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 mail-E         JSROSE@foe.zu.edu.egالبريد اإللكتروني لممجمة 

والتركيب في بعض فعالية برنامج باستخدام إستراتيجية البيت الدائري لتنمية ميارتي التحميل 
 المفاىيم العممية لدي طفل الروضة

 أ.د/ ناصر فؤاد عمي غبيش
 -كمية رياض األطفاؿ  -أستاذ مناىج الطفل

 جامعة المنيا.

 أ.د/ دمحم أحمد دمحم صالح

 -أستاذ متفرغ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة الزقازيق.

 د/ ىدي عمي سالم 
كمية التربية  -النفسيةمدرس قسـ العمـو 

 لمطفولة المبكرة جامعة الزقازيق.

  م.م /شيماء رأفت عبد الرازق أحمد
كمية  -مدرس مساعد بقسـ دراسة الطفولة

 التربية النوعية جامعة الزقازيق 
 مقدمة البحث:

التفكير مف أرقي أشكاؿ النشاط العقمي لدؼ االنساف فمعظـ اإلنجازات العممية، والحضارة 
فالتفكير أداة تقدـ االنساف فيو ضرورؼ لوجوده واستمراره في الحياة،  .التفكير البشرية مبنية عمي

ألف تفكير الفرد ىو الذؼ يحدد مبلمح حياتو المستقبمية ويعبر عف تميزه. ولذلؾ فتنمية تفكير 
المتعمميف في كافة المراحل التعميمية مف أىـ أىداؼ تدريس المناىج الدراسية عامة والتربية 

عمي وجو الخصوص، والتفكير ميارة عقمية يمكف تنميتيا بدرجات متفاوتة لدؼ المتعمميف العممية 
يعقوب نشوان، وحيد  مف وألىمية التفكير ذكر كل .(19 ص :2214)السيد عمي السيد،

( أف التفكير بصفة عامة يكتسب أىمية بالغة في تعميـ العموـ وتعمميا 72ص:2228) جبران،
االستمرار في تطبيق طرؽ التدريس التقميدية التي سادت عقودا عديدة وظمت فمـ يعد باإلمكاف 

تركز عمي حفع المعرفة واستظيارىا، بل البد مف إعادة النظر فييا؛ والبحث عف الطرؽ التي 
تنمي التفكير وتدرب المتعمميف كالعمماء، وأف يتخذوا أساليب البحث العممي وميارات التفكير 

 .ـ العموـالمختمفة طريقا لتعم

وتعد تنمية ميارات التفكير لدؼ األطفاؿ مف األدوار الميمة لمرحمة رياض األطفاؿ؛ وذلؾ 
ألف تمؾ الميارات تساعدىـ عمي المرونة والتكيف، وتيسر عممية التعمـ لدييـ مف خبلؿ الخبرات 

، لذا فمف أىـ  المباشرة التي تقدـ في الروضة، وبما أف العموـ عمـ حي يتطور ويتجدد يـو بعد يـو
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أىداؼ تدريس العموـ ىو تنمية التفكير لدؼ المتعمميف في مختمف مراحل التعميـ، فتعميـ التفكير 
وتنميتو بمثابة تزويد األفراد باألدوات التي يحتاجونيا، ليتمكنوا مف التعامل بفاعمية مع المعمومات 

ة لتنمي مف خبلليا مياراتي التفكير التي يأتي بيا المستقبل، لذلؾ تناولت الباحثة المفاىيـ العممي
 التحميمي والتركيبي.

أف االتجاىات التربوية لمتعميـ والتعمـ   Areesophonpichet (p2 :2013)ويرؼ 
الحالي تؤكد عمي تعزيز ميارات التفكير التحميمي لدؼ المتعمميف، والذؼ يؤدؼ لتطوير ميارات 

أف  (442ص:2227) يوسف قطاميويذكر  .التفكير النقدؼ واإلبداعي وميارات حل المشكبلت
التفكير التحميمي يمكف تعميمو وتعممو عف طريق تحميل عناصر الموقف إلي أجزائو األساسية، 

لذلؾ ىناؾ بعض االستراتيجيات وطرؽ  )تفكير تركيبي(. وفيميا ووضعيا في نسق منظـ
ية وخرائط التفكير، التدريس التي تساىـ في تنمية التفكير مثل استخداـ المخططات التنظيم

والخرائط الذىنية واستراتيجية البيت الدائرؼ وغيرىا مف األساليب التي تعتمد عمي األشكاؿ 
 . (129ص: 2211)السيد السيد،  والمخططات التنظيمية

قد أكدت بعض الدراسات أف التفكير التحميمي والتركيبي يمكف تنميتو عف طريق 
التي تناولتو تحت مسمي التفكير  (2215) مصطفيايناس المخططات في التدريس كدراسة 

وتعد استراتيجية شكل البيت الدائرؼ مف ىذه االستراتيجيات،  فيي مف المخططات المنظومي. 
ارؼ وتحيط التنظيمية لممعرفة العممية وتكوف عمي ىيئة شكل ىندسي ثنائي البعد يقسمو خط اختي

فالمتعمـ يقوـ بصياغة األفكار  .(26 ص :2225)ىيا المزروع، بو سبعة قطاعات خارجية
الرئيسية ووضعيا في الشكل بنفسو ألف المتعمـ يقوـ بربط المعمومات الخاصة بالمفيوـ العممي 
بشكل منظـ ومرتب وترجمتيا الي صور ورسومات ووضعيا في مكانيا الصحيح في الشكل مما 

 .(137-136ص: 2215ي، حيدر الزىير ) يكوف لدؼ المتعمـ تعمما ذا معني يسيل استدعاؤه

  مشكمة البحث:

تبدت مشكمة البحث في مبلحظة الباحثة أثناء التربية العممية عدـ اىتماـ الروضات بتنمية 
وندرة الدراسات التي تناولت ىذه  .ميارات التفكير وخاصة ميارات التفكير التحميمي والتركيبي

الميارات مع رياض األطفاؿ وذلؾ عمي حد عمـ الباحثة فيناؾ بحثيف تناولوا ميارات التفكير 
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(، رباب الشافعي، 2217سيير توني )و نبيل حسن التحميمي وذلؾ عمي حد عمـ الباحثة كبحث 
مدخل المنظومي، وقد مع طفل الروضة واستخدموا في تنميتو الخرائط الذىنية وال (2229)

بحث  ،(2213) زينب البناالميارتيف مع طبلب الجامعة،  (2222) بدرية حسانينتناولت 
تناولوه تحت ميارات التفكير المنظومي، وأيضا لعدـ معرفة معممات  (2213) سماح مرزوق 

 الروضة بيذه الميارات وال كيفية تنميتيا.

لسابقة التي تناولت استراتيجية البيت وتتضح مشكمة البحث أيضا في ندرة الدراسات ا
حيث أغمب الدراسات السابقة ليذه االستراتيجية كانت مع  ،الدائرؼ مع مرحمة رياض األطفاؿ

ايناس ودراسة  ،(2213) شيماء شاىين)االبتدائية، االعدادية، الثانوية( كدراسة  المراحل
، دراسة (2214) ىيم فودةابرا، دراسة (2213) ىبة أبو المعاطيدراسة و  ،(2215) مصطفي

 ,Cartney, R.E. & Figg ، دراسة(2216) أسامة السيد، ودراسة (2216منار مصطفي )
C., 2011)   ,(Mcدراسة Orak, S., et al., (2010) دراسة  Mutlu, M., (2013) 

حيث أوصت أغمب ىذه الدراسات بضرورة تعميـ ىذه االستراتيجية عمي جميع المراحل التعميمية 
ووجدت الباحثة عمي حد عمميا بحث واحد تناوؿ  .لفاعميتيا في برامجيـ مع متغيرات مختمفة

ماىيتاب الطيب وىو بحث  استراتيجية البيت الدائرؼ مع أطفاؿ الروضة المكفوفيف جزئًيا
بيذه  المعموماتتناوؿ ىذه الدراسة عدـ معرفة  أىمية ومما أكد عمي الباحثة .(2217)

معممات عف الاالستراتيجية وعدـ التفكير في تطبيقيا، وتـ التوصل لذلؾ مف خبلؿ إستطبلع رأؼ 
 بعض اإلستراتيجيات الحديثة لننمي مف خبلليا ميارتي التحميل والتركيب.

إستراتيجية البيت الدائرؼ وميارات التفكير التحميمي وألف المفاىيـ العممية تتناسب مع 
والتركيبي بشكل كبير كما في الدراسات السابق ذكرىا تناولتيا الباحثة لننمي مف خبلليا التفكير 

 (2218) ابتسام أحمدالتحميمي والتركيبي باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ. وقد أوصت 
استراتيجية البيت الدائرؼ مع أطفاؿ الروضة  ( بضرورة استخداـ2213) شيماء شاىينو

تنمية  فىومراحل تعميمية مختمفة غير مرحمة االبتدائية لبلستفادة مف مميزاتيا المتعددة، وخاصة 
لذلؾ تتناوؿ الباحثة في دراستيا فعالية برنامج باستخداـ استراتيجية البيت ميارات التفكير. 

 ب لبعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة.الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركي
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 وتمخصت تساؤالت الدراسة في:

ما المفاىيـ العممية التي يمكف توظيفيا لتنمية مياراتي التحميل والتركيب لدؼ طفل الروضة  -1
 مف خبلؿ استراتيجية البيت الدائرؼ؟

التحميل والتركيب ما طبيعة البرنامج الذؼ يوظف استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي  -2
 لبعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة؟

ما فاعمية البرنامج الذؼ يوظف استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب  -3
 لدؼ طفل الروضة؟  لبعض المفاىيـ العممية

 : تمثمت أىداف الدراسة الحالية في:الدراسةأىداف 

العممية التي يمكف تنمية ميارتي التحميل والتركيب لدؼ طفل التوصل الي قائمة بالمفاىيـ  -1
 الروضة مف خبلؿ استراتيجية البيت الدائرؼ.

برنامج باستخداـ إستراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب في الإعداد أنشطة  -2
 بعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة.  

إستراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب في ستخداـ ابرنامج بالتحديد فعالية  -3
 بعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة.

 :فىقد يسيـ البحث الحالي : الدراسةأىمية 

حث القائميف عمي عممية التعميـ عمي استخداـ استراتيجية شكل البيت الدائرؼ مع أطفاؿ  -1
والتركيب لبعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل  الروضة والتركيز عمي تنمية ميارتي التحميل

 الروضة.
ـ مقياس مصور ميارتي التحميل والتركيب يمكف أف يستفيد منو الباحثيف ومعممات رياض يقدت -2

 .األطفاؿ
ـ برنامج سيل التنفيذ باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب يقدت -3

 لبعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة. 

تعتمد الدراسة الحالية عمي استخداـ المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتيف  :منيج الدراسة
بيت تغير المستقل )إستراتيجية الالتجريبية والضابطة والذؼ ييتـ بالتعرؼ عمي أثر الم
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)ميارتي التحميل والتركيب في بعض المفاىيـ العممية( لدؼ  الدائرؼ( عمي المتغير التابع
 أطفاؿ الروضة.   

 تمثمت أدوات الدراسة في اآلتي:  :أدوات الدراسة

يجية استطبلع رأؼ لممفاىيـ العممية المناسبة لتنمييا مف خبلؿ االسترات :أدوات جمع بيانات
 .المطروحة )إعداد الباحثة(

إعداد/ عماد أحمد : اختبار المصفوفات المتتابعة المموف لجوف رافف. )أدوات قياس وضبط
(، مقياس ميارتي التحميل والتركيب المصور في بعض المفاىيـ العممية موضوع 2216 -حسن
 )إعداد الباحثة( الدراسة

باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب لبعض  :برنامجال أداة معالجة
 المفاىيـ العممية لطفل الروضة )إعداد الباحثة(

 تمثمت حدود الدراسة فيما يمي: :الدراسةحدود 

: تـ تطبيق البحث الحالي في مدينة ديرب نجـ في روضة السويدؼ التجريبية لغات حدود مكانية
 ة ديرب نجـ التعميمية بمحافظة الشرقية.التابعة إلدار 

فصل أسبوع خبلؿ ال11المقترح في ىذه الدراسة عمي مدار: تـ تطبيق البرنامج حدود زمانية
 .2121-2119 الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي

طفبًل وطفمة مف أطفاؿ روضة  61: تـ تطبيق الدراسة الحالية عمي عينة قوامياحدود بشرية
محافظة الشرقية، حيث تـ تقسيـ مجموعة  -مركز ديرب نجـ -لمغات السويدؼ التجريبية

طفبل  31طفبل وطفمة، وضابطة وقواميا  31الدراسة الي مجموعتيف تجريبية وقواميا 
 وطفمة.

 :الدراسةمصطمحات 

 إستراتيجية البيت الدائري:

بأنيا عممية مف ثبلث خطوات  ,P1199 Robin, & Samsonov:2011)) ويعرفيا
( حيث تتـ مرحمة التخطيط مف خبلؿ Plan- Digram- Reflectالتخطيط والرسـ والتأمل )
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تحديد األفكار األساسية الميمة في المحتوؼ المعروض وتحميميا ألفكار فرعية، ومرحمة الرسـ تتـ 
خيرة مرحمة التأمل يكتب مف خبلؿ تركيب الرموز واأليقونات في قطاعاتيا السبعة، والمرحمة األ

المتعمموف فييا ما يصف محتوؼ البيت الدائرؼ وبالتالي يسيل عمي المعمـ اكتشاؼ أؼ مفاىيـ 
 أو معمومات خاطئة عند المتعمميف.

: بمخطط دائرؼ بصرؼ يمر إعداده وتعرف الباحثة استراتيجية البيت الدائري إجرائيا  
ويعتمد عمي تنظيـ المعمومات وتمثيميا وترتيبيا بثبلث مراحل )التخطيط، التصميـ، التأمل( 

وارتباطيا ببعضيا البعض بشكل جيد مف قبل المتعمـ وبمساعدة في البداية مف المعممة حتي 
أما القطاعات  .َيسيل فيمو واستيعابو ليا حيث يمثل مركز الدائرة الموضوع الرئيسي المراد تعممو

ناصر الموضوع الرئيسي، ويمكف أف نكسب الطفل مف السبعة الخارجية تمثل األجزاء المكونة لع
 خبلليا ميارات التفكير التحميمي والتركيبي لبعض المفاىيـ العممية موضوع الدراسة.

 .ىي عممية فحص األجزاء المتوافرة في المنظومة والعبلقات فيما بينيا :ميارة التحميل
مييز بيف المفردات والصفات ونحو ذلؾ، وتوضح ميارة التحميل المعمومات المتوافرة بالتعريف والت

)صالح أبو جادو، دمحم وتقسيـ األشياء وتجزئة األفكار واختبارىا لمعرفة مدؼ مبلءمتيا لبعضيا 
 (95 ص: 2217نوفل،

قدرة الطفل عمي تحديد الفكرة الرئيسية لممنظومات عف بعض : وتعرفو الباحثة إجرائي ا
واستخراج بيانات ومعمومات منيا، وتحميل المنظومة الرئيسية المفاىيـ العممية وتحديد مكوناتيا، 

 فييا إلي منظومات فرعية.

: قدرة المتعمـ عمي تركيب القطع واألجزاء المنفصمة لتكويف أشكاؿ كاممة ميارة التركيب
والتي تتوافر فيما بينيما عبلقات مشتركة مع بعضيا بعضا بحيث تؤدؼ الي فيـ أعمق لتمؾ 

 (.123 ص :2217أبو جادو، دمحم نوفل، صالحالعبلقات )

قدرة الطفل عمي بناء منظومة مف عدة مفاىيـ عممية فرعية معروضة  :وتعرفو الباحثة إجرائي ا
كماؿ مكونات منظومة عف بعض المفاىيـ العممية، وا عادة  أمامو مع تحديد الفكرة الرئيسية لو، وا 

 مييا.تركيب المنظومة بشكل صحيح بعد إدخاؿ عناصر جديدة ع
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في ضوء ما تـ الرجوع اليو مف أدبيات الدراسة والدراسات السابقة فقد ىدؼ  :فروض الدراسة
 البحث الحالي الي التحقق مف صحة الفروض التالية:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية  -1
التحميل والتركيب المصور لصالح المجموعة والضابطة في القياسيف البعدييف لميارتي 
 التجريبية ُيعزؼ ألثر إستراتيجية البيت الدائرؼ.

يبية في القياسيف توجد فروؽ داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجر  -2
لميارتي التحميل والتركيب المصور لصالح القياس البعدؼ ُيعزؼ ألثر  القبمي والبعدؼ

 إستراتيجية البيت الدائرؼ.

يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في  ال -3
القياسيف البعدؼ والتتبعي لميارتي التحميل والتركيب المصور ُيعزؼ لثبات أثر إستراتيجية 

 بيت الدائرؼ.ال

 الخطوات االجرائية لمدراسة:

تحديد المشكمة واالطبلع عمي العديد مف الدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية المتصمة  -
 بالدراسة اتصاال وثيقا. 

تجميع اطار نظرؼ حوؿ )استراتيجية البيت الدائرؼ، ميارتي التحميل والتركيب في بعض  -
 .ل الروضةالمفاىيـ العممية لدؼ طف

اختيار عينة البحث وضبطيا، واعداد أدوات الدراسة وضبطيا )استطبلع رأؼ لممفاىيـ العممية  -
المناسبة، مقياس مصور ميارتي التحميل والتركيب موضوع الدراسة، برنامج باستخداـ استراتيجية 

 طفل الروضة.البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب في بعض المفاىيـ العممية لدؼ 

تطبيق مقياس ميارتي التحميل والتركيب لبعض المفاىيـ العممية الروضة مجموعة الدراسة  -
 التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج المعد باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ.

يل والتركيب اعداد برنامج باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ الذؼ قد يسيـ في تنمية ميارتي التحم -
 ي أطفاؿ المجموعة التجريبية فقط.في بعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة وتطبيقو عم
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بعد تطبيق البرنامج يعاد تطبيق المقياس مرة ثانية عمي أطفاؿ المجموعتيف التجريبية  -
 والضابطة )القياس البعدؼ(.

 مج لبياف استمرارية فاعمية البرنامج.القياس التتبعي بفاصل زمني قدره شير مف زمف تطبيق البرنا -

معالجة النتائج احصائيا؛ وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمي الفرؽ بيف المجموعتