات مف خبلؿ قياميا بتقييـ الشكؿ الدائري  -

ومقارنة المخطط الذي توصمت إليو بمخطط  ، باستخداـ بطاقة معايير الشكؿ الدائري
زميبلتيا في الفصؿ يؤدي إلى تحسف السموكيات الذكية التي تسيـ في تنمية عادات 

 العقؿ. 
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(، 2662: )تياني محمد سميماف، ىذه النتيجة نتائج دراسة كؿ مف وتتفؽ    
،  (2660(، ودراسة ) ىنادي بنت عبد اهلل العيسى، 2662ودراسة )ىيا المزروع، 

  (Ward, R., & Wandersee, J., 2002ودراسة )
 تفضري الٍتائر املتعمكة بالفزض الجاٌي: -2

أسفرت نتائج الفرض الثاني عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس دافعية اإلنجاز ، وذلؾ لصالح ,62)

 المجموعة التجريبية وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى:  
استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في التدريس ساعد عمى جعؿ المتعمـ  -

حيث يقـو المتعمـ بممارسة األنشطة والخبرات التى تناسب محور العممية التعميمية 
 اىتماماتو والتعبير بحرية عف رأيو مما يزيد مف دافعيتو لئلنجاز. 

استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري يضفي عمى الموقؼ التعميمي جو مف  -
 الحيوية والمتعو بعيدًا عف الروتيف والرتابة مما يحسف مف دافعية التمميذات

 لئلنجاز. 
 -استراتيجية مخطط البيت الدائري )التخطيط قياـ التمميذات بممارسة مراحؿ -

الرسـ أو التصميـ( تثير المتعمـ وتتحدى تفكيره مما يزيد مف دافعية  -اإلنعكاس
 اإلنجاز لدى المتعمـ. 

إعتماد يزيد مف  في استراتيجية مخطط البيت الدائري هومرشد ويكموج ةدور المعمم -
وتقميؿ اإلعتماد عمى المعمـ في إكتساب المعرفة مف خبلؿ  يانفسالتمميذة عمى 

وتحديد المفاىيـ  القدرة عمى ربط الصورة بالمفيـو ، وتصنيؼ األفكار والمفاىيـ ،
الرئيسة تمييز المفاىيـ الرئيسة عف المفاىيـ الفرعية وممارسة ىذه األنشطة 

د لمواصمة التعمـ مما يسيـ لبذؿ الجي اتدفعيالعقمية يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس و 
 . في تنمية دافع االنجاز 

تتميز استراتيجية مخطط البيت الدائري بتنوع األنشطة والمثيرات مف خبلؿ التعبير  -
الشفيي والكتابي عف مضموف الشكؿ واستخداـ الصور واألشكاؿ التوضيحية 
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ي جاد العبلقة بيف المفاىيـ المناسبة أو مصورات جاىزة مع تموينيا ولصقيا ، وا 
واألفكار الجزئية يؤدي ذلؾ إلى إثارة الحماس في العمؿ واإلبتكار مما يزيد مف دافع 

 التعمـ. 
تتيح اإلستراتيجية ممارسة أنشطة التعمـ خبلؿ مجموعات تعاونية وتنافسيا فيما  -

  ية لمتعمـ . يزيد مف الدافع بينيا يدفع التمميذة لمواصمة وبذؿ الجيد مما

 توصيات البشح: 

ضرورة تدريب المعممات أثناء الخدمة عمي استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري   -6
 في التدريس.

واالقتصاد المنزلي بصفة خاصة بتصميـ المناىج بصفة عامة  اىتماـ القائميف بتخطيط  -2
 .المواقؼ التعميمية واألنشطة التي تسيـ في تنمية عادات العقؿ لدى المتعمميف

ف بالتدريس عمى االىتماـ بتفعيؿ األنشطة والمواقؼ القائمي توجيو نظر السادة  -6
 .التدريسية التي تسيـ في زيادة دافعية التعمـ

مثؿ استراتيجية مخطط ـ عند التدريس باستخداـ االستراتيجيات التعميمية الحديثة االىتما  -2
داًل مف االعتماد عمي الطرؽ ب العممية التعميمية التي تجعؿ المتعمـ محورالبيت الدائري 

 التقميدية في التدريس.
مثؿ مخطط التعمـ  البصرية فيتشجيع وتوعية المعمميف بأىمية استخداـ المخططات  -2

 . البيت الدائري 
تسمح بتنمية  توجيو أنظار المعمميف إلى أىمية استخداـ االستراتيجيات التدريسية التى  

  ميارات التفكير التي تنمي وترسخ العادات العقمية.
 حبوخ وكرتسة:  

 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث وتوصياتو تقترح الباحثة النقاط البحثية التالية:    
دراسة أثر استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري في تدريس االقتصاد المنزلي عمى   -6

 التفكير العممي .تنمية ميارات 
دراسة أثر برنامج في االقتصاد المنزلي باستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري وقياس  -2

 . لفيـ الخاطئ( لدي تبلميذ المرحمة اإلعداديةتصحيح ا –أثره في تنمية ) اتخاذ القرار 
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بات كمية سة أثرة في تنمية عادات العقؿ لدى طالبناء برنامج في االقتصاد المنزلي ودرا -0
   .التربية شعبة التعميـ األساسي

دراسة أثر برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي باستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري  -0
 عمى تنمية الوعي الجمالي لدى طبلب المرحمة الثانوية. 

