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فاعليــة اســتراتيجية البيــت الدائــري فــي تنميــة الــذكاء 
ــات  ــدى طالب ــل الدراســي ل المنظومــي لروثمــان والتحصي

الرياضيــات بجامعــة أم القــرى

 د/ نيفن بنت محزة الركايت

الملخص:
هتدف الدراسة إىل التعرف على فاعلية اسرتاتيجية البيت الدائري يف تنمية الذكاء املنظومي لرومثان 

والتحصيل الدراسي لدى طالبات الرياضيات جبامعة أم القرى. 

وحتــددت مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس التــايل: مــا فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة 
الــذكاء املنظومــي لرومثــان والتحصيــل الدراســي لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى؟.

ويف ســبيل التوصــل إىل حــل ملشــكلة الدراســة، قامــت الباحثــة بصياغــة ثالثــة أســئلة فرعيــة، وثــالث 
فرضيــات؛ لبحــث الفــروق بــن جمموعــات الدراســة علــى الــذكاء املنظومــي لرومثــان والتحصيــل الدراســي، 
وفرضيــة للعالقــة بــن املتغــرات وقــد اســتخدم املنهــج التجريــي وتصميــم شــبه التجريــي، ذوا االختباريــن القبلــي 
والبعــدي؛ كمــا طبقــت الدراســة علــى اجملتمــع األصلــي، وبلــغ قوامــه )64طالبــة(، موزعــاً علــى جمموعتــن: 
جتريبيــة، وعــدد الطالبــات هبــا )32( طالبــة، وضابطــة، وعــدد الطالبــات هبــا )32( طالبــة، ومت بنــاء املقــرر وفــق 
االســرتاتيجية، وكذلــك بنــاء اختبــار، لقيــاس حتصيــل الطالبــات، ومت التحقــق مــن تقنــن االختبــار؛ حيــث بلــغ 
معامــل الثبــات )0,73( كمــا مت اســتخدام مقيــاس اختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان لقيــاس الــذكاء املنظومــي 
لطالبــات مقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات يف املواقــف التدريســية، وقــد بلــغ معامــل الثبــات للمقيــاس )0,77(، 
وقــد مت تطبيــق األدوات قبليًــا، مث طبقــت التجربــة علــى اجملموعــة التجريبيــة، مث بعــد ذلــك طبقــت األدوات 
بعديًــا علــى اجملموعــات، وقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــار )ت( كأســلوب إحصائــي لتحليــل بيانــات الدراســة، 
وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج، مــن أمههــا: وجــود فاعليــة الســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة 
الــذكاء املنظومــي لرومثــان لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى لصــاحل اجملموعــة التجريبية، ووجــود 
القــرى  أم  الرياضيــات جبامعــة  لــدى طالبــات  الدراســي  التحصيــل  الدائــري يف  البيــت  فاعليــة الســرتاتيجية 
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، ووجــود عالقــة ذات داللــة إجيابيــة متوســطة بلغــت )0,419(، وهــي عالقــة 
طرديــة متوســطة بــن الــذكاء املنظمــوي لرومثــان والتحصيــل الدراســي لــدى طالبــات طــرق تدريــس الرياضيــات 
جبامعــة أم القــرى. ومــن أبــرز توصيــات الدراســة: التنــوع يف اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة يف 
التعليــم اجلامعــي وعــدم الرتكيــز علــى اســرتاتيجية احملاضــرة واإللقــاء فقــط، الرتكيــز علــى اســرتاتيجيات متنوعــة 
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كاســرتاتيجية البيــت الدائــري، الــي يثــر الدافعيــة لــدى املتعلمــن يف املرحلــة اجلامعيــة، وجيعــل التعليــم ذا معــى، 
عقــد دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس لتدريبهــم علــى اســرتاتيجية البيــت الدائــري.

الكلمات المفتاحية: البيت الدائري –  الذكاء املنظومي لرومثان –  التحصيل الدراسي 
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Effectiveness of the Roundhouse Strategy in Development 
of Systemic Intelligence of Rothman and Achievement 
Among Mathematics Female Students at Umm Al- Qura 

University
D. Niveen Hamza Al Barkati

Associate Professor of Mathematics Curriculum and Teaching 
Methods - Umm Al- Qura University

Abstract:

The study aims to recognize the effectiveness of the Roundhouse 
Strategy in development of systemic intelligence of Rothman and 
achievement among mathematics female students at Umm Al- Qura 
University.

The study problem is determined by the following questions: 
what is the effectiveness of the Roundhouse Strategy in development 
of systemic intelligence of Rothman and achievement among 
mathematics female students at Umm Al- Qura University?

To find a solution for the study problem, the Researcher 
developed three sub- questions and three hypotheses for each in 
order to find the differences between groups of the study, regarding 
development of systemic intelligence of Rothman, and another 
hypothesis to recognize the relationship between variables. The 
Researcher used the experimental method and semi- experimental 
design with post-  and pre- tests. Moreover, the Researcher applied 
the study on a Community of 64 female students; 32 for the 
Experimental Group and 32 for the Control Group. The Researcher 
developed the course as per the strategy and created an achievement 
test to measure the achievement of students. She also verified the 
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standardization of the test where the reliability coefficient was 
0.37% and used Rothman’s scale to test the systemic intelligence 
of students of mathematics teaching course where the reliability 
coefficient was 0.77%. Furthermore, the Researcher conducted the 
pre- test, applied the experiment on the Experimental Group, and 
then conducted and applied the post- test on both groups. The 
Researcher used T- Test as a statistical method to analyze data of 
the study, concluding with a number of findings, mainly: There is 
a positive effect of using the Roundhouse Strategy in development 
of systemic intelligence of Rothman among mathematics female 
students at Umm Al- Qura University, There is a positive effect 
of using the Roundhouse Strategy in achievement among 
mathematics female students at Umm Al- Qura University,There 
is a relation of a medium positive significance of 0.419, which 
is a medium direct relation between achievement and systemic 
intelligence of Rothman among
mathematics female students at Umm Al- Qura University.The 
Most Important Recommendations of the Study:.Using a wide 
range of teaching strategy in the university education and avoiding 
concentration on strategy of lecturing and presentation onlym.
Focusing on the meaningful and enjoyable learning through using 
various strategies such as the Roundhouse Strategy, thus motivating 
university learners and making education meaningful. ,.Holding 
training courses for staff to train them on Roundhouse Strategies. 

Key word: the Roundhouse- Development of Systemic 
Intelligence of Rothman- Achievement
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المقدمة:
يف ظــل مــا يتســم بــه العصــر احلــايل مــن تطــورات معاصــرة مــن انفجــار املعــريف هائــل يف شــى مناحــي 
احليــاة، وتقــدم تكنولوجــي يف كافــة اجملــاالت، وتنامــي االخرتاعــات واالكتشــافات العلميــة املتالحقــة، الــي 
جعلــت مــن العــامل قريــة صغــرة، دعــا ذلــك إىل عــدد مــن التســاؤالت الــي تدعــو إىل كيفيــة مواجهــة هــذه 

التحديــات، وكيفيــة االرتقــاء مبســتوى الطــالب يف كافــة مراحــل التعليــم.

إن إعــداد املعلــم مهنيــاً ميــر مبرحلتــن مــا قبــل اخلدمــة مــن خــالل إعــداده يف اجلامعــة، واملرحلــة الثانيــة 
أثنــاء اخلدمــة مــن خــالل التحاقــه بالــدورات التدريبيــة. وعلــى ذلــك فــإن مرحلــة التعليــم اجلامعــي هــي مرحلــة 
التأســيس الفعليــة لبنــاء املعلــم، ويؤيــد ذلــك عرفــة )2005، ص 2( بــأن مرحلــة التعليــم اجلامعــي مــن املراحــل 
اهلامة يف حياة املتعلمن؛ ألهنا تُــَعـــدُّ الفرد ملواجهة التطورات املستقبلية يف حياته املستقبلية، وال سيما برامج 
إعــداد املعلــم يف التعليــم اجلامعــي؛ ألهنــا تُـَعـــدُّ الركيــزة األساســية يف إعــداد معلــم، قــادر علــى مواجهــة متطلبــات 

املســتقبل، وقائمــا بــدوره اجلديــد؛ حيــث حتــول مــن ملقــن إىل مرشــد وموجــه وبــاٍن للمعرفــة. 

كمــا أن برامــج إعــداد املعلمــن يف أي بلــد مــن بلــدان العــامل تؤثــر يف نوعيــة الرتبيــة يف ذلــك البلــد؛ حيــث 
تعتمــد كفــاءة املعلمــن إىل حــد كبــر علــى الرامــج الــي تُــَعــــدُّ هلــم قبــل اخنراطهــم يف مهنــة التعليــم، فــإذا كانــت 
الرامــج جيــدة فــإن الرتبيــة تكــون فاعلــة. وقــد أصبــح إعــداد املعلــم مــن أبــرز القضايــا الــي أثــارت اهتمــام امليــدان 
الرتبــوي، والــي تدعــو يف أغلبهــا إىل ضــرورة بــذل جهــود أكثــر اجيابيــة لالهتمــام برامــج إعــداد املعلــم، واالرتقــاء 
مبهنتــه، باعتبــاره األســاس املناســب إلصــالح التعليــم وتطويــره، وطرحــت االقرتاحــات والتوصيــات واملشــاريع 
عــر الدراســات واملؤمتــرات إلحــداث اإلصــالح والتطويــر املأمــول يف نظــم إعــداد املعلــم بكليــات الرتبيــة، وقــد 
مشلــت جمــاالت التطويــر والتجديــد، والــي كان مــن أبرزهــا حتديــث وتنويــع طــرق وأســايب التدريــس يف كليــات 

إعــداد املعلــم )الناقــة؛ أبــو ورد، 2009، ص 13(.

ويف حقيقــة األمــر جنــد أن مســؤولية إعــداد الطالــب املعلــم بالصــورة املثاليــة، والقــدرة علــى النجــاح يف 
جذبــه لتخصصــه ميثــل مهمــة كــرى، تقــع علــى كاهــل عضــو هيئــة التدريــس خاصــة عنــد إعــداد املعلــم الرتبــوي، 
الرياضيــات؛ ألنــه وبالرغــم مــن أمهيــة  التطــورات والتحديــات احلاليــة، الســيما عنــد إعــداد معلــم  يف ظــل 
الرياضيــات وتطورهــا وتغلغلهــا يف كافــة مناحــي احليــاة، والعلــوم األخــرى، فإهنــا ليســت مــادة حمبوبــه بشــكل 
عــام لــدى الطــالب، وبالتــايل فــإن صعوبتهــا ســتبقى عائًقــا يف وجــه الطــالب؛ ذلــك أن احلــب شــرط أســاٌس 
ال منــاص منــه للســر يف درب الرياضيــات، وأحــد أبــرز األســاليب املالئمــة إلقبــال الطــالب للرياضيــات، 
ومســاعدهتم علــى إزالــة العوائــق والظــروف الــي قــد توقــف مســرة التعلــم الرياضيــة هــي التنــوع يف اســرتاتيجيات 

وأســاليب تدريســها )الكبســي وعــواد، 2015، ص 32(. 
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ــراً  وقــد ذكــر )مسيــث، 2005، ص ص 38- 45( علــى أن منهــاج الرياضيــات اجلديــد حــى يكــون ميسَّ
للطلبة البد من أْن يُـــَقـــدَّم بأســاليب تعلم متنوعة، وماتع حمفِّـــز للتعلم؛ حيث يشــهد تدريســها يف وقتنا احلاضر 
تطــوراً جذريـًـا مــن أجــل مواكبــة روح العصــر إذ حتتــل مناهجهــا ركنًــا أساســاً يف مناهــج التعليــم، ممــا حــدا بالرتبويــن 
إىل إعــادة النظــر يف دور الرياضيــات يف إعــداد األفــراد لبنــاء جمتمــع متطــور )اخلطيــب، 2011، ص 9(، وحــى 
حيقَّــَق ذلــك البــد مــن تدريــب معلــم الرياضيــات علــى تطبيــق االســرتاتيجيات الــي متكنــه مــن بنــاء معرفتــه، 
وتســهم يف تطبيــق مــا تعلَّــــمه بصــورة صحيحــة، وقــد أســهم علمــاء النفــس اإلدراكيــون يف الرتبيــة يف القــرن 
العشــرين مــن خــالل عــدد مــن النظريــات، الــي تشــكل أفــكار املتعلــم، والــي منهــا النظريــة البنائيــة، الــي تــرى 
أن املتعلــم بــاٍن للمعرفــة بالفعــل وباخلــرة املكتســبة مــن العــامل احمليــط، ومــن مث إجيــاد معــى فيــه مــن خــالل بنــاء 
املعرفــة الرياضيــة كلمــا تفاعلــوا مــع املــواد والرمــوز الرياضيــة، كمــا أســهم أوزوبــل مــن خــالل نظريــة التعلــم 
القائــم علــى املعــى بتوضيــح الــدور للمعلــم بكيفيــة تعليــم الطــالب املــادة اللفظيــة املنطوقــة واملقــروءة، مــن 
خــالل تقســيم املــادة املكّونــة مــن املفاهيــم األكثــر مشــواًل، ووضعهــا يف القمــة إىل األقــل عموميــة؛ حبيــث 
تتشــابه مــع بنيــة عقــل املتعلــم، وربــط الســابق بالالحــق؛ ليصبــح التعلــم ذا معــى وأبقــى أثــًرا لــدى الطــالب 

)حممــود، 2015، ص 30(.

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه عنــد إعــداد معلــم الرياضيــات البــد مــن التنــوع يف األســاليب والطــرق، الــي تقــدم 
هبــا املقــررات حــى يســتطيع أن يطبــق مــا تعلمــه، مــن خــالل دراســته يف تدريســه بصــورة عمليــة ميســرة، جتعلــه 

يعتمــد علــى التنظيــم املعــريف لديــه، وجيعــل مــا تعلمــه أبقــى أثــراً.

إنَّ أحــد أبــرز االســرتاتيجيات الــي تنبثــق مــن النظريــة البنائيــة، ونظريــة »أوزوبــل«، والــي حتــدَّث عنهــا 
»وندرســي« اســرتاتيجية البيــت الدائــري حيــث اهنــا أحــد أبــرز اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة، الــي يتحمــل 
هبــا املتعلــم مســؤولية تعلمــه مــن خــالل اســتخدامه معارفــه وخراتــه ومعتقداتــه الســابقة، وعمليــات التفكــر يف 
حتويــل املفاهيــم واحلقائــق إىل معــان ميكــن اســتخدامها يف حــل مــا يواجهــه مــن مشــكالت )كــرو وعبداألمــر، 

2014، ص 295(. 

واســرتاتيجية شــكل البيــت الدائــري هــي أســلوب ملــا وراء املعرفــة اقرتحهــا »وندرســي« عــام 1994، 
ومسِّيــْت بذلــك لتشــبيهها بالرتاكيــب الدائريــة، املســتخدمة يف الســكك احلديديــة؛ لتبديــل عربــات القطــار؛ 
حيــث ميثــل الشــكل املركــزي الفكــرة الرئيســة، كمــا تقســم الفكــرة الرئيســة إىل قســمن هبــدف جتزئــة الفكــرة 
األساســية، وشــكل البيــت الدائــري هــو رســم هندســي دائــري ثنائــي األبعــاد، يتكــون مــن دائرتــن مركزيتــن 
يقســمهما خــط اختيــاري حتيــط بــه ســبعة قطاعــات، حبيــث متثــل هــذه القطاعــات البنيــة املفاهيميــة جلــزء مــن 
املعرفــة، وتســتخدم القطاعــات الســبعة احمليطــة لتجزئــة املفاهيــم الصعبــة، أو لرتتيــب تسلســل األحــداث، أو 
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لتعلــم خطــوات حــل املشــكالت، حبيــث يعبــئ املتعلمــون الشــكل، مبتدئــن مــن موقــع الســاعة 12 باجتــاه 
عقــارب الســاعة )آمــال الكحلــوت، 2012، ص3(.

وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف مراحــل التعليــم العــام 
يف تعليــم الرياضيــات وغرهــا مــن املقــررات علــى التفكــر، مثــل: دراســة )هالــة خبــش وإميــان احلــريب، 2017(، 
ودراســة )ســعدية عبدالفتــاح،2015(، الــي تناولــت فاعليتهــا يف التفكــر، كمــا أثبتــت هــذه االســرتاتيجية 
فاعليتهــا يف التحصيــل الدراســي، مثــل: دراســة )رفــاه كــرمي؛ جاســم، 2013( ودراســة )عبــده،2013(. ويف 

حــدود علــم الباحثــة مل تــرد دراســة حــول اســتخدامها يف مقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات.

كما تشجع اسرتاتيجية البيت الدائري وهي من اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة على التفكر، وذكر كرو 
وعبداألمــر )2014، 296( أهنــا تســهم يف تنميتــه مــن خــالل توجيــه املتعلمــن إىل العلميــات العقليــة الــي 
يقومون هبا، وتســهم يف حل املشــكالت من خالل تقومي التفكر. ومن شــأن الذكاء املنظومي أن يســهم يف 
رفــع الــذكاء، والتعامــل مــع املواقــف املعقــدة، كمــا أن الشــخص الــذي يفكــر منظوميــاً لديــه قــدرة مرتفعــة علــى 
 .)Hamalaine&saarnen,2007,P6) فهم العمليات املعقدة، والتفاعالت يف البيئة املنظمومية
ويرتبــط الــذكاء املنظومــي ارتباطــاً وثيقــاً بنظريــة الــذكاءات املتعــددة؛ حيــث أشــار الفيــل )2013، ص 5( 
أن الــذكاء املنظومــي ميثــل املســتوى األعلــى مــن ذكاء نظريــة جاردنــر للــذكاءات، ويقصــد بــه الســلوك الذكــي 
يف الســياقات واألنظمــة املعقــدة. وتتضمــن أبعــاد الــذكاء املنظومــي كمــا وضعهــا رومثــان ]التعامــل املنظومــي 
الفعــال، التأمــل املنظومــي، اإلدراك املنظومــي الكلــي، املنظــور املنظومــي[، وقــد أكــد العديــد مــن الباحثــن علــى 
نــدرة الدراســات يف جمــال الــذكاء املنظومــي، مثــل دراســة )الثقفي،1435هـــ(، الــي دعــت إىل إجــراء دراســات 
يف هــذا اجملــال، ودراســة )الســلمي، 2017(، الــي كشــفت عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة بــن الــذكاء املنظومــي، 

والتفكــر مــا وراء املعــريف لطلبــة اجلامعــة. 

ومــن هــذا املنطلــق، ومــن خــالل رغبــة الباحثــة يف االســتجابة إىل الدعــوات الــي أكــدت علــى ضــرورة 
التنوع يف اســرتاتيجيات التدريس للطلبة املعلمن، الي تعطي املتعلم دوراً أكر يف العملية التعليمية، وتســهم 
يف تنميــة مهــارات مــا وراء املعرفــة، كمــا الحظــت الباحثــة خــالل تدريســها مقــررات طــرق تدريــس الرياضيــات 
ضعــف مهــارات التفكــر، وتــدين مســتوى التحصيــل لــدى طالبــات املقــررات، وبنــاء علــى ذلــك قامــت الباحثــة 
بإجــراء الدراســة احلاليــة، الــي تبحــث يف أثــر اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة الــذكاء املنظومــي 
لرومثــان التحصيــل الدراســي لطالبــات الرياضيــات، وبالتــايل فــإن املشــكلة حتــدد يف مشــكلة البحــث وأســئلته. 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 حتــدد مشــكلة الدراســة احلاليــة يف الســؤال الرئيــس التــايل: »مــا فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف 

تنميــة الــذكاء املنظومــي لرومثــان والتحصيــل الدراســي لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى؟«

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:

1- مــا فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة الــذكاء املنظومــي لرومثــان لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة 
أم القرى؟

2- مــا فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة 
أم القــرى؟

3- مــا العالقــة االرتباطيــة بــن الــذكاء املنظومــي لرومثــان والتحصيــل الدراســي للمجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق 
البعدي؟

فرضيات الدراسة: 
يف سبيل اإلجابة عن أسئلة الدراسة مت صياغة الفرضيات اآلتية: 

1- ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بــن متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة 
املعتــادة  بالطريقــة  تــدرس  الــي  والضابطــة  الدائــري،  البيــت  اســرتاتيجية  باســتخدام  تــدرس  الــي  التجريبيــة، 

الــذكاء املنظومــي لرومثــان البعــدي لطالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى.  )احملاضــرة( يف 

2- ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بــن متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة 
املعتــادة  بالطريقــة  تــدرس  الــي  والضابطــة  الدائــري،  البيــت  اســرتاتيجية  باســتخدام  تــدرس  الــي  التجريبيــة، 

القــرى.  الرياضيــات جبامعــة أم  البعــدي لطالبــات  )احملاضــرة( يف التحصيــل 

3- ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بــن اختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان 
والتحصيــل الدراســي للمجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي.

 أهداف الدراسة:
هتــدف الدراســة احلاليــة إىل التعــرف علــى فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة الــذكاء املنظومــي 
لرومثــان والتحصيــل الدراســي لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى، وحبــث العالقــة االرتباطيــة بــن 

الــذكاء املنظومــي لرومثــان، والتحصيــل الدراســي للمجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي.
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أهمية الدراسة: 
تنبثق أمهية الدراسة احلالية من أمهية االسرتاتيجية، وخطواهتا يف التدريس، قد تفيد هذه الدراسة كال من: 

1/ خمططي املناهج وطرق واسرتاتيجيات التدريس يف الرياضيات؛ بتقدمي خطوات إجرائية لكيفية استخدام 
اسرتاتيجية البيت الدائري يف تدريس الرياضيات ومناهجها.

خــالل  مــن  املــادة  الصعوبــات يف  أفكارهــم وختطــي  لتنظيــم  الرياضيــات؛  تدريــس  طــرق  2/املتعلمــات يف 
الدائــري.  البيــت  اســرتاتيجية  اســتخدام 

3/ أعضاء هيئة التدريس باجلامعات؛ باستخدام اسرتاتيجيات حديثة للتدريس، تسهم يف خروج الطالبات 
عن النمط التقليدي من التدريس اإللقائي؛ حيث تســاعد يف حتديد آليات تطبيق االســرتاتيجية يف مقررات 

التعليــم العــايل بصفــة عامــة وطــرق تدريــس الرياضيــات بصفــة خاصة. 

حدود الدراسة:
حــدود موضوعيــة: حبــث أثــر اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري علــى مقيــاس الــذكاء املنظومــي 
لرومثــان والتحصيــل الدراســي، وقــد قامــت الباحثــة بتدريــس مقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات كامــال باســرتاتيجية 

البيــت الدائــري.

- حــدود زمانيــة: الفصــل الدراســي األول لعــام 1439/1438هـــ- 2017؛ حيــث اســتغرق تطبيــق التجربــة 
14 أســبوعاً.

- حدود مكانية: مت تطبيق الدراسة يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة. 

- حــدود بشــرية: طالبــات اإلعــداد الرتبــوي ختصــص رياضيــات املســتوى األول 366، شــعبة 56 البالــغ 
عددهــن32، وشــعبة 57 البالــغ عددهــن 32 طالبــة. 

مصطلحات الدراسة:
النتائــج،  أقصــى  حتقيــق  علــى  القــدرة  بأهنــا  )2012، ص27(  خصاونــة  ســهام  عرفتهــا  الفاعليــة:   -1

اســتخدام. أحســن  املتاحــة  املــوارد  باســتخدام  حتقيقهــا  ميكــن  الــي  واخلدمــات 

لــدى طالبــات  الدراســي  املنظومــي، والتحصيــل  الــذكاء  النمــو احلاصــل يف  بأهنــا مقــدار  وتعــرف إجرائيـًــا: 
الرياضيــات نتيجــة الســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تدريــس مقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات بالفصــل 
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الدراســي األول.

2- اســتراتيجية: عرفهــا أبــو عقيــل )2014( »هــي خطــوات إجرائيــة منظمــة ومتسلســلة وشــاملة ومرنــة 
ومراعيــة لطبيعــة الطلبــة ومــدى االســتخدام األمثــل لإلمكانــات املتاحــة لتحقيــق أهــداف معينــة«.

3- البيــت الدائــري: عرفتهــا رهــف شــحاته )2014، ص23( بأهنــا خمطــط يســاعد علــى ترتيــب املفاهيــم، 
وتنظيمهــا بشــكل متسلســل ودائــري؛ ليعــاجل املعلومــات بصــورة بصريــة؛ ممــا حيفــز الدمــاغ علــى حفــظ املعرفــة 
بســهولة، ويوســع القــدرة االســتيعابية لــه، كمــا يتيــح ســرعة إدراك العالقــات املتداخلــة بــن املفاهيــم، ويــدرب 

املتعلــم علــى جتزئــة املفاهيــم الكليــة إىل جزئيــة، وإعــادة صياغتهــا بأســلوب منطقــي ســليم.

ــاً بأهنــا جمموعــة مــن اإلجــراءات التدريســية املنظمــة، الــي تعتمــد علــى خمطــط دائــري، مقســم  وتعــرف إجرائي
علــى ســبعة قطاعــات، قابلــة للزيــادة والنقــص–  قطــاع أو قطاعــن- ، تــدور حــول منتصــف الدائــرة، الــذي 
ميثــل املفهــوم الرئيــس املــراد تعلمــه، ممــا يســاعد علــى ترتيــب وتنظيــم املعلومــات بشــكل متسلســل ومرتابــط، 

وموضــح بالصــور والرســوم التوضيحيــة.

4- التحصيــل: عرفتــه بدريــة العمــري )2014( »بأنــه يتمثــل يف املعرفــة الــي حيصــل عليهــا الفــرد مــن خــالل 
برنامــج، أو منهــج مدرســي بقصــد تكيفــه مــع الوســط والعمــل املدرســي. كمــا عرفــه جابــن » هــو مســتوى 
حمــدد مــن األداء أو الكفــاءة يف عمــل املدرســن، كمــا يقيــم مــن قبــل املعلمــن، أو عــن طريــق االختبــارات 

املقننــة أو كالمهــا » ص2.

 يعرف إجرائياً: بأنه هو الدرجة الي حتصل عليها طالبة اإلعداد الرتبوي يف االختبار احملدد لذلك.

5- الــذكاء المنظومــي: عرفــه اجلنــايب )2011( »بأنــه ســلوك ذكــي يف مواقــف، هبــا أنظمــة معقــدة، تتضمــن 
تفاعــل ورد فعــل، وهــو أحــد الصــور األصيلــة للــذكاء اإلنســاين. وميتــد جمــال عمــل الــذكاء املنظومــي إىل مــا وراء 

ذكاء جاردنــر املتعــدد، أو حــى ذكاء كوملــان الوجــداين« ص 1.

وعرفــه ديــاب )2015( بأنَّــه »القــدرة علــى إدراك عالقــات التأثــر، والتأثــر مبــا حيقــق منتجــات أفضــل 
للنظــام، ويزيــد فاعليتــه«.

ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه قــدرة املتعلمــة مبقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات علــى إدراك عالقــات التأثــر، والتأثــر مبــا 
حيقــق منتجــات أفضــل للنظــام، ويزيــد مــن فاعليتــه.



فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تنمية الذكاء المنظومي لروثمان  ...    د/ نيفين بنت حمزة البركاتي 

25

الخلفية النظري:

1/ استراتيجية البيت الدائري:

بدايات استراتيجية البيت الدائري:

مت اقــرتاح البيــت الدائــري عــام 1994 مــن قبــل »وندرســي«؛ ليكــون أحــد املخططــات التنظيميــة، 
املســتخدمة يف الغرف الصفية ملادة العلوم؛ من أجل حتســن مترير املعلومات لذهن الطالب، وبالتايل يســهل 

اســرتجاع املعلومــات واملفاهيــم يف املواقــف احلياتيــة املختلفــة )النــدى، 2009، ص 1(.

 وأكــد إمساعيــل )2011، ص 2( بــأن اســرتاتيجية البيــت الدائــري حديثــة مقرتحــة مــن »وندرســي«، 
واســتخدمها يف تدريــس مقــررات الرتبيــة العلميــة يف جامعــة »لويزيانــا«. فهــي اســرتاتيجية مقرتحــة؛ مــن أجــل 
متثيــل جممــل موضوعــات وإجــراءات وأنشــطة العلــوم. وهــي تعتــر قالبــاً يســتطيع املتعلــم مــن خاللــه ربــط 
املعلومــات، وحتديــد العالقــات، وتقــدمي التوضيحــات، ووصــف املوضوعــات؛ حيــث يركــز املتعلــم علــى الفكــرة 
العامــة، مث يفصلهــا إىل أجــزاء، مبتدئــاً مــن العــام إىل اخلــاص. وقــد جــاءت هــذه االســرتاتيجية نتيجــة دراســة 
»وندرســي« لنظريــة »أوزوبــل« يف جامعــة »كورنيــل«، وكذلــك نتيجــة لتدريســه خرائــط املفاهيــم، وشــكل 
(V( يف جامعــة »لويزيانــا« حبيــث ربــط بــن كل ذلــك ومــا يعرفــه عــن األشــكال املنظمــة. وقــد أعطــاه 
»وندرســي« هــذا االســم تشــبيهاً لــه بالرتاكيــب الدائريــة ذات األقــراص املســتديرة، املســتخدمة يف الســكك 
احلديديــة؛ لتبديــل عربــات القطــار؛ حبيــث ميثــل القــرص املركــزي الفكــرة األساســية، أمــا اخلــط االختيــاري 
فيقســم هــذه الفكــرة، أو يضــع األفــكار املتقابلــة هلــا. وتســتخدم القطاعــات الســبعة احمليطــة لتجزئــة املفاهيــم 
الصعبــة، أو لرتتيــب تسلســل األحــداث، أو لتعلــم خطــوات حــل املشــكالت؛ حبيــث يعبــئ التالميــذ الشــكل، 

مبتدئــن مــن موقــع الســاعة 12 وباجتــاه عقــارب الســاعة. 

األسس الفلسفية الستراتيجية البيت الدائري:

 لالســرتاتيجية أربعــة أســس حددهــا »وندرســي«، وهــي بنــاًء علــى مــا حددتــه نظريــة أوزوبــل، والبنائيــة 
حــول اكتســاب املعرفــة، باإلضافــة إىل: 

1- نظريــة »أوزوبــل« (Ausubel(: تعتــر النظريــة مــن أبــرز أســس اســرتاتيجية البيــت الدائــري؛ حيــث 
تعتمــد علــى التعلــم ذي املعــى حيــث يعتمــد علــى مقــدار وضــوح وتنظيــم مــا يعرفــه املتعلــم مــن قبــل يف البنيــة 
املعرفيــة، ويركــز علــى التتابــع الدقيــق للخــرات؛ حبيــث يربــط التعلــم الســابق بالتعلــم الالحــق، بطريقــة جتعــل 

التعلــم لــه أثــر ومعــى تســهم يف بقــاء أثــر التعلــم )اخلطيــب، 2015، ص 218(.
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2- البنائيــة اإلنســانية لنوفــاك: انبثقــت مــن أعمــال »بياجيــه« و«أوزوبــل«، الــي تناولــت خصائــص منــو 
املتعلــم، وكيفيــة بنــاء املعرفــة، مث جــاء »نوفــاك ورفاقــه«؛ حيــث طــور فكــرة »أوزوبــل« حــول كيفيــة متثيــل 
املفاهيــم، وتنظيــم البنيــة املعرفيــة للمتعلــم حــى حيــدث التعلــم املرغــوب، فقــام بتنظيــم األفــكار الرياضيــة وغرهــا 
بصــورة هرميــة، مــن خــالل اســتخدام منــاذج مــن التعلــم البنائــي يف تعلــم الرياضيــات حيــث أن الرياضيــات 

بطبيعتهــا بنائيــة تراكميــة )عفانةوآخــرون، 2012، ص 273(.

3- حبــوث علــم النفــس جلــور ج )ميللــر(: إن اشــتمال شــكل االســرتاتيجية علــى ســبعة قطاعــات خارجيــة 
تنســجم مــع مــا توصــل إليــه »ميللــر« يف دراســاته حــول الذاكــرة قصــرة املــدى، مــن أن أغلــب النــاس ميكنهــم 
بتقليــل أو ضغــط  لــو حــدث جتميــع بشــكل فاعــل  لــذا  اثنــن،  تنقــص  قــد تزيــد أو  تذكــر ســبعة أشــياء، 
التعلــم، ولقــد كتــب »ميللــر« يف  األفــكار وزيــادة  بــن  العالقــات  إجيــاد  املتعلــم ميكنــه  فــإن  التفصيــالت، 
مقالتــه الشــهرة بعنــوان »الرقــم الســحري ســبعة«، قــد يزيــد أو ينقــص اثنــن؛ حيــث توصــل يف أحباثـــه إىل أن 
معظــم النــاس يســتطيعون تذكــر ســبعة أشــياء غالبــًـا، لذلــك رأى أن تنظيــم املعلومــات، وإجيــاد عالقــات بــن 
املعلومــات يــؤدي إىل التذكــر؛ حبيــث ختــزن وتســرتجع بشــكل أفضــل، فالتجميــع يزيــد مــن اتســاع الذاكــرة 

.)Ward&wandersee,2002b:577)

4- أحباث اإلدراك البصري: تشر دراسات (Levin,ender,Pressley,1979( إىل أن األطفال 
الذيــن شــاهدوا صــورًا عندمــا قــرأت هلــم القصــص يتذكــرون )40 %( مــن املعلومــات أكثــر مــن األطفــال الذيــن 
قــرأت هلــم القصــص مــن غــر صــور، وهــذا يعــي أن وجــود الصــور يســاعد كثــرًا علــى عمليــات الرتميــز، فوجــود 
الصــور تلفــت انتبــاه املتعلــم، والــي يعترهــا علمــاء اإلدراك أول خطــوة لعمليــات الرتميــز يف الذاكــرة، فالتذكــر 
واإلدراك يزيــد عندمــا تعــرض املعلومــات لفظيــاً وصوريــاً، فنظريــة الرتميــز الثنائــي »بيفيــو« تــرى أن وجــود 
الصــور يســاعد علــى التذكــر؛ ألن األفــكار رمــزت عــن طريقــن: لفظــي ومرئــي، فالرتميــز الثنائــي أســهل 
للتذكــر مــن الرتميــز األحــادي، كذلــك فــإن األشــكال اهلندســية العاديــة، كالدوائــر تعتــر أشــكااًل متوازيــة 
ثابتــه وباســتخدام العينــن االثنــن، فــإن نطــاق النظــر هــو أيضــاً دائــري، إن عقولنــا تســعى إىل األشــكال 
واســرتجاعها  تذكرهــا  يســهل  وبالتــايل  للمالحــظ،  بالنســبة  املعاجلــة  ســهلة  ألهنــا  البيئــة؛  يف  البعــد  ثنائيــة 

.)Wandersee&ward,2002a,p220)

مــن العــرض الســابق لأســس الفكريــة الســرتاتيجية البيــت الدائــري يتضــح أهنــا تســتند علــى النظريــة 
البنائيــة؛ حيــث يقــوم املتعلــم بصياغــة الفكــرة الرئيســة أو املوضــوع، ووضعهــا يف خمطــط البيــت الدائــري مــن 
تلقــاء نفســه؛ وذلــك يســهم يف تذكــر املعلومــات بســهولة حيــث يكــون املتعلــم بانيــاً ملعرفتــه، واملعلــم يرشــد 
ويدعــم األفــكار الفرعيــة، الــي يقــوم بصياغتهــا املتعلــم، كمــا ترتكــز علــى نظريــة أوزوبــل للتعلــم ذي املعــى؛ 
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حيــث يرتبــط املتعلــم خلــرات الســابقة بالالحقــة، فيســتطيع تذكــر العالقــات املنتظمــة بــن املفاهيــم، كمــا 
تســتند االســرتاتيجية علــى أحبــاث ميللــر، الــي تتعلــق بالذاكــرة قصــرة املــدى؛ كــون املتعلــم يتذكــر املعلومــات يف 
قطاعــات االســرتاتيجية الســبعة؛ حبيــث يســهل ربطهــا مــع بعضهــا البعــض، وأخــراً تنبثــق مــن أحبــاث اإلدراك 

البصــري؛ حيــث يتــم متثيــل املعلومــات بطريقــة بصريــة حمسوســة بالرســومات والرمــوز؛ ليســهل اســرتجاعها.

مفهوم استراتيجية البيت الدائري:

الــواردة حــول هــذه االســرتاتيجية، ومــن أبرزهــا كمــا عرفهــا  هنــاك العديــد مــن التعريفــات واملفاهيــم 
الســندي )2009( »بأهنــا اســرتاتيجية تعلــم لتمثيــٍل جممــٍل ملوضوعــات وإجــراءات وأنشــطة، وتركــز علــى 
رســم أشــكال دائريــة، تناظــر البنيــة املفاهيميــة جلزئيــة حمــددة مــن املعرفــة حبيــث ميثــل مركــز الدائــرة املوضــوع 
الرئيــس املــراد تعلمــه، ومتثــل القطاعــات الســبعة اخلارجيــة األجــزاء املكونــة للموضــوع« ص 1. وأشــار إمساعيــل 
)2011( إىل مفهــوم يصــف فيــه شــكل البيــت الدائــري بأنــه »شــكل هندســي دائــري ثنائــي البعــد، وهــو عبــارة 
عــن قــرص مركــزي، يقســمه خــط اختيــاري، وحتيــط بــه ســبعة قطاعــات خارجيــة؛ حبيــث ميثــل شــكل البنيــة 
املفاهيميــة جلــزء حمــدود مــن املعرفــة« ص2. كمــا أورد تعريًفــا هلــا الســندي )2014( بأهنــا »هــي اســرتاتيجية 
تركــز علــى جتميــع املعرفــة، وتســاعد املتعلــم علــى القيــام بــدور فعــال يف مجــع املعلومــات، وتنظيمهــا، وتقييمهــا 
أثنــاء عمليــة التعلــم، وهــي واحــدة مــن اســرتاتيجيات مــا وراء املعرفــة Metacognition، الــي ظهــرت يف 
الســبعينيات، وتركــز علــى كيفيــة قيــام املتعلــم بفهــم نفســه كمتعلــم، أي قدرتــه علــى التخطيــط واملتابعــة والتقــومي 
لتعلمــه. وكذلــك أوردت تعريفــاً هلــا صاحلــة املعشــي )2016، ص8( بأهنــا جمموعــة مــن اإلجــراءات الــي يتــم 
فيهــا تنظيــم املعلومــات واملعــارف، وترتيبهــا يف خمطــط تنظيمــي بشــكل متكامــل؛ مــن أجــل مســاعدة التالميــذ 
علــى فهــم املعلومــات واملعــارف وربطهــا مــع بعضهــا البعــض، حيــث تطبــق هــذه االســرتاتيجية يف شــكل رســم 

دائــري، ميثــل املوضــوع الرئيــس مــع التوضيــح بالرســوم والصــور.

بنــاء علــى مــا ســبق مــن تعاريــف الســرتاتيجية البيــت الدائــري خنلــص منهــا إىل أهنــا شــكل دائــري، ثنائــي 
البعــد، ميثــل مركــز الدائــرة املوضــع الرئيــس، مقســم لســبعة قطاعــات داخليــة، متثــل املوضوعــات الفرعيــة، مدعمــة 

بالرمــوز والصــور، يكــون املتعلــم فيهــا نشــطاً بانيــاً ملعرفتــه، بإشــراف وتوجيــه معلمــه.

وصف شكل استراتيجية البيت الدائري:

تعــد اســرتاتيجية البيــت الدائــري أحــد أبــرز منظمــات التفكــر البصــري؛ حيــث متثــل بدائــرة مركزيــة، 
يوضــع هبــا املوضــوع األســاس، ودائــرة خارجيــة تقســم إىل ســبعة قطاعــات للموضوعــات الفرعيــة، ميكــن أن 
تزيــد قطاعــن أو تنقــص قطاعــن حســب مكونــات املوضــوع األساســي، مدعمــة بالصــور والرمــوز. وقــد 
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أشــارت مــرام )2010( إىل أن خمطــط البيــت الدائــري عبــارة عــن دائــرة مركزيــة، يســجل هبــا العنــوان الرئيــس 
موضــوع الــدرس، كمــا يرســم خــط متمــوج، ميكــن اســتخدامه عنــد رغبــة املتعلــم بتســجيل املوضوعــات املتقابلــة 
واملرتابطــة حبــرف الــواو، مثــل: مراحــل تبخــر املــاء وســقوطه، ســلوك املرايــا املقعــرة واحملدبــة، مث يضيــف املتعلــم 
دائــرة أخــرى حــول الدائــرة األوىل ويقســمها إىل ســبعة مقاطــع، ويتــم اســتخدام الصــور والرمــوز داخــل املقاطــع 

كمــا بالشــكل ص 1.

 شكل )1(: خمطط منوذج اسرتاتيجية البيت الدائري

أهمية استراتيجية البيت الدائري:

بالطريقــة  معرفتــه  بنــاء  يف  املتعلــم  تســاعد  حيــث  التعليــم؛  يف  أمهيــة  الدائــري  البيــت  الســرتاتيجية   
الــذكاء  الصحيحــة، وتتمثــل هــذه األمهيــة كمــا أشــارت النــدى )2009، ص 1( بأهنــا تســهم يف تنميــة 
اللغــوي واحلركــي للطالــب، وتســاعد كاًل مــن بطيئــي الفهــم يف اســتيعاب املوضوعــات بصــورة متصلــة، وتســهل 

اســرتجاع املعلومــات واملفاهيــم يف مواقــف احليــاة املختلفــة، وتلخــص املوضوعــات.

كمــا ذكــرت الســندي )2014، ص 1(، حــول أمهيــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري بأهنــا اســرتاتيجية 
تعلُّــم، الطالــب فيهــا نشــط، وتســاعد هــذه االســرتاتيجية علــى تنميــة الــذكاء البصــري للمتعلــم، وتســهم يف 
تدريبــه علــى حتويــل املعلومــات العلميــة الكثــرة إىل معلومــات ســهلة مبســطة باســتخدام العبــارات القصــرة 
والرســومات، وتســاعدهم يف أهنــم يكونــون واعــن بتفكرهــم أثنــاء قراءهتــم وكتابتهــم وحلهــم للمشــكالت، 
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وهــذا يعــي زيــادة قــدرات مــا وراء املعرفــة لديهــم.

ممــا ســبق ينتــج أن اســرتاتيجية شــكل البيــت الدائــري تعــد مــن اســرتاتيجية مــا وراء املعرفــة املهمــة، الــي 
تســهم بشــكل فاعــل يف تنميــة الــذكاء احلركــي والبصــري واللغــوي للمتعلــم، وتســهم يف تلخيــص املعلومــات 

وتقنينهــا، كمــا تســهم يف تنميــة الــذكاء املنطقــي الرياضــي.

مراحل استراتيجية البيت الدائري:
متر اسرتاتيجية البيت الدائري بثالث مراحل مرتابطة ومتسلسلة، وأوردها كلٌّ من:

:)McCartney&fig,2011,P4- P7)

أ- مرحلة التخطيط: وهي األساس؛ حيث يتم من خالهلا توجيه املتعلم إىل بعض اإلرشادات: 

1/حدد األفكار األساسية، الي تبحث عنها.

2/ اكتب العنوان اخلاص بك باستخدام احلروف )الواو( أو )من(.

3/ اكتب اهلدف من وراء بناء املخطط.

4/ خذ املفهوم بأكمله، وارسم سبعة قطاعات.

5/ أعد صياغة املفهوم يف كل قطاع.

6/ اعثر على مقطع في أو صورة أو رسم أيقونة مباشرة باملفهوم.

7/ تأكد من أن كل مفهوم يتعلق باملفهوم الذي يليه بأسلوب متتابع، أو ذو صلة به.

ب- مرحلــة التصميــم: وفيهــا يقــوم املتعلمــون مبــلء الفراغــات يف خمطــط البيــت الدائــري باملفاهيــم 
والرســومات باجتــاه عقــارب الســاعة مــن )12( بشــكل متسلســل مــع بقيــة القطاعــات، ويفضــل كتابــة العنــوان 
بالتفصيــل، إلثــارة تفكــر املتعلمــن، واســتخدام مهــارة القــراءة خــالل الــدرس، حــى يعكــس املتعلمــون األفــكار 
ــى لديهــم مهــارات التفكــر الناقــد،  األساســية، ويتعلمــوا صياغــة العناويــن، وتلخيــص املفاهيــم، وبالتــايل تنمَّ
وتنمــو حصيلتهــم مــن الرســومات والصــور، الــي تعمــل علــى إثــارة الذاكــرة مبوضوعــات معينــة، وهنــا يقــّوم 

املتعلــم نفســه ذاتيــاً.

ج- مرحلــة التفكيــر: وهــي املرحلــة األخــرة، وتكــون بعــد انتهــاء املتعلــم مــن رســم شــكل البيــت 
الدائــري، وحصولــه علــى التغذيــة الراجعــة مــن قبــل املعلــم؛ حبيــث يقــوم املتعلــم بالشــرح مســتخدماً كلماتــه 
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اخلاصــة حــول معــى الشــكل ومغــزاه، وميكــن أن يطلــب مــن املتعلــم كتابــة مقــال حتكــي قصــة ذلــك الشــكل.

 وعليــه فإننــا نالحــظ ترابــط مراحــل اســرتاتيجية البيــت الدائــري؛ حيــث إنَّ كل مرحلــة تكمــل املرحلــة 
ــي الــذكاء املنطقــي مــن خــالل اســتخدام العصــف الذهــي لتدويــن أفــكار  الــي تليهــا، فمرحلــة التخطيــط تنمِّ
ــي الــذكاء  املتعلمــن؛ حيــث يســر املتعلــم وفــق خطــوات مرتابطــة ومتسلســلة منطقيــاً، واملرحلــة الثانيــة تنمِّ
البصــري مــن خــالل ترميــز املعلومــات؛ حيــث يســتخدم املتعلــم الرســومات واملخططــات كمــا تســهم يف تنميــة 
ــي الــذكاء اللغــوي؛ حيــث يشــرح فيهــا املعلــم بأســلوبه  مهــارات اللغــة والتفكــر الناقــد والتقييــم، والثالثــة تنمِّ

اخلــاص حــول املعــى املــراد مــن الشــكل.

خطوات استراتيجية البيت الدائري:

 هنــاك عــدد مــن اخلطــوات لبنــاء شــكل اســرتاتيجية البيــت الدائــري، الــي تســاعد املتعلــم يف الســر يف 
النمــوذج بطريقــة متكنــه مــن اتبــاع التسلســل املنطقــي، وتعبئــة شــكل البيــت الدائــري بطريقــة صحيحــة، وقــد 
أشــار إليهــا إمساعيــل )2011، ص 3( أن املتعلــم يقــوم ببنــاء شــكل البيــت الدائــري باتبــاع »منــوذج خطــوات 
بنــاء شــكل البيــت الدائــري«، فــكل ســؤال يف النمــوذج مرتبــط خبطــوة مــن خطــوات الشــكل، ويتمثــل دوره 

وفــق اخلطــوات اآلتيــة:

1- حتديــد اهلــدف الــذي يســعى لــه مــن بنــاء شــكل البيــت الدائــري؛ ليســاعده ذلــك علــى الرتكيــز يف دراســة 
املوضــوع، ويوجهــه أثنــاء التعلــم.

2- حتديــد املوضــوع الرئيــس املــراد دراســته ســواء كان مفهوًمــا، أو جتربــة عمليــة، أو إجــراءات معينــة؛ حبيــث 
يكــون العنــوان الرئيــس وتســجل هــذا العنــوان داخــل القــرص الدائــري.

3- حتديــد جانبــن يتناوهلمــا املوضــوع الرئيــس حبيــث يكونــان عنوانــن متفرعــن عــن املوضــوع الرئيــس إذا كان 
املوضــوع حيتمــل ذلــك ويســجلهما علــى جانــي املنحــى يف القــرص الدائــري.

4- يقســم املوضــوع الرئيــس إىل ســبعة أفــكار رئيســة )قــد تزيــد أو تنقــص بنديــن(، وتكتــب عبــارة لــكل منهــا، 
مث يلخصــه يف عنــوان يوضــح خالصــة الفكــرة.

5- يرســم أيقونــة )شــكاًل أو صــورة أو رمسًــا مبســطًا( لــكل مــن العناويــن الســبعة؛ حبيــث يســاعده علــى تذكــر 
هــذه العناويــن.

6- يبــدأ بتعبئــة القطاعــات اخلارجيــة لشــكل البيــت الدائــري مبتدئــاً بالقطــاع املشــر إىل الســاعة 12، وباجتــاه 
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عقــارب الســاعة مســتخدماً العناويــن القصــرة واأليقونــات املرافقــة هلــا يف كل قطــاع مــن القطاعــات الســبعة. 
وميكــن للمتعلــم االســتعانة برســومات وصــور جاهــزة وقــد يقدمــه املعلــم ليســاعد املتعلــم علــى االبتــكار.

7- إذا شــعر املتعلــم حباجتهــا إىل التوســع يف نقطــة معينــة ميكنــه اســتخدام شــكل »القطــاع املكــر« للشــرح 
والتعليــق. 

8- يســتخدم منــوذج »ضبــط شــكل البيــت الدائــري« ملراعــاة شــروط بنــاء الشــكل؛ حبيــث يصبــح املتعلــم 
موجــه ذاتيــاً.

9- بعد االنتهاء من بناء الشكل يكتب املتعلم عن املوضوع.

شكل )2(: خطوات اسرتاتيجية البيت الدائري

شروط استراتيجية البيت الدائري:

هنــاك عــدد مــن الشــروط واملواصفــات الــي البــد مــن اتباعهــا عنــد اســتخدام اســرتاتيجية شــكل البيــت 
الدائــري، وهــي علــى النحــو اآليت، كمــا أشــارت إليهــا مــرام )2010، ص 3( يف عــدد مــن النقــاط املهمــة؛ 
لتفعيــل التدريــس عــن طريــق شــكل البيــت الدائــري. ال توجــد طريقــة مثاليــة يف كيفيــة تطبيــق درس باســتخدام 
شــكل البيــت الدائــري؛ إذ ميكــن اســتخدامه كتمهيــد أو تقــومي للــدرس حبســب مــا يــراه املعلمــن، ويؤخــذ 

باالعتبــار النقــاط اآلتيــة:
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1. حتديد الفكرة الرئيسة، مث إعادة كتابته باستخدام كلمة الربط )من( و)و(.

2. جتزئة املعلومات ذات العالقة باملفهوم إىل سبعة أجزاء رئيسة، أو أقل )مخسة أجزاء(، أو أكثر )تسعة أجزاء(.

3. استخدام الرموز أو الصور املعرة لكل قطاع.

4. ميكن تكبر أحد القطاعات إذا كان حيتوي على معلومات أكثر.

دور المتعلم وفق استراتيجية شكل البيت الدائري:

النــدى  ذكــرت  الدائــري كمــا  البيــت  اســرتاتيجية  اســتخدام  عنــد  ورئيــس  فاعــل  دور  للمتعلــم 
)2009، ص 1(؛ حيــث يســجل املتعلــم يف الدائــرة الصغــرة العنــوان الرئيــس، مث يســجل األفــكار املرتابطــة 
باملوضــوع؛ حبيــث يضــع يف كل مقطــع فكــرة مكتملــة، قــد حتتــوي عــدة مفاهيــم مرتابطــة موصلــة بعضهــا مــع 
بعــض، بعــد ذلــك ميثــل كل فكــرة برســم مصغــر داخــل املقطــع ليذكــره بالفكــرة، مثَّ يصــوغ املتعلــم هــذه األفــكار 
بكلمــات، ويعــر عنهــا بالرســوم البســيطة. يبــدأ املتعلــم باملقطــع العلــوي، ومــن مث يســر باجتــاه عقــارب الســاعة 

حــى يكمــل املقاطــع الســبعة.

يتضــح ممــا ســبق الــدور البــارز للمتعلــم يف ظــل اســرتاتيجية البيــت الدائــر؛ حيــث يعــد هــو احملــور الــذي 
تنطلــق منــه األفــكار، ويبــدع برســم الرمــوز والصــور، الــي تســاعده علــى تذكــر واســرتجاع املعلومــات بصــورة 

ســهلة وميســرة، أو التعبــر بأســلوبه عــن األفــكار الــواردة، والــي كتبهــا يف خمطــط البيــت الدائــري.

دور المعلم وفق استراتيجية شكل البيت الدائري:

يعــد املعلــم احملــرك األســاس يف املوقــف التعليمــي، ودوره وفــق االســرتاتيجيات احلديثــة، وخاصــة الــي 
تقــوم علــى البنائيــة والتعلــم النشــط؛ حيــث حــددت النــدى )2009، ص1( دوره وفــق اســرتاتيجية البيــت 

الدائــري بــاآليت:

 قبــل بــدأ املخطــط يقــوم املعلــم بطــرح جمموعــة مــن األســئلة؛ لتكــون موجِّهــاً ومرشــداً ملخطــط الطالــب، 
كالتــايل: )مــا الفكــرة الرئيســة أو املوضــوع املــدروس؟، اكتــب عنوانــاً خاصًّــا بالفكــرة الرئيســة مــن تعبــرك؟، 
ــم املوضــوع الرئيــس إىل ســبعة أجــزاء؟ امجــع وخلــص  اكتــب أهدافــك املــراد حتقيقهــا مــن هــذا املخطــط؟ قسِّ
املعلومــات اخلاصــة لــكل جــزء يف فكــرة واحــدة متكاملــة؟ ارســم كل فكــرة مبخطــط مصغــر داخــل املقطــع؟.

 مما ســبق خنلص إىل أنَّ املعلم يعد املوجه األســاَس لعملية التعلم، كما أنه يســاعد الطالب أثناء مروره 
مبراحــل البيــت الدائــري يف مرحلــة التخطيــط بإثــارة التفكــر، واســتخدام األســئلة احملفِّــزة علــى ارتبــاط املفاهيــم 
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بتسلســل منطقــي، كذلــك يف مرحلــة التصميــم عنــد مــلء الفراغــات بالرســومات، أو مرحلــة التفكــر؛ حيــث 
يســاعد املتعلــم علــى التعبــر بأســلوبه.

2/ الذكاء المنظومي: 

البدايات والمفهوم:

ظهــرت العديــد مــن املفاهيــم للــذكاء املنظومــي علــى الرغــم مــن أن بداياتــه تعــود إىل عــام )2002( 
كمــا أشــار الثقفــي )2015، 50( إىل أنَـّـه اكتشــف مؤخــراً مبعمــل التحليــل املنظومــي يف مدرســة العلــوم 
والتكنولوجيــا، جبامعــة ألتــو بفنلنــدا؛ حيــث ذكــر أن جوهــره القــدرة علــى الوعــي املنظومــي، وإدراك عالقــات 
التأثــر والتأثــر بــن عناصــر املنظومــة، وإدراك التغذيــة املرتــدَّة التبادليــة، مبــا ميكــن مــن تطويــر النظــام وحتســينه، 
مبــا حيقــق منتجــات للنظــام، ويزيــد مــن فاعليتــه، ومــن أبــرز التعريفــات تعريــف الكامــل )2006( بـــــ »أنــه ســلوك 
ذكــي يف مواقــف هبــا أنظمــة معقــدة، تتضمــن تفاعــاًل ورد فعــل، وهــو أحــد الصــور األصيلــة للــذكاء اإلنســاين. 
وميتــد جمــال عمــل الــذكاء املنظومــي إىل مــا وراء ذكاء جاردنــر املتعــدد، أو حــى ذكاء كوملــان الوجــداين؛ إذ إنَّــه 
يربــط الــذكاء مبفهــوم املنظومــة، وهــو قــدرة مــن قــدرات البشــر املعرفيــة العليــا األخــرى، وقــد مت اســتلهامه مــن 
أعمال بيرت ســينج Seng 1990، والذي اعتره حلقة الوصل الرئيســة بن الســيطرة الشــخصية، والتفكر 
املنظومــي؛ حيــث ينظــر إىل الــذكاء املنظومــي علــى أنــه فلســفة حيــاة، ووعــي باملواقــف، وحــس عــام، وصيغــة 

أساســية للســلوك الذكــي، وخمــرج مــن التمركــز حــول الــذات« 1.

لــه Abdlwahab )2010( »بأنــه منظومــة األداء لأنظمــة املركبــة، مثــل املــخ،   وأورد تعريفــاً 
واألنظمــة العلميــة، كمنظومــات متشــابكة ومركبــة، وبنــاء وتنظيــم العمــل كفريــق« 483، وكمــا عرَّفــه الفيــل 
)2013( »بأنــه جمموعــة مــن القــدرات، تتمثــل يف القــدرة علــى الوعــي املنظومــي، واالهنمــاك املنظومــي، 

والتحكــم املنظومــي، الــي تقــود الفــرد لتجويــد حياتــه« ص 64.

مــن التعريفــات الســابقة خنلــص إىل أنَّ الــذكاء املنظومــي عبــارة عــن ســلوك، ينتجــه الفــرد، يتضمــن 
مواقــف، هبــا تفاعــل ورد فعــل، ويرتبــط مبفهــوم املنظومــة، ويعــد حلقــة الوصــل بــن الســيطرة الشــخصية والتفكــر 

املنظومــي. 

أهمية الذكاء المنظومي:

يعــدُّ الــذكاء املنظومــي مــن أحــدث أنــواع الــذكاءات املختلفــة، لــذا اجتــه العديــد مــن الباحثــن للخــوض 
يف دراســته، ومعرفــة تأثــر مهاراتــه علــى عمليــات التعلــم لــدى املتعلمــن، وقــد أورد العديــد حــول أمهيتــه، فذكــر 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

34

الثقفــي )2015ـ، ص 69( بــأن الــذكاء املنظومــي يســاعد يف التقليــل مــن اخلــوف، وينمــي الثقــة يف اآلخريــن، 
كمــا ويســهم يف تنميــة جــودة احليــاة لــدى األفــراد، ويزيــد مــن الطاقــة اإلنتاجيــة لأفــراد واملؤسســات، ويســاعد 
علــى إجيــاد حلــول إبداعيــة ومثاليــة حلــل املشــكالت، كمــا يزيــد مــن روح التعــاون والــود بــن األفــراد ويقلــل 

املشــاعر الســلبية. 

لــذا وبنــاء علــى مــا ســبق فــإنَّ الــذكاء املنظومــي يعــدُّ مــن أبــرز أنــواع الــذكاء، الــي تســهم يف خلــق بيئــة 
تعلــم فاعلــة لــدى األفــراد، ويســهم يف زيــادة إنتاجيــة الطــالب، كمــا ويســهم يف زيــادة نشــاط الفــرد ضمــن 

اجلماعــة.

مستويات الذكاء المنظومي: 

 ،)Hamalaine&saarnen,2007,P11( حددهــا  مســتويات  مخــس  املنظومــي  للــذكاء 
وهــي علــى النحــو اآليت: 

1- رؤية الذات داخل النظام: ويتمثل يف قدرة الفرد على رؤية ذاته، ودوره يف النظام.

2- التفكر يف الذكاء املنظومي: يتمثل يف قدرة الفرد على معرفة الطرق املنتجة للسلوك، وفهم اإلمكانيات 
الــي تنبثــق من النظام. 

3- إدارة الذكاء املنظومي: يتمثل يف قدرة الفرد على ممارسة الطرق املنتجة يف النظام. 

4- مساندة الذكاء املنظومي: يتمثل يف أن يهتم الفرد بالنظام، ويساند السلوك الذكي منظومياً. 

5- اإلدارة باســتخدام الــذكاء املنظومــي: يتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى أن يبــدأ بتطبيــق الــذكاء املنظومــي يف 
مؤسســته. 

ممــا ســبق نالحــظ أن الــذكاء املنظومــي يهتــم برؤيــة األفــراد للمواقــف واألحــداث، برؤيــة منظوميــة، 
تســاعده علــى التطويــر والتغيــر داخــل النظــام بطريقــة ذكيــة، ممــا يســاعد املتعلــم علــى تنميــة مســتوى ذكائــه.

مكونات الذكاء المنظومي: 

بأربعــة   Rauthmann عــن  نقــاًل  املنظومــي  الــذكاء  مكونــات  2015 ص6(  )الثقفــي،  حــدد 
هــي:  مكونــات، 

1- اإلدراك املنظومــي: رؤيــة الــذات يف النظــام )رؤيــة الــذات يف النظــام، والتعــرف علــى أدوارهــا، رؤيــة الــذات 
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مــن خــالل عيــون اآلخريــن، الوعــي الســياقي(.

2- املعرفــة املنظوميــة ]التفيكــر املنظومــي الذكــي[: )التعــرف علــى الطــرق املنتجــة للســلوك يف النظــام، التأمــل 
الــذايت ومــا وراء التأمــل، األفــكار العميقــة(.

ــا[: )ممارســة طــرق منتجــة للســلوك يف النظــام،  3- العمــل املنظومــي ]إدارة مســاندة الســلوك الذكــي منظومًي
االســتمرار يف الســلوك الذكــي منظوميــاً، وتعزيــزه علــى املــدى البعيــد(.

وبنــاًء عليــه فــإن الــذكاء املنظومــي كمــا أكــد )الثقفــي، 2015، ص 7( أعمــق وأكثــر إنتاجــاً مــن 
التفكــر املنظومــي علــى الرغــم مــن أن كليهمــا يركــزان علــى نفــس املنحــى، وهــو املنحــى املنظومــي. 

الدراسات السابقة: 

1/ الدراسات التي تناولت استخدام استراتيجية البيت الدائري:

تناولــت عــدة دراســات علميــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري وفاعليتهــا، ومنهــا دراســة رفــاه كــرمي، وجاســم 
)2013( يف مقــرر الرياضيــات؛ حيــث هدفــت إىل التعــرف علــى أثــر اســتخدام اســرتاتيجية خمطــط البيــت 
الدائــري يف حتصيــل مــادة الرياضيــات لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي. وقــد اســتخدم الباحثــان املنهــج 
التجريــي، والتصميــم شــبه التجريــي ذا اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة. ومت اختيــار العينــة بطريقــة قصديــة 
يف حمافظــة الكاظميــة ببغــداد، وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )82( طالبــاً وطالبــة، منهــم )42( طالبــاً للمجموعــة 
التجريبيــة، و)40( طالبــاً للمجموعــة الضابطــة. وقــد أعــد الباحثــان اختبــاراً حتصيليــاً كأداة للدراســة. ومــن 
أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة، ارتفــاع مســتوى حتصيــل تالمــذة الصــف اخلامــس االبتدائــي، الذيــن 
درســوا وفق اســرتاتيجية البيت الدائري، وقدرة الطالب على تذكر املفاهيم احملتواة يف خمطط البيت الدائري، 
وارتفــاع مســتوى حتصيــل تلميــذات الصــف اخلامــس االبتدائــي، الــاليت درســن باســرتاتيجية البيــت الدائــري. 
وكذلــك يف مقــرر الفيزيــاء أجــرى )عبــدة، 2013( دراســة هدفــت إىل حتديــد أثــر اســتخدام اســرتاتيجية البيــت 
الدائري يف حتصيل الفيزياء واجتاهات طلبة الصف العاشر األساسي، مقارنة بأثر الطريقة املعتادة. وتكونت 
عينــة الدراســة مــن )141( طالبــاً وطالبــة، )62( طالبــاً، )79( طالبــة مــن طلبــة الصــف العاشــر األساســي 
يف مدينــة نابلــس، للعــام 2010، موزعــن علــى أربــع شــعب، اختــرت بطريقــة عشــوائية، علــى جمموعتــن 
جتريبيــة وجمموعتــن ضابطــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــٍا يف حتصيــل الطلبــة يف 
الفيزيــاء، تعــزى إىل طريقــة التدريــس، لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيــاً يف أداء طلبــة 
اجملموعــة التجريبيــة تعــزى للجنــس لصــاحل اإلنــاث. ويف مقــرر العلــوم أجــرت هبــة الشــرايب وآخــرون )2014( 
دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى أثــر اســرتاتيجية خمطــط البيــت الدائــري يف تنميــة مهــارات عمليــات العلــم 
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األساســية، واكتســاب املفاهيــم يف العلــوم لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة. ومت اســتخدام املنهــج التجريــي، 
والتصميــم شــبه التجريــي. وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي باملنوفيــة، كمــا 
اختــرت العينــة بطريقــة قصديــة مــن فصــول الصــف األول اإلعــدادي، وبلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة )73( 
تلميــذاً، منهــم )38( جمموعــة جتريبيــة، و)35( تلميــذاً للمجموعــة الضابطــة. وقــد أعــد الباحثــون اختبــار 
عمليــات العلــم كأداة للدراســة. وأظهــرت نتائــج الدراســة فعاليــة اســرتاتيجية خمطــط البيــت الدائــري يف تنميــة 
عمليــات العلــم األساســية يف أبعــاد )املالحظــة، االســتنتاج، التصنيــف، االتصــال، واســتخدام األرقــام( لــدى 
تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وكذلــك عــدم اكتســاب التالميــذ لبعــض عمليــات العلــم، موضــوع الدراســة، وهــي 
)القيــاس، التنبــؤ، واســتخدام عالقــات الزمــان واملــكان(. وكذلــك فعاليــة اســرتاتيجية خمطــط البيــت الدائــري يف 
اكتســاب املفاهيــم العلميــة لــدى تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وخاصــة يف مســتوى )الفهــم( يف التطبيــق البعــدي 
لالختبــار. وأمــا دراســة ســعدية عبدالفتــاح )2015( فهدفــت إىل التعــرف علــى فاعليــة اســرتاتيجية شــكل 
البيــت الدائــري يف تنميــة املفاهيــم النفســية، ومهــارات التفكــر البصــري لــدى الطــالب الدارســن ملــادة علــم 
النفــس يف املرحلــة الثانويــة، وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن طالبــات الصــف الثــاين يف املرحلــة الثانويــة، وقــد 
بلــغ عــدد أفــراد العينــة )70( طالبــة، منهــم )35( طالبــة للمجموعــة التجريبيــة، و)35( طالبــة للمجموعــة 
الضابطــة. وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي، واملنهــج التجريــي. وكانــت أدوات الدراســة 
عبــارة عــن اختبــار املفاهيــم النفســية، وقائمــة مهــارات التفكــر البصــري، واختبــار مهــارات التفكــر البصــري 
مــن إعــداد الباحثــة. وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل تفــوق طالبــات اجملموعــة التجريبيــة علــى طالبــات اجملموعــة 
الضابطــة يف التطبيــق البعــدي لــكل مــن اختبــار املفاهيــم النفســية، واختبــار مهــارات التفكــر البصــري، أي 
اتســام االســرتاتيجية بالفاعلية يف تنمية املفاهيم النفســية، واختبار مهارات التفكر البصري. ومن الدراســات 
الــي تناولــت اســرتاتيجية البيــت الدائــري دراســة زنقــور )2016( الــي هدفــت إىل التعــرف علــى أثــر اســرتاتيجية 
شــكل البيــت الدائــري اإللكــرتوين كمنظِـّـم معــريف لتنميــة مهــارات التنظيــم الــذايت الرياضــي، وســرعة جتهيــز 
املعلومــات يف الرياضيــات لــدى طــالب املرحلــة املتوســطة. واســتخدم الباحــث املنهــج التجريــي ذا اجملموعــات 
الثــالث؛ حيــث بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث )90( طالبــاً، مقسَّــمن علــى ثــالث جمموعــات، جمموعتــن 
جتريبيــة وثالثــة ضابطــة. واســتخدم الباحــث أداتــن يف البحــث، مهــا: مقيــاس مهــارات التنظيــم الــذايت الرياضيــايت 
لطــالب الصــف الثالــث املتوســط، واختبــار مهــارة ســرعة جتهيــز املعلومــات الرياضيــة لطــالب الصــف الثالــث 
املتوســط، وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,01( بــن أفــراد 
اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة يف مجيــع أبعــاد مهــارات التنظيــم الــذايت لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة. يف حــن 
أجــرت إميــان أمحــد )2016( دراســة هدفــت إىل حبــث فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية شــكل البيــت الدائــري 
يف تنميــة املفاهيــم الرياضيــة والتفكــر البصــري لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي، وبلــغ عــدد أفــراد عينــة 
الدراســة مــن )32( طالبــة للمجموعــة التجريبيــة، و)32( طالبــة للمجموعــة الضابطــة، واســتخدمت الباحثــة 
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اختبــار املفاهيــم الرياضيــة، واختبــار التفكــر البصــري كأدوات للدراســة، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــرق 
ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ألدوات القيــاس 
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وتتصــف اســرتاتيجية شــكل البيــت الدائــري بالفاعليــة يف تنميــة املفاهيــم الرياضيــة 
والتفكــر البصــري لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي. ومــن الدراســات الــي أجريــت علــى البيــت الدائــري 
دراســة هالــه خبــش وإميــان احلــريب )2017( الــي هدفــت إىل قيــاس مــدى فاعليــة اســرتاتيجية شــكل البيــت 
الدائــري يف تنميــة مهــارات التفكــر التأملــي لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط، ومت اســتخدام املنهــج شــبه 
التجريــي، وطبقــت علــى عينــة مــن 46 طالبــة، مــن طالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة جــدة، كمــا قامــت 
الباحثتــان ببنــاء قائمــة ملهــارات التفكــر التأملــي، واســتمارة حتليــل حمتــوى، ودليــل للمعلمــة والطالبــة، واختبــار 
مهــارات التفكــر. ومــن أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
0,05 بــن متوســطات اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكــر التأملــي 
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة. كمــا قامــت هنــادي العيســى )2017( بدراســة هدفــت إىل معرفــة فاعليــة تدريــس 
العلــوم باســتخدام اســرتاتيجية شــكل البيــت الدائــري يف تنميــة االســتيعاب املفاهيمــي والعــادات العقليــة لــدى 
تلميــذات الصــف الثــاين املتوســط مبدينــة مكــة املكرمــة، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )80( تلميــذة، 
ــمت عشــوائياً إىل جمموعــة جتريبيــة عددهــا )41(، وضابطــة  الثــاين املتوســط، وقسِّ مــن تلميــذات الصــف 
عددهــا )39(. واســتخدمت الباحثــة أداتــن للبحــث، مهــا: اختبــار االســتيعاب املفاهيمــي، ومقيــاس بعــض 
العــادات العقليــة. وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بــن 
متوســط درجــات تلميــذات اجملموعــة الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار االســتيعاب املفاهيمــي 
ومســتوياته املختلفــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وعــدم وجــود فــروق بــن اجملموعتــن يف مقيــاس عــادات العقــل. 
كمــا قــام العابــد وصباريــي )2018( بدراســة هدفــت إىل تقصــي أثــر اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف حتصيــل 
طالبــات الصــف التاســع وتعديــل التصــورات البديلــة لديهــن، ولتحقيــق ذلــك الغــرض أعــد الباحثــان أداة حتليــل 
احملتــوى، واختبــاراً حتصيليــاً، واختبــار تشــخيص التصــورات البديلــة، وتكونــت العينــة مــن )31( طالبــة مــن 
طالبــات الصــف التاســع للمجموعــة التجريبيــة، و)31( طالبــة للمجموعــة الضابطــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05%(، تعــزى إىل أثــر التدريــس القائــم علــى اســرتاتيجية 
البيــت الدائــري، يف التحصيــل وتعديــل التصــورات البديلــة، لــدى طالبــات الصــف التاســع األساســي يف مــادة 

العلــوم احلياتيــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.

دراســة  منهــا  الدائــري،  البيــت  اســرتاتيجية  فاعليــة  تناولــت  أجنبيــة  دراســات  عــدة  أجريــت  كمــا 
(McCartney&Samsonov,2010(، الــي هدفــت إىل تقــدمي ومناقشــة ووصــف اســرتاتيجية 
البيــت الدائــري وتطبيقاهتــا املعتمــدة علــى احلاســوب. واعتمــد الباحثــان علــى املنهجــن: الوصفــي والتجريــي. 
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وأظهــرت نتائــج الدراســة أن اســتخدام خمطــط البيــت الدائــري يســهم يف اســرتجاع املعلومــات بفاعليــة كبــرة، 
كما أهنا جمدية؛ حيث أن معظم الطالب لديهم القدرة على اســرتجاع املعلومات وتذكرها مدة أطول أكثر 
مــن قراءهتــا، أو االختبــار هبــا، وأظهــرت الدراســة أن األطفــال يســتمتعون بالطريقــة عندمــا يرمســون خمططاهتــم 
الدائريــة بأنفســهم. ومــن الدراســات األجنبيــة أيًضــا الــي تناولــت اســرتاتيجية البيــت الدائــري وأثرهــا علــى 
التحصيــل دراســة (Orak,Ermish,Yeshilyur&Keser,2010( الــي هدفــت إىل التعــرف 
علــى أثــر اســرتاتيجية البيــت الدائــري علــى حتصيــل طلبــة الصــف الســابع؛ حيــث مت اســتخدام املنهــج التجريــي، 
وطبقــت علــى عينــة مــن الطــالب، بلــغ عددهــا )372( طالبــاً، مت اختيارهــم عشــوائياً مــن أربــع مــدارس برتكيــا، 
مت تقســيمها إىل جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، بلــغ عددهــا )183( طالبــاً وطالبــة، واألخــرى ضابطــة، بلــغ 
عددهــا )189( طالبــاً وطالبــة، وقــد أعــد الباحثــون اختبــاراً حتصيليــاً وبرناجمــاً حاســوبياً، وقــد توصلــت النتائــج 
إىل وجــود فــروق يف متوســط درجــات االختبــار التحصيلــي البعــدي لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة. ومــن الدراســات 
األجنبيــة كذلــك دراســة (Wibowo, Widowati Rusmawati &,2011( الــي هدفــت إىل 
التعــرف علــى أثــر اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة مهــارات مــا وراء املعرفــة، واإلبــداع لــدى 
طلبــة الصــف الســابع يف املــدارس املتوســطة احلكوميــة يف أندونيســيا. واســتخدم الباحثــون املنهــج التجريــي، 
وطبقــت الدراســة علــى عينــة قصديــة مــن الطلبــة، قســمت إىل جمموعتــن: جتريبيــة وضابطــة. وقــد أعــد الباحثــون 
اختبــار مهــارات مــاوراء املعرفــة، واســتبياناً لقيــاس اإلبــداع. وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود تأثــر 
الســرتاتيجية البيــت الدائــري علــى التحصيــل املعــريف، ومهــارات مــا وراء املعرفــة، واإلبــداع لــدى الطــالب. 
وكذلــك قــام (McCartney&Samsonov,2011( بدراســة هدفــت إىل تقــدمي اســرتاتيجية البيــت 
الدائــري يف العصــر الرقمــي، ودمــج التكنولوجيــا الرقميــة؛ ملســاعدة املتعلمــن علــى فهــم املوضوعــات الصعبــة يف 
العلــوم. والــي ترتبــط باملفاهيــم العلميــة ضمــن املعايــر الوطنيــة لــدروس العلــوم، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن 
اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة وفــر فرصــاً إلضافــة الصــوت والرســوم املتحركــة، وزاد مــن تفاعــل املتعلمــن مــع 
الرســم التخطيطــي، وقــد أوضحــت الدراســة أن اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة للبيــت الدائــري يتطلــب ثــالث 
خطــوات: التخطيــط، الرســم، االنعــكاس، كمــا أظهــرت النتائــج املتعــة الكبــرة، الــي يشــعر هبــا املتعلمــون أثنــاء 
تفســر األشــكال، الــي قامــوا بتصميمهــا، وبينــت العديــد مــن املهــارات العلميــة الــي اســتخدمت للدمــج بــن 

العلــوم والتكنولوجيــا والرياضيــات إلخــراج البيــت الدائــري كقطعــة فنيــة.

التعليق على الدارسات السابقة:

تعــددت الدراســات، وتنوعــت اجتاهاهتــا يف البيــت الدائــري، مــن حيــث قيــاس حتصيــل واالجتاهــات، أو 
مهــارات مــا وراء املعرفــة، وعمليــات العلــم، واختلفــت عينــات الدراســة؛ حيــث تراوحــت بــن طــالب مرحلــة 
ابتدائيــة، ومتوســطة، وثانويــة، وجامعيــة. واختلفــت أدوات بعــض الدراســات، وتشــاهبت يف بعضهــا اآلخــر؛ 
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حيــث مت اســتخدام واختبــارات، ومقاييــس اجتاهــات، ومقيــاس مــا وراء املعرفــة، كمــا مشــل جمتمــع البحــوث 
والدراســات نطاقــاً مناســباً مــن البلــدان العربيــة، واألجنبيــة، يتمثــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، وإندونيســيا، 
واتبعــت بعــض الدراســات املنهــج التجريــي؛ لبحــث أثــر أو فعاليــة البيــت الدائــري، علــى التحصيــل، ومتغــرات 
أخــرى، مثــل: االجتاهــات، وعمليــات العلــم، وأظهــرت نتائــج الدراســات الســابقة توافقــاً مــن حيــث فعاليــة 
وتقــدم اســتخدام البيــت الدائــري يف التدريــس اجلامعــي بصفــة عامــة، ويف تدريــس الرياضيــات بصفــة خاصــة. 
كمــا تفيــد الدراســات الســابقة الدراســة احلاليــة يف وضــع اإلطــار العــام ألدوات الدراســة، ويف تفســر النتائــج، 
وتتشــابه بعــض الدراســات مــع الدراســة احلاليــة، مــن حيــث اســتخدام املنهــج التجريــي، مثــل: دراســة )هنــادي 
العيســى، 2017(، كما تتشــابه الدراســة احلالية مع بعض الدراســات من حيث املرحلة التعليمية، الي أجريت 
 ،)McCartney&Samsonov,2011) مثــل: دراســة  املرحلــة اجلامعيــة،  الدراســة، وهــي  عليهــا 
وختتلــف الدراســة احلاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة، مــن حيــث املتغــرات التابعــة، فبعضهــا اســتخدم 
التفكــر التأملــي، مثــل: )هالــه خبــش وإميــان احلــريب، 2017(، والبعــض اآلخــر اســتخدم عــادات العقــل، مثــل: 
دراســة )هنــادي العيســى، 2017(. وُيالَحــظ أنــه ال توجــد أي دراســة يف حــد علــم الباحثــة، قــد تطرقــت إىل 
اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري، والتعــرف علــى أثــره يف تنميــة الــذكاء املنظومــي، والتحصيــل الدراســي 

لطالبــات الرياضيــات مبقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات.

2/ الدراسات التي تناولت استخدام اختبار الذكاء المنظومي: 

العينــة  نوعيــة  يف  اشــرتكت  ولكنهــا  تكــن كثــرة،  مل  املنظومــي  الــذكاء  تناولــت  الــي  الدراســات  إن 
باختصاصهــا باملرحلــة اجلامعيــة. فقــد قــام الفيــل )2013( بدراســة هدفــت إىل تقــومي تأثــر تصميــم مقــرر 
إلكــرتوين يف علــم النفــس، قائــم علــى مبــادئ نظريــة املرونــة املعرفيــة يف تنميــة الــذكاء املنظومــي لــدى طــالب 
كليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة اإلســكندرية، وتقــومي تأثــر تصميــم مقــرر إلكــرتوين يف علــم النفــس، قائــم علــى 
مبــادئ نظريــة املرونــة املعرفيــة يف خفــض العــبء املعــريف الدخيــل، والعــبء املعــريف اجلوهــري لــدى طــالب 
كليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة اإلســكندرية. وطبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة، مكونــة مــن )66( طالبــًة، 
بالفرقــة الرابعــة بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة اإلســكندرية، مت تقســيمها إىل جمموعــة جتريبيــة )34( طالبــة، 
وجمموعــة ضابطــة )32( طالبــة، واســتخدم الباحــث مقيــاس الــذكاء املنظومــي لطــالب اجلامعــة، ومقيــاس 
العــبء املعــريف لطــالب اجلامعــة، واختبــار حتصيلــي يف علــم النفــس التعليمــي )إعــداد/ الباحــث(، واختبــار 
الــذكاء للراشــدين )إعــداد/ ســامية األنصــاري(، وقائمــة مبــادئ تصميــم املقــررات اإللكرتونيــة، املشــتقة مــن 
نظريــة املرونــة املعرفيــة. )إعــداد/ الباحــث(. وكشــفت نتائــج هــذه الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن 
متوســطي درجــات طالبــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي لقــدرات الــذكاء املنظومــي 
وجمموعهــا الكلــي لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات 
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طالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف القياســن القبلــي والبعــدي لقــدرات الــذكاء املنظومــي وجمموعهــا الكلــي لصــاحل 
 )TSIS) القيــاس البعدي.كمــا أجــرى الثقفــي )2015( دراســة هدفــت إىل تقنــن اختبــار الــذكاء املنظومــي
لرومثــان علــى طــالب الرتبيــة اخلاصــة جبامعــة أم القــرى، والكشــف عــن دالالت الصــدق والثبــات الختبــار 
الــذكاء املنظومــي لرومثــان لــدى طــالب الرتبيــة اخلاصــة، والتعــرف علــى الفــروق يف قــدرات الــذكاء املنظومــي 
وجمموعهــا الكلــي لــدى طــالب الرتبيــة اخلاصــة باختــالف )الســن، املرحلــة، نســبة الثانويــة، درجــة القــدرات، 
اجملمــوع الرتاكمــي(. واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )435( طالبــاً 
مــن طــالب الرتبيــة اخلاصــة جبامعــة أم القــرى، وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس الــذكاء املنظومــي لرومثــان لتقنينــه. 
وتوصلــت الدراســة إىل نتائــج، مــن أمههــا أن اختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان يتمتــع مبعامــالت صــدق وثبــات 
مرتفعــة لقيــاس الــذكاء املنظومــي. وكذلــك قــام بــادي )2015( بدراســة هدفــت إىل التعــرف علــى الــذكاء 
املنظومــي، وأثــره علــى اإلجنــاز األكادميــي لــدى طــالب جامعــة حائــل باململكــة العربيــة الســعودية. واســتخدم 
الباحــث املنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 200 طالــب وطالبــة، ومت اســتخدام مقيــاس الــذكاء 
املنظومــي، ومقيــاس العــبء املعــريف. وتوصلــت الدراســة إىل وجــود ارتبــاط دال بــن الــذكاء املنظومــي واإلجنــاز 
األكادميــي، ووجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الذكــور واإلنــاث يف الــذكاء املنظومــي. وكذلــك أجــرى ديــاب 
)2015( بدراســة هدفــت إىل التعــرف علــى الــذكاء املنظومــي، وأثــره علــى اإلجنــاز االكادميــي لــدى طــالب 
جامعــة حائــل باململكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عينــة البحــث مــن )200( طالــب وطالبــة باجلامعــة، ومت 
اســتخدام مقيــاس الــذكاء املنظومــي ومقيــاس العــبء املعــريف، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي وتوصلــت 
نتائــج الدراســة إىل وجــود ارتبــاط دال بــن الــذكاء املنظومــي وبــن اإلجنــاز األكادميــي، كمــا توصلــت النتائــج إىل 
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الذكــور واإلنــاث يف الــذكاء املنظومــي. وقــام الســلمي )2017( بدراســة 
هدفــت إىل معرفــة مســتوى الــذكاء املنظومــي والتفكــر مــا وراء املعــريف والعالقــة بينهمــا يف ضــوء متغــرات 
التخصــص الدراســي والنــوع واملوقــع اجلغــرايف. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )900( طالــب وطالبــة، موزَّعــن 
علــى )300( طالــب وطالبــة مــن جامعــة أم القــرى، و)300( طالــب وطالبــة مــن جامعــة امللــك عبدالعزيــز، 
و)300( طالــب وطالبــة مــن جامعــة الطائــف يف ختصــص اللغــة العربيــة والكيميــاء، وقــام الباحــث ببنــاء مقيــاس 
الــذكاء املنظومــي، ومقيــاس التفكــر مــا وراء املعــريف، واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي املقــارن، 
وتوصلــت الدراســة إىل حصــول أفــراد العينــة علــى مســتوى متوســط مــن الــذكاء املنظومــي، والتفكــر مــا وراء 
املعــريف. وكذلــك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الطــالب والطالبــات يف الــذكاء املنظومــي، وعــدم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الــذكاء املنظومــي ترجــع إىل التخصــص واملوقــع اجلغــرايف، وتوصلــت 
إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الــذكاء املنظومــي، والتفكــر مــا وراء املعــريف، وأنــه 

ميكــن التنبــؤ بالتفكــر مــا وراء املعــريف مــن خــالل الــذكاء املنظومــي.
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التعليق على الدراسات السابقة:

مشــل جمتمــع البحــوث نطاقًــا شــاماًل مــن البــالد العربيــة اململكــة العربيــة الســعودية، ومصــر، واختلــف 
منهــج البحــث وتــراوح بــن الوصفــي والتجريــي، مثــل: دراســة )الســلمي، 2017(، و)الثقفــي، 2015(، 
)ديــاب، 2015(، و)الفيــل،2013(، واختلفــت عينــات الدراســات الســابقة غــر أهنــا كانــت مجيعهــا علــى 
املرحلة اجلامعية، كما اختلفت مناهج الدراســات الســابقة بن الوصفية والتجريبية، وقد ســاعدت الدراســات 

الســابقة الدراســة احلاليــة يف االســتفادة مــن مقيــاس الــذكاء املنظومــي لرومثــان.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة: 

اتبعــت الباحثــة املنهــج التجريــي، القائــم علــى جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، واألخــرى ضابطــة، مــع 
القيــاس القبلــي والبعــدي؛ للكشــف عــن فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة الــذكاء املنظومــي لرومثــان، 

والتحصيــل لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى.

تصميم الدراسة: 

 اســتخدمت الباحثــة التصميــم شــبه التجريــي، القائــم علــى جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، واألخــرى 
ضابطة (the Nonequivalent Control group design(؛ حيث أشار كلٌّ من الكيالين 
والشــريفن )2005، ص 77( إىل أنــه مــن أكثــر التصاميــم شــيوعاً؛ حيــث يتضمــن جمموعــة جتريبيــة، وأخــرى 
ضابطــة، يطبــق علــى كليهمــا قيــاس قبلــي، وقيــاس بعــدي، لكــن اجملموعتــن مل يتــم انتقاؤمهــا حبيــث تكونــان 
متكافئتــن، فهمــا مــن بــن جتمعــات قائمــة، مثــل الصفــوف يف املــدارس، أي أن التعيــن عشــوائيٌّ وليــس انتقــاء 

لأفــراد، وميكــن تصورهــا كمــا يــأيت: 

G1 O1XO2

G2 O1-  O2

علما بأن:

 (G1( متثل اجملموعة التجريبية. (G2( متثل اجملموعة الضابطة. (×( املتغر املستقل. 

(- ( ال يوجد متغر الطريقة العادية. (O1( االختبار القبلي. (O2( االختبار البعدي.
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مجتمع الدراسة: 

مجيــع طالبــات اإلعــداد الرتبــوي ختصــص الرياضيــات جبامعــة أم القــرى الــاليت يدرســن مقــرر طــرق 
تدريــس الرياضيــات )1( رقــم )366(. يف الفصــل الدراســي األول لعــام 1438/ 1439هـــ، والبالــغ عددهــنَّ 
)64( طالبــة، ونظــراً لقلــة عــدد أفــراد جمتمــع الدراســة يف الفصــل الدراســي مت تطبيــق الدراســة علــى كافــة أفــراد 
اجملتمــع احملــدد، ومت تقســيمهنَّ إىل شــعبة جتريبيــة، بلــغ عددهــا )32( طالبــة، وآخــرى ضابطــة، بلــغ عددهــا 

)32( طالبــة، وقــد مت اختيارهــن عشــوائياً، عــن طريــق التعيــن العشــوائي.

 مواد الدراسة: 

1/ إعداد دليل للمقرر:

وقد مت إعداده على النحو اآليت:

أ- مقدمة توضح مفهوم وأمهية اسرتاتيجية البيت الدائري. 

وآليــات  الدائــري،  البيــت  اســرتاتيجية  خبطــوات  تعريــف  وهــي  الدليــل،  عليهــا  يســتند  الــي  الفلســفة  ب- 
للطالبــات. األنشــطة  تعبئــة كــراس  وكيفيــة  اســتخدامها، 

ج- أهــداف الدليــل، وهــي األهــداف املرجــّو حتقيقهــا مــن تدريــس املقــرر، وتضــم أهدافــاً عامــة، وأهدافــاً 
إجرائيــة. 

د- طرق التدريس املساندة السرتاتيجية البيت الدائري. 

هـ- الوسائل التعليمية املساندة، والي تسهم يف دعم االسرتاتيجية، والعروض التقدمية.

و- األنشطة التعليمية املستخدمة بأنواعها، وأوراق العمل لالسرتاتيجية؛ حيث كلفت الطالبات بإعدادها.

ز- اخلطة الزمنية لتدريس املقرر وفق اسرتاتيجية البيت الدائري. 

ح- كتابة بعض املراجع، الي مت االستعانة هبا يف بناء الدليل.

ط- طريقة السر يف تدريس املقرر. 

ي- حتتــوي احملاضــرات علــى: ]العنــوان، األهــداف، احملتــوى، أنشــطة، ووســائل البيــت الدائــري، أســاليب 
التقــومي[.
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صدق الدليل: 

 بعــد االنتهــاء مــن إعــداد الدليــل مت عرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن يف بنــاء املناهــج وطــرق تدريــس 
الرياضيــات وتقنيــات التعليــم؛ إلبــداء مرئياهتــم حــول صالحيــة بنــوده، ومتخصصــن يف القيــاس والتقــومي مــن 

داخــل وخــارج اجلامعــة، وقــد مت التعديــل وفــق مرئياهتــم.

2/ إعداد كراس األنشطة الخاصة بالطالبات:

اشتملت كراسة األنشطة على: 

أ- معلومات عن آليات تطبيق االسرتاتيجية. 

ب- املهام املطلوب من الطالبة إجنازها، املتعلقة بدروس املقرر.

ج- خمطط االسرتاتيجية لكل من املفردات يف كل حماضرة.

صدق كراس األنشطة:

مت عرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن يف طــرق التدريــس بعــد االنتهــاء منــه، وقــد أقــّروا 
بصالحيتــه للتطبيــق.

أدوات الدراسة:

1/ االختبار التحصيلي:

أ- هــدف االختبــار التحصيلــي: يهــدف لقيــاس حتصيــل طالبــات مقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات )366( 
املســتوى األول.

ب- نــوع مفــردات االختبــار: مت صياغــة مفــردات االختبــار مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، يف مســتويات 
بلــوم املعرفيــة الســت ]تذكــر- فهــم- تطبيــق- حتليــل- تركيــب- تقــومي[، وقــد بلــغ عــدد مفــردات االختبــار يف 

صورهتــا األوليــة )33( مفــردة. 

جـــ- صياغــة تعليمــات االختبــار التحصيلــي: مت كتابــة تعليمــات االختبــار التحصيلــي بصــورة واضحــة، تســهل 
علــى املتعلمــات فهمهــا عنــد اإلجابــة علــى فقــرات االختبــار.

دـ- صــدق االختبــار التحصيلــي: للتحقــق مــن صــدق االختبــار التحصيلــي مت عرضــه علــى جمموعــة مــن 
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احملكمــن يف جمــال مناهــج وطــرق تدريــس الرياضيــات؛ وذلــك للتعــرف علــى انتمــاء املفــردة للمســتوى اخلــاص 
هبــا مــن مســتويات بلــوم، ووضــوح املطلــوب لــكل عبــارة مــن عبــارات االختبــار، وقــد مت تعديــل املفــردات يف 

ضــوء مالحظــات احملكمــن، ومت حــذف عــدد منهــا، فأصبــح االختبــار يف صورتــه النهائيــة )28( مفــردة.

هـــ- زمــن االختبــار التحصيلــي: مت تطبيــق االختبــار علــى عينــة غــر عينــة الدراســة؛ للتأكــد مــن زمــن االختبــار 
وثباتــه، وقــد مت حســاب متوســط زمــن االختبــار التحصيلــي بـــ )44( دقيقــة. 

و- ثبــات االختبــار التحصيلــي: مت حســاب معامــل ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــا للثبــات؛ 
حيــث بلــغ ثبــات االختبــار )0,73%(، وهــي نســبة مقبولــة يف الثبــات، وبالتــايل يصبــح االختبــار التحصيلــي 

صاحلــاً للتطبيــق. 

ز- الصــورة النهائيــة لالختبــار: بلــغ عــدد املفــردات يف االختبــار التحصيلــي يف صورتــه النهائيــة )28( مفــردة، 
موزعــة علــى مســتويات بلــوم املعرفيــة.

2/ اختبار الذكاء المنظومي لروثمان:

أ- هدف اختبار الذكاء املنظومي لرومثان: يهدف إىل قياس مهارات الذكاء املنظومي لرومثان لدى طالبات 
اإلعداد الرتبوي يف جامعة أم القرى ختصص الرياضيات، بصورته املقننة يف دراسة )الثقفي،2015(.

ب- حتديــد أبعــاد اختبــار الــذكاء املنظومــي: حــددت أبعــاد املقيــاس يف أربــع مهــارات رئيســة، وهــي: )التعامــل 
املنظومــي الفاعــل، التأمــل املنظومــي، اإلدراك املنظومــي، املنظــور املنظومــي(.

ج- مفــردات اختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان: بلــغ عــدد مفــردات املقيــاس الــي وضعهــا رومثــان )30( مفــردة 
فرعيــة، تنــدرج حتــت املفــردات الرئيســة؛ حيــث إنَّ كل مفــردة مــن املفــردات الرئيســة حتتهــا عــدد مــن املفــردات 
الفرعيــة، التعامــل املنظومــي الفاعــل )12( مفــردة، التأمــل املنظومــي )6( مفــردات، اإلدراك املنظومــي )5( 
 )3( )4( درجــات، غالبــاً  تقــع حتــت مقيــاس متــدرج دائمــاً  املنظومــي )7( مفــردات،  املنظــور  مفــردات، 

درجــات، يف بعــض األحيــان )2( درجتــان، نــادراً )1( درجــة واحــدة، أبــداً )صفــر(.

د- تعليمات االختبار املنظومي لرومثان: وقد حدد رومثان تعليمات للمقياس؛ لالسرتشاد هبا.

هـــ- طريقــة تصحيــح االختبــار: لــكل ســؤال مخــس إجابــات، ختتــار منهــا الطالبــة اإلجابــة الــي تناســبها، 
الــذكاء املنظومــي لرومثــان. ويوضــح اجلــدول اآليت طريقــة تصحيــح اختبــار 
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جدول )1(: يوضح الدرجة املستحقة لكل إجابة يف اختبار الذكاء املنظومي لرومثان )2010(

دائماغالبايف بعض األحياننادرًاأبدًا

4 3 12 صفرالدرجة املستحقة

جدول )2(: الدرجة العظمى ألبعاد الذكاء املنظومي لرومثان )2010(

التعامل املنظومي 
الفعال 

التأمل 
املنظومي

اإلدراك 
املنظومي الكلي 

املنظور 
املنظومي

االختبار 
الكلي

30 7 65 12عدد املفردات
120 28 2420 48الدرجة العظمى

و- صــدق االختبــار املنظومــي لرومثــان: مت عــرض املقيــاس يف صورتــه األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن 
املتخصصــن يف املناهــج وطــرق التدريــس بصفــة عامــة، وطــرق تدريــس الرياضيــات بصفــة خاصــة؛ للتعــرف 
علــى انتمــاء كل قــدرة مــن قــدرات الــذكاء املنظومــي حتــت املهــارة الرئيســة، ومــدى وضــوح الصياغــة ودقــة 
العبــارات، ويف األخــر مت تطبيــق املقيــاس كمــا هــو )30( فقــرة، تنوعــت حتــت أربعــة أبعــاد، كمــا ذكــر )الثقفــي، 
2015، ص 116( بــأن نســبة اتفــاق احملكمــن علــى صــدق مقيــاس الــذكاء املنظومــي لرومثــان )96,1(.

ز- التجريــب االســتطالعي لالختبــار: طبــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية، عــدد أفرادهــا )30( مــن 
طالبــات قســم الرياضيــات، غــر عينــة البحــث؛ حلســاب ثبــات املقيــاس.

ح- ثبــات املقيــاس: مت تطبيــق مقيــاس الــذكاء املنظومــي يف صورتــه األوليــة علــى عينــة غــر عينــة الدراســة، 
وقــد مت حســاب ثبــات معامــل ثبــات املقيــاس باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ؛ حيــث بلــغ معامــل الثبــات 
)0,77(، وهــي نســبة مقبولــة يف الثبــات، وبالتــايل يصبــح املقيــاس صاحلــاً للتطبيــق، كمــا تــراوح معامــل الثبــات 

لــدى )الثقفــي،12015( بــن 0,69، 0,75 

إجراءات الدراسة وتطبيقها النهائي: 

1- استغرق تطبيق الدراسة فصاًل دراسياً كاماًل ملدة 14 أسبوعاً.

2- مت تطبيــق االختبــار القبلــي الختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان يف األســبوع األول، وقــد كانــت نتائــج 
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التطبيــق القبلــي الختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان علــى النحــو اآليت؛ حيــث كان اهلــدف مــن التطبيــق القبلــي 
لــأدوات علــى اجملموعتــن، التأكــد مــن وجــود تكافــؤ بــن اجملموعتــن قبــل تنفيــذ التجربــة، أيضــاً مقارنــة نتائــج 

أدائهــم يف هــذا التطبيــق بالتطبيــق البعــدي للدراســة.

جــدول )3(: يوضــح الفــرق بــن املتوســط احلســايب لدرجــات طالبــات اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة يف 
التطبيــق القبلــي الختبــار الــذكاء املنظومــي

التطبيق 
القبلي 

عينة 
املتوسط العددالدراسة 

احلسايب 
االحنراف 
قيمة )ت( املعياري

مستوى 
الداللة عند 

)0,05(
مستوى 
الداللة 

اختبار الذكاء 
املنظومي 
الكلي 

3271,2511,984التجريبية 
غر دالة 0,425-0,0604

3272,4410,280الضابطة 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )3( عــدم داللــة قيمــة ت عنــد مســتوى )0,05 %(، وبالتــايل فإنــه التوجــد 
فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات اجملموعتــن التجريبيــة، الــي تــدرس باســتخدام اســرتاتيجية البيــت 
الدائــري، والضابطــة، الــي درســت باســتخدام االســرتاتيجية التقليديــة، ممــا يــدل علــى تكافؤمهــا يف اختبــار 

الــذكاء املنظومــي القبلــي.

3- مت تطبيــق االختبــار القبلــي لالختبــار التحصيلــي يف األســبوع األول، وقــد كانــت نتائــج التطبيــق القبلــي 
لالختبــار التحصيلــي علــى النحــو اآليت؛ حيــث كان اهلــدف مــن التطبيــق القبلــي لــأدوات علــى اجملموعتــن؛ 
التأكــد مــن وجــود تكافــؤ بــن اجملموعتــن قبــل تنفيــذ التجربــة، أيضــا مقارنــة نتائــج أدائهــم يف هــذا التطبيــق 

بالتطبيــق البعــدي للدراســة.
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جــدول )4(: يوضــح الفــرق بــن متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق 
القبلــي لالختبــار التحصيلــي

التطبيق 
القبلي 

عينة 
املتوسط العددالدراسة 

احلسايب 
االحنراف 
قيمة )ت( املعياري

مستوى 
الداللة عند 

)0,05(
مستوى 
الداللة 

اختبار الذكاء 
املنظومي 
الكلي 

3213,884,598التجريبية 
غر دالة 1,5440,435

3212,253,785الضابطة 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق )4( عــدم داللــة قيمــة ت عنــد مســتوى )0,05 %(، وبالتــايل فإنــه ال 
توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات اجملموعتــن التجريبيــة، الــي تــدرس باســتخدام اســرتاتيجية 
البيــت الدائــري، والضابطــة، الــي درســت باســتخدام االســرتاتيجية التقليديــة، ممــا يــدل علــى تكافؤمهــا يف 

التحصيــل القبلــي.

4- بعــد ذلــك مت تدريــس املقــرر ملــدة )11( أســبوعاً، مبعــدَِّل حماضــرة يف األســبوع مدهتــا 110 دقيقــة، مث مت 
تطبيــق االختبــار التحصيلــي البعــدي يف األســبوع الثالــث عشــر.

5- مت تطبيق اختبار الذكاء املنظومي لرومثان مع االختبار التحصيلي البعدي يف األسبوع األخر. 

.)SPSS) 6- مت تفريغ البيانات، ومعاجلتها بواسطة برنامج

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
 متــت معاجلــة البيانــات الــي مت احلصــول عليهــا باســتخدام اإلحصــاء االســتداليل؛ حيــث مت ذلــك 

(SPSS(؛ حيــث مت حســاب: والنفســية  للعلــوم االجتماعيــة  احلــزم اإلحصائيــة  برنامــج  بواســطة 

1- اختبار )ت( (T- Test( للمجموعات املستقلة.

2- معادلة ألفا كرونباخ حلساب ثبات االختبار التحصيلي، واختبار الذكاء املنظومي لرومثان. 

3- مربــع إيتــا لقيــاس حجــم األثــر، حلســاب أثــر اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف التحصيــل، وتنميــة 
الــذكاء املنظومــي لرومثــان لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى
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4- معادلة برسون ملعرفة العالقة بن املتغرات )شراز، 2009، ص 50(.

5- مت استخدام املوقع حساب معامل إيتا من املواقع اآلتية بإدخال البيانات:

http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2011/5/1332940.html

http://www.uccs.edu/~lbecker/

6- معيار كوهن للحكم على قيمة حجم األثر على النحو اآليت:

أ- قيمة حجم األثر من صفر- 0,05 تأثر ضعيف.

ب- قيمة حجم األثر أكر من 0,05- 0,14 تأثر متوسط.

ج- قيمة حجم األثر أكر من 0,14 تأثر كبر )منصور، 1997، ص 69(.

7- مربع إيتا:

أ- )0,1( صغرة. 

ب- )0,5( متوسطة. 

د- )0,8( كبرة. )منصور، 1997، ص 69(.

نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
فيمــا يــأيت تعــرض الباحثــة النتائــج، الــي أســفرت عنهــا الدراســة احلاليــة، ومت حتديدهــا مــن خــالل املعاجلــة 
اإلحصائيــة املناســبة، وتفســرها يف ضــوء اخللفيــة النظريــة، والدراســات الســابقة املرتبطــة بالدراســة احلاليــة، 

ومناقشــة قبــول أو رفــض فــروض الدراســة علــى أســاس مــا أســفرت عنــه الدراســة مــن نتائــج:

الســؤال األول: لإلجابــة عــن الســؤال األول »مــا فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة مهــارات 
الــذكاء املنظومــي لرومثــان لــدى طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى؟« قامــت الباحثــة بصياغــة الفــرض األول 
الــذي ينــص علــى »ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05 %( بــن متوســطي درجــات 
طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، الــي تــدرس باســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري، والضابطــة، الــي تــدرس 
بالطريقــة املعتــادة )احملاضــرة( يف الــذكاء املنظومــي لرومثــان البعــدي لطالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى«.
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بــن  الفــرق  للتعــرف علــى داللــة  اختبــار )T- test(؛  باســتخدام  البيانــات إحصائيــاً   مت معاجلــة 
متوســطي درجــات القيــاس البعــدي لطالبــات اجملموعــة التجريبيــة األوىل، الــي تــدرس باســتخدام اســرتاتيجية 
البيــت الدائــري، واجملموعــة الضابطــة، الــي تــدرس باالســرتاتيجية التقليديــة يف اختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان، 
ويوضــح اجلــدول )5( نتيجــة الفرضيــة، وقيــم املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة الختبــار الــذكاء 

املنظومــي لرومثــان جملموعــات الدراســة التجريبيــة والضابطــة ملتغــرات الدراســة.
املنظومــي  الــذكاء  الختبــار  )ت(  وقيمــة  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية  املتوســطات   :)5( جــدول 

الدراســة  جملموعــي  البعــدي 
أبعاد 
الذكاء 
املنظومي

عينة 
الدراسة 

مج
املتوسطات العدد

احلسابية 
االحنراف 
املعياري 

قيمة 
)ت(

درجة 
احلرية 

مستوى 
الداللة عند 

)0,05(

حجم 
األثر 

معامل 
 )d)

التعامل 
املنظومي 
الفعال 

3238,974,935جتريبية 
2,360620,0210,2820,589

3236,164,594ضابطة 

التأمل 
املنظومي 

3219,941,664جتريبية 
8,835620,0000,7412,20

3215,192,546ضابطة 

اإلدراك 
املنظومي

3216,531,934جتريبية 
4,163620,0000,4601,037

3214,132,637ضابطة 

املنظور 
املنظومي 

3223,282,218جتريبية 
9,027620,0000,7482,254

3217,412,939ضابطة 

الدرجة 
الكلية 

3298,947,405جتريبية 
7,959620,0000,7051,989

3283,168,425ضابطة 

بالنظــر إىل اجلــدول رقــم )5( يتضــح منــه أن قيمــة »ت« الختبــار الفــرق يف اختبــار الــذكاء املنظومــي 
الكلــي لرومثــان بــن جمموعــات الدراســة )7,959( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05( بدرجــة حريــة 

)62(، كمــا أهنــا أكــر مــن قيمــة »ت« اجلدوليــة )1,96(.

كمــا يتضــح منــه أيًضــا أن قيمــة »ت« الختبــار الفــرق يف التعامــل املنظومــي الفعــال جمموعــي الدراســة 
)2,360( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05( بدرجــة حريــة )62(، كمــا أهنــا أكــر مــن قيمــة »ت« 

اجلدوليــة )1,96(.
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ويتضح من اجلدول أيًضا أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف التعامل املنظومي الفاعل، الي 
درســت باســرتاتيجية البيــت الدائــري )38,97(، وحصلــت اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت باالســرتاتيجية 
التقليديــة علــى متوســط )36,16(، كمــا يتضــح مــن اجلــدول وجــود داللــة عنــد مســتوى )0,05(، وبذلــك 

تفوقــت اجملموعــة التجريبيــة علــى اجملموعــة الضابطــة يف التعامــل املنظومــي الفاعــل. 

وتــدل قيمــة مربــع إيتــا علــى أن حجــم التأثــر كبــر؛ حيــث بلــغ )0,282(، وهــي أكــر مــن القيمــة 
احلديــة حلجــم التأثــر الكبــر، وهــي )0,14(، وقــد بلغــت قيمــة (d( )0,589(؛ حيــث جتــاوزت )0,8(، 
وهــي مقــدار تأثــر املتغــر املســتقل )اســرتاتيجية البيــت الدائــري( علــى املتغــر التابــع عنــد مهــارة )التعامــل 

املنظومــي الفاعــل(.

بــن  التأمــل املنظومــي  الفــرق يف  كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق أيًضــا أن قيمــة »ت« الختبــار 
جمموعــي الدراســة )8,835( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05( بدرجــة حريــة )62(، كمــا أهنــا أكــر مــن 

قيمــة »ت« اجلدوليــة )1,96(.

وبالنظر للجدول )5( أيًضا يتضح أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف التأمل املنظومي، الي 
درســت باســرتاتيجية البيــت الدائــري )19,94(، وحصلــت اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت باالســرتاتيجية 
التقليديــة علــى متوســط )15,19(، كمــا يتضــح مــن اجلــدول وجــود داللــة عنــد مســتوى )0,05(، وبذلــك 

تفوقــت اجملموعــة التجريبيــة علــى اجملموعــة الضابطــة يف التأمــل املنظومــي. 

وتــدل قيمــة مربــع إيتــا علــى أن حجــم التأثــر كبــر؛ حيــث بلــغ )0,741(، وهــي أكــر مــن القيمــة 
احلديــة حلجــم التأثــر الكبــر، وهــي )0,14(، وقــد بلغــت قيمــة (d( )2,20(؛ حيــث جتــاوزت )0,8(، 
وهــي مقــدار تأثــر املتغــر املســتقل )اســرتاتيجية البيــت الدائــري( علــى املتغــر التابــع عنــد مهــارة )التأمــل 

املنظومــي(. 

كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة »ت« الختبــار الفــرق يف االدراك املنظومــي بــن جمموعــي 
الدراســة )4,163( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05( بدرجــة حريــة )62(، كمــا أهنــا أكــر مــن قيمــة 

»ت« اجلدوليــة )1,96(.

وبالنظــر للجــدول )5( يتضــح أيًضــا أن املتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة يف اإلدراك املنظومــي، 
الــي درســت باســرتاتيجية البيــت الدائــري )16,53(، وحصلــت اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت باســتخدام 
االســرتاتيجية التقليديــة ملهــارات الكفــاءة علــى متوســط )14,13(، كمــا يتضــح مــن اجلــدول وجــود داللــة 
عنــد مســتوى )0,05 %(، وبذلــك تفوقــت اجملموعــة التجريبيــة علــى اجملموعــة الضابطــة يف اإلدراك املنظومــي. 
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وتــدل قيمــة مربــع إيتــا علــى أن حجــم التأثــر كبــر؛ حيــث بلــغ )0,460(، وهــي أكــر مــن القيمــة 
احلديــة حلجــم التأثــر الكبــر، وهــي )0,14(، وقــد بلغــت قيمــة (d( )1,037(؛ حيــث جتــاوزت )0,8(، 
وهــي مقــدار تأثــر املتغــر املســتقل )اســرتاتيجية البيــت الدائــري( علــى املتغــر التابــع عنــد مهــارة )اإلدراك 

املنظومــي(.

أيضــا بالنســبة للمنظــور املنظومــي بلغــة قيمــة »ت« الختبــار الفــرق بــن جمموعــي الدراســة )9,027(، 
وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05(، بدرجــة حريــة )62(، كمــا أن القيمــة احملســوبة أكــر مــن القيمــة 
اجلدوليــة، وبالنظــر إىل اجلــدول جنــد أن املتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة، الــي درســت باســرتاتيجية 
البيــت الدائــري )23,28(، كمــا حصلــت اجملموعــة الضابطــة علــى متوســط )17,41(، كمــا يتضــح مــن 
اجلــدول وجــود داللــة عنــد مســتوى )0,05(، وبذلــك تفوقــت اجملموعــة التجريبيــة علــى اجملموعــة الضابطــة 

يف املنظــور املنظومــي. 

وتــدل قيمــة مربــع إيتــا علــى أن حجــم التأثــر كبــر؛ حيــث بلــغ )0,748(، وهــي أكــر مــن القيمــة 
احلديــة حلجــم التأثــر الكبــر، وهــي )0,14(، وقــد بلغــت قيمــة (d( )2,254(؛ حيــث جتــاوزت )0,8(، 
وهــي مقــدار تأثــر املتغــر املســتقل )اســرتاتيجية البيــت الدائــري( علــى املتغــر التابــع عنــد مهــارة )املنظــور 

املنظومــي(.

يتضــح مــن اجلــدول )5( أن املتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة الختبــار الــذكاء املنظومــي الكلــي 
لرومثــان، الــي درســت باســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري الختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان )98,94(، 
وحصلــت اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت باســتخدام االســرتاتيجية التقليديــة علــى متوســط )83,16(، كمــا 
يتضــح مــن اجلــدول وجــود داللــة عنــد مســتوى )0,05(، وبذلــك تفوقــت اجملموعــة التجريبيــة علــى اجملموعــة 

الضابطــة الختبــار الــذكاء املنظومــي الكلــي لرومثــان. 

عنــد  وبالتــايل نرفــض الفــرض الصفــري، ونقبــل بالفــرض البديــل، »وهــو وجــود فــرق دال إحصائيــاً 
مســتوى )0,05( بــن اجملموعــة التجريبيــة، والــي تــدرس باســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري، واجملموعــة 
الضابطــة، الــي تــدرس باســتخدام احملاضــرة يف التطبيــق البعــدي الختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان، لصــاحل 

اجملموعــة التجريبيــة ذات املتوســط األكــر«.

وتــدل قيمــة مربــع إيتــا علــى أن حجــم التأثــر كبــر؛ حيــث بلــغ )0,705(، وهــي أكــر مــن القيمــة 
احلديــة حلجــم التأثــر الكبــر، وهــي )0,14(، وقــد بلغــت قيمــة (d( )1,989(؛ حيــث جتــاوزت )0,8(، 

وهــي مقــدار تأثــر املتغــر املســتقل )اســرتاتيجية البيــت الدائــري( علــى املتغــر التابــع )الــذكاء املنظومــي(.
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ويف ضــوء ذلــك فــإن اســرتاتيجية البيــت الدائــري هلــا أثــٌر فاعــل يف تنميــة الــذكاء املنظومــي كمــا يقيســها 
املقيــاس، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الثقفــي، 2015(، ويرجــع األثــر يف اســرتاتيجية البيــت 
الدائــري يف تنميــة الــذكاء املنظومــي لرومثــان وأبعــاده األربعــة، وتعــزو الباحثــة ذلــك إىل كــون الــذكاء املنظومــي 
يســهم يف تنميــة الثقــة بالنفــس لــدى املتعلمــن، كمــا أكــد علــى ذلــك الثقفــي )2015، ص 69( بأنــه يقلــل 
مــن اخلــوف، ويزيــد الطاقــة اإلجيابيــة، الــي مــن شــأهنا أن تســاعد الفــرد علــى اإلقبــال علــى التعلــم، ويســاعد 
أنــه مــن شــأن هــذه االســرتاتيجية تســهم يف  علــى إجيــاد حلــول إبداعيــة، ومثاليــة حلــل املشــكالت. كمــا 
تنميــة أمنــاط خمتلفــة مــن التفكــر، كمــا أكــدت دراســة )آمــال الكحلــوت، 2012(، الــي أكــدت علــى أثــر 
االســرتاتيجية يف تنميــة التفكــر البصــري يف اجلغرافيــا لطالبــات الصــف احلــادي عشــر، ودراســة )هالــه خبــش 

وإميــان احلــريب، 2017(، الــي أثبتــت فعاليــة االســرتاتيجية يف تنميــة التفكــر التأملــي. 

الســؤال الثانــي: مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى 
طالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال صاغــت الباحثــة الفــرض الثــاين، الــذي ينــص 
علــى »ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بــن متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة 
املعتــادة  بالطريقــة  تــدرس  الــي  والضابطــة،  الدائــري  البيــت  اســرتاتيجية  باســتخدام  تــدرس  الــي  التجريبيــة، 

)احملاضــرة( يف التحصيــل البعــدي لطالبــات الرياضيــات جبامعــة أم القــرى«. 

وذلــك ملعرفــة حتصيــل الطالبــات يف مقــرر طــرق تدريــس الرياضيــات. مت معاجلــة البيانــات إحصائيــاً 
البعــدي  القيــاس  متوســطي درجــات  بــن  الفــروق  علــى داللــة  للتعــرف  (T- test(؛  اختبــار  باســتخدام 
لطالبــات اجملموعــة التجريبيــة األوىل، الــي تــدرس باســرتاتيجية البيــت الدائــري، واجملموعــة الضابطــة، الــي تــدرس 
باالســرتاتيجية التقليديــة )احملاضــرة( يف االختبــار التحصيلــي، ويوضــح اجلــدول )6( نتيجــة الفرضيــة حيــث قيــم 
املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة للتحصيــل البعــدي جملموعــات الدراســة التجريبيــة والضابطــة ملتغــرات الدراســة.

جــدول رقــم )6(: املتوســطات حلســابية واالحنرافــات املعياريــة وقيمــة )ت( للتحصيــل البعــدي جملموعــي 
الدراسة 

عينة مج
املتوسط العددالدراسة 

احلسايب
االحنراف 
املعياري 

قيمة 
)ت( 

درجة 
احلرية 

مستوى 
الداللة عند 

)0,05(
(d( مربع إيتا

3220,934,599جتريبية 1
4,338620,0000,5411,08

3216,713,018ضابطة 2
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ويتضــح مــن اجلــدول )6( أن املتوســط احلســايب للمجموعــة التجريبيــة األوىل، الــي درســت باســرتاتيجية 
البيــت الدائــري بلــغ )20,93(، وحصلــت اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت االســرتاتيجية التقليديــة علــى 
متوســط )16,71(، وبذلــك تفوقــت اجملموعــة التجريبيــة ذات املتوســط األكــر علــى اجملموعــة الضابطــة ذات 

املتوســط األقــل. 

يتضح من اجلدول الســابق أن قيمة »ت« الختبار الفرق يف التحصيل البعدي بن جمموعي الدراســة 
)4,338( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05( بدرجــة حريــة )62(، كمــا أهنــا أكــر مــن قيمــة »ت« 
اجلدوليــة، الــي تســاوي )1,96(، وبالتــايل فإننــا نرفــض الفــرض الصفــري، والقبــول بالفــرض البديــل، »وهــو 
وجــود فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,05( بــن اجملموعــة التجريبيــة، والــي تــدرس باســتخدام اســرتاتيجية 
البيــت الدائــري وبــن اجملموعــة الضابطــة، الــي تــدرس باالســرتاتيجية التقليديــة يف التحصيــل لصــاحل اجملموعــة 

التجريبيــة ذات املتوســط األكــر«. 

وللكشــف عــن تأثــر اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طالبــات الرياضيــات 
جنــد أن قيمــة مربــع إيتــا تــدل علــى أن حجــم التأثــر كبــر؛ حيــث بلــغ )0,541(، وهــي أكــر مــن القيمــة 
احلديــة حلجــم التأثــر الكبــر، وهــي )0,14(، وقــد بلغــت قيمــة (d( )1,08(؛ حيــث جتــاوزت )0,8(، 

وهــي مقــدار تأثــر املتغــر املســتقل )اســرتاتيجية البيــت الدائــري( علــى املتغــر التابــع )التحصيــل الدراســي(.

دلــت النتائــج علــى تفــوق اجملموعــة التجريبيــة، الــي درســت باســرتاتيجية البيــت الدائــري علــى قريناهتــن 
يف اجملموعــة الضابطــة يف التحصيــل الدراســي، وتعــزو الباحثــة ذلــك ملــا لالســرتاتيجية مــن دور فاعــل يف خلــق 
روح العمــل والنشــاط لــدى الطالبــات، وتشــجيعهم علــى التحصيــل، وبقــاء أثــر التعلــم مــن خــالل ربــط 
املعلومــات الســابقة باملعلومــات الالحقــة، وتســهم يف تعزيــز الثقــة بالنفــس، كمــا أن هــذه االســرتاتيجية جتعــل 
التعلــم ذا معــى، وتعمــل علــى إثــارة الدافعيــة لــدى املتعلــم، كمــا أهنــا تــزوده بتغذيــة راجعــة فوريــة أثنــاء بنائــه 
الســرتاتيجية البيت الدائري، كما تســاعد هذه االســرتاتيجية على التقييم الذايت، وبذلك تعمل على تنشــيط 
فصَّــي الدمــاغ، الــذي مــن شــأنه أن يســاعد علــى تذكــر املعلومــات واســرتجاعها، ومــن مث تطبيقهــا بطريقــة 
فاعلــة، وقــد أكــد علــى ذلــك (Ward and lee,2006,p18(، كمــا أهنــا جتعــل التعلــم إجيابيــاً مــن 
خــالل تفعيــل دور املتعلــم، وتضفــي شــيئاً مــن املتعــة علــى التعلــم ممــا يــؤدي إىل إقبــال املتعلمــن علــى التعلــم 
دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  نتائــج  واتفقــت   .)McCatney&Samsonov,2010,P1400)
)عبــده،  ودراســة   ،)Orak,Ermish,Yeshilyur&Keser,2010) املــزروع،2005(،  )هيــا 
2013(، و)رفــاة عبدالكــرمي، جاســم، 2013(، و)العابــد وصباريــي،2018(، الــي أثبتــت تفــوق اجملموعــة 
التجريبيــة علــى اجملموعــة الضابطــة يف التحصيــل عنــد اســتخدام اســرتاتيجية البيــت الدائــري، وانســجمت مــع 
دراســة )زنقــور، 2016(، الــي توصلــت إىل تفــوق اجملموعــة التجريبيــة، الــي درســت باســتخدام اســرتاتيجية 
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شــكل البيــت الدائــري اإللكــرتوين كمنظــم معــريف؛ لتنميــة مهــارات التنظيــم الــذايت الرياضــي، وســرعة جتهيــز 
املعلومــات يف الرياضيــات لــدى طــالب املرحلــة املتوســطة.

الســؤال الثالــث: لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث »مــا العالقــة االرتباطيــة بــن الــذكاء املنظومــي لرومثــان 
والتحصيــل الدراســي للمجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي؟«، قامــت الباحثــة بصياغــة الفــرض الثالــث 
الــذي ينــص علــى » ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بــن اختبــار الــذكاء 

املنظومــي لرومثــان والتحصيــل الدراســي لطالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي.«.

والتحصيــل  لرومثــان،  املنظومــي  الــذكاء  الختبــار  البعــدي  التطبيــق  نتائــج  بعــرض  الباحثــة  قامــت  مث 
الدراســي للمجموعــة التجريبيــة؛ ملعرفــة هــل توجــد عالقــة بــن املتغــرات؟، وقــد مت حســاب معامــل ارتبــاط 
برســون؛ للمقارنــة مــع املعامــالت؛ لتقييــم العالقــة بــن املتغريــن. وذلــك ملعرفــة العالقــة مث معاجلــة البيانــات 
إحصائيــاً باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون؛ للتعــرف علــى العالقــة بــن املتغــرات يف القيــاس البعــدي لطالبــات 
اجملموعة التجريبية، الي تدرس باســتخدام اســرتاتيجية البيت الدائري يف التحصيل الدراســي، واختبار الذكاء 
املنظومــي لرومثــان، ويوضــح اجلــدول )7( نتيجــة الفرضيــة معامــل ارتبــاط برســون للعالقــة بــن التحصيــل 
البعــدي، واختبــار الــذكاء املنظومــي لرومثــان للدرجــات، الــي حصلــت عليهــا طالبــات الرياضيــات مبقــرر طــرق 

تدريــس الرياضيــات بعديــاً يف كل مــن التحصيــل الدراســي والــذكاء املنظومــي يف كال اجملموعتــن جمتمعــة.
جدول رقم )7(: املبن لنتائج »معامل برسون« (Correlation( للعالقة بن الذكاء املنظومي 

لرومثان والتحصيل الدراسي البعدي لطالبات الرياضيات مبقرر طرق تدريس الرياضيات )ن =64(

الذكاء املنظومي التحصيل البعدي املتغرات 

التحصيل البعدي 
(noitalerroC nosraeP( معامل برسون

(Sig)2- tailed مستوى الداللة 
N العينة.

1 

64

**0,401
0,003
 64

 الذكاء املنظومي 
(noitalerroC nosraeP( معامل برسون

(Sig)2- tailed مستوى الداللة 
N العينة 

**0,401
0,003
 64

1 

64

** العالقة دالة عند مستوى )0,01( َو)0,05( 
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم )7( وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05(، وكذلــك 
)0,01( بــن كل مــن الــذكاء املنظومــي والتحصيــل الدراســي البعــدي للمجموعــة التجريبيــة؛ حيــث بلغــت 
قيمــة العالقــة )0,401(، أي أن هــذه العالقــة طرديــة متوســطة بــن اختبــار الــذكاء املنظومــي الكلــي لرومثــان 
والتحصيــل الدراســي، مبعــى أنــه كلمــا زادت أبعــاد الــذكاء املنظومــي قــوة وثباتــاً عنــد أفــراد العينــة، زاد التحصيــل 
الدراســي، وبالتــايل فــإن نــوع هــذه العالقــة موجبــة بــن متغــرات الدراســة، أي أنــه كلمــا ســاعد ذلــك علــى فهــم 
العمليــات املعقــدة والتفاعــالت املنظوميــة، ومــن مث فهــو قــادر علــى حتديــد العوامــل املســاعدة للنظــام، وبالتــايل 
ترتفــع نســبة ذكائــه، وقــد أكــد علــى ذلــك (Westerlund,2004,P24(، وانســجمت نتائــج الدراســة 
احلاليــة مــع نتائــج دراســة )الســلمي، 2017( يف وجــود عالقــة بــن الــذكاء املنظومــي، ومتغــر التفكــر مــا وراء 
املعــريف، وأنــه ميكــن التنبــؤ بالتفكــر مــا وراء املعــريف مــن خــالل الــذكاء املنظومــي، وكذلــك انســجمت مــع دراســة 

)ديــاب،2015( يف وجــود ارتبــاط دال بــن الــذكاء املنظومــي وبــن اإلجنــاز األكادميــي.

توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج وتفسرها توصي الباحثة مبا يأيت:

1- التنــوع يف اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة يف التعليــم اجلامعــي، وعــدم الرتكيــز علــى اســرتاتيجية 
احملاضــرة واإللقــاء فقــط. 

2- الرتكيــز علــى اســرتاتيجيات متنوعــة، كاســرتاتيجية البيــت الدائــري، الــذي يثــر الدافعيــة لــدى املتعلمــن يف 
املرحلــة اجلامعيــة، وجيعــل التعليــم ذا معــى. 

3- عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس؛ لتدريبهم على اسرتاتيجيات البيت الدائري 

4- تضمــن اســرتاتيجية البيــت الدائــري ضمــن اســرتاتيجيات التدريــس يف مقــررات طــرق التدريــس يف التعليــم 
اجلامعي. 

5- عقد دروات تدريبية السرتاتيجية البيت الدائري ملعلمي التعليم العام.

6- توعية اجملتمع اجلامعي بأمهية البيت الدائري يف التدريس وآليات تطبيقها.
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مقترحات الدراسة:
يف ضوء النتائج ميكن اقرتاح إجراء الدراسات اآلتية:

1- فاعليــة اســرتاتيجية البيــت الدائــري يف مقــررات أخــرى يف التعليــم اجلامعــي، ومعرفهــا أثرهــا علــى التفكــر 
فــوق املعــريف. 

2- فاعلية اسرتاتيجية البيت الدائري يف طرق تدريس الرياضيات )2( على التفكر اإلبداعي. 

3- فاعلية اسرتاتيجية التعلم املمتع على أداء طالبات مقرر طرق تدريس الرياضيات يف جامعة أم القرى.
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