 دراسة أثر برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي باستخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائري -2
  عمى تنمية الثقافة الممبسية لدى طبلب المرحمة الثانوية. 
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مفاىيـ  –طرائؽ تدريس العمـو  (:2111سعيدي ) سميمان بن محمد البموشي و عبد اهلل خميس .24

 . عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع .   2. ط وتطبيقات عممية
(: تكامل وتفعيل عادات العقل المرتبطة بنصفي المخ الكرويين 2114سميمان عبد الواحد يوسف ) .25

رؤية  –جات الخاصة باستخدام الكمبيوتر داخل مؤسساتنا التعميمية لدى العاديين وذووي االحتيا
مؤتمر آفاؽ في في إطار نموذجي مارزانو وكوستا وكاليك. الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية . 

 أغسطس.  7-6. الفترة من تكنولوجيا التربية
(: فعالية برنامج في ما وراء الذاكرة وأثره عمى فعالية الذات 2111الشيماء قضب عوض ) .26

كمية االقتصاد المنزلي.  رسالة دكتوراه.كمية االقتصاد المنزلي. والدافعية لمتعمم لدى طالبات 
 جامعة حموان.  

شيماء مصطفى أحمد أثر التكامل واإلنفصال بين الطريقة المعممية والتعمم األلكتروني في تحصيل  .27
. كمية االقتصاد المنزلي. جامعة رسالة ماجستيرتمميذات المرحمة اإلعدادية وزمن تعمميم . 

 حموان. 
(: برنامج مقترح في التربية العممية قائم عمى شبكات التواصل 2113عاصم محمد عمر ) .28

مجمة دراسات اإلجتماعي لتنمية المفاىيم العممية وعادات العقل لدى معممات رياض األطفال . 
 . 271 -191(. ص ص 1(. ج )41ع )عربية في التربية وعمـ النفس. 

.  التربية العممية مداخميا واستراتيجياتيا(: 2116ة )عبد الرحمن السعدي وثناء المميجي عود .29
 القاىرة: دار الكتب الحديث. 

. القاىرة: دار  االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو(: 2111عبد السالم مصطفى عبد السالم ) .31
 الفكر العربي. 

 . القاىرة: دار غريب لمنشر والتوزيع.  الدافعية لئلنجاز(: 2113عبد المطيف محمد خميفو ) .31
(: عادات العقل والفعالية الذاتية لدى طمبة الصف السابع والعاشر في 2118عبد اهلل حجات ) .32

 . كمية التربية . جامعة األردن. رسالة ماجستيراألردن وارتباطيا ببعض المتغيرات. الديموقراطية. 
 . عمان: دار الفرقان. 4. ط التربويالنفس عمـ (: 2113اتي )عبد المجيد نشو  .33
(: أثر الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة وتنمية 2115عمي مصطفى محمد ) .34

الدافعية لإلنجاز الدراسي وحماية قيمة الذات عمى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الصف 
 (. 42(. ع )14. مجمد )ةالمجمة المصرية لمدراسات النفسيالثالث بالمرحمة الثانوية . 



 .....اإلعدادياستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تدريس  االقتصاد المنزلي لطالبات الصف األول 

- 020 - 

 . القاىرة : دار الشروق لمنشر والتوزيع.  نظريات التعمـ(: 2111عماد عبد الرحيم الزغمول ) .35
(: فعالية برنامج تدريبي مستند إلى عادات العقل في تنمية حب 2116فدوى ناصر ثابت ) .36

 . جامعة األردن.  رسالة دكتوراهاالستطالع المعرفي والذكاء اإلجتماعي لدى أطفال الروضة . 
 . القاىرة: عالم الكتب. مياراتو -نماذجو -التدريس(: 2113كمال عبد الحميد زيتون ) .37
(: فعالية التدريس الفردي االرشادي في تنمية بعض الميارات العممية 2111لمياء محمود نبيل ) .38

. كمية ماجستيررسالة ودافعية االنجاز لدى طالبات اإلعدادي الميني في مادة االقتصاد المنزلي. 
 االقتصاد المنزلي. جامعة حموان. 

(: فعالية تدريس الكيمياء بمساعدة الحاسوب في التحصيل وتنمية 2112محرز عبده يوسف ) .39
المؤتمر العممي  االتجاه نحو التعمم الذاتي والدافع لالنجاز لدى طالب الصف االول الثانوي .

 .  461 -399ص ص  .عممية وثقافة المجتمعالسادس "التربية ال
العقل . عمان:  تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخداـ عادات(: 2118محمد بكر نوفل ) .41

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 
عمان:  تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخداـ عادات العقؿ.(: 2111محمد بكر نوفل ) .41

 دار المسيرة. 
وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى طالب كمية التربية  (:  عادات العقل2114محمد فرحان القضاة ) .42

 (. 8(. ع )5. مج ) المجمة العربية لتطوير التفوؽجامعة الممك سعود. 
(: أثر برنامج تدريبي قائم عمى عادات العقل في تنمية ميارات ما  2112محمد كاظم جاسم ) .43

 (. 17(. ع )9مج ) اف.مجمة أبحاث ميسوراء المعرفة لدى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي. 
(: فعالية نموذج أبعاد التعمم لمارزونو في تنمية االستيعاب 2119مندور عبد السالم فتح اهلل ) .44

 مجمة التربية العمميةالمفاىيمي في العموم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي . 
 .   125 -83(. ص ص 2(. ع )12. مج )

(: المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر 2114منى عبد الصبور محمد ) .45
. ص ص 2116ابريل. المؤتمر العممي الرابع"المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ".البنائي. 

11-111 . 
(: معوقات استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة لمعممات االقتصاد 2114ميمونة بنت صالح ) .46

 رسالة ماجستير.توسطة "من وجية نظر" المعممات والمشرفات التربويات . المنزلي في المرحمة الم
 كمية العموم اإلجتماعية. جامعة اإلمام محمد بن سعود. 

.األردن: دار الشروق لمنشر  سيكولوجية التعمـ الصفي(: 2111نايفو قطامي ويوسف قطامي ) .47
 والتوزيع. 
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 . القاىرة: مكتبة النيضة العربية.  الدافعية والتعمـ (:2113نبيل محمد زايد ) .48
(: فعالية تدريس االقتصاد المنزلي باستخدام برنامج مقترح قائم عمى 2113نجاة عوض محمد ) .49

كمية . رسالة ماجستيرالتعمم النشط في تنمية عادات العقل لدى طالبات الصف الثاني الثانوي. 
 التربية . جامعة الممك خالد. 

عالية تدريس االقتصاد المنزلي باستخدام برنامج مقترح قائم عمى (: ف2113نجاة عوض محمد ) .51
كمية  رسالة دكتوراه.التعمم النشط في تنمية عادات العقل لدى طالبات الصف الثاني الثانوي . 

 التربية . جامعة الممك خالد. 
(: أثر النموذج التعمم البنائي اإلجتماعي في تدريس العموم في 2114نشوى محمد صبري ) .51

صويب التصورات البديمة وتنمية بعض عادات العقل والميارات الحياتية لدى تالميذ المرحمة ت
 . كمية التربية جامعة جنوب الوادي.  رسالة دكتوراهاإلعدادية. 

(: مدخل قائم عمى عادات العقل لتدريب الطالبات معممات 2115ىالو سعيد عبد العاطي ) .52
التأممي بكمية التربية النوعية . مجمة دراسات عربية في  االقتصاد المنزلى عمى ميارات التفكير

(. ص ص 26(. ع )3. ج ) مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالتربية وعمم النفس. 
44- 74 . 

( :فعالية تدريس العموم باستخدام استراتيجية البيت الدائري في 2117ىنادي بنت عبد اهلل العيسى ) .53
ىيمي والعادات العقمية لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط بمكة المكرمة. تنمية اإلستيعاب المفا

 . كمية التربية. جامعة مكة المكرمة. رسالة ماجستير
(: "استراتيجية البيت الدائري" فاعميتيا في تنمية ميارات ما وراء المعرفة 2115ىيا المزروع ) .54

مجمة رسالة ات العقمية المختمفة. وتحصيل العموم لدى طالبات المرحمة الثانوية ذووات السع
 .   67 -13( . ص ص 96. ع )الخميج العربي

(: فعالية استخدام استراتيجية التفكير المتشعب في رفع مستوى 2119وائل عبد اهلل محمد ) .55
دراسات التحصيل في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي. 

 . كمية التربية. جامعة عين شمس. تدريس في المناىج وطرؽ ال
(: فعالية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل واتخاز القرار 2114وفاء محمد عبد المطمب ) .56

جامعة  . كمية التربية. رسالة ماجستيرلدى طالب كمية االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية.
 طنطا. 

. عمان: دار النظرية والتطبيؽ -العقؿ والتفكير عادات(: 2115يوسف قطامي و أميمة عمور ) .57
 الفكر.  
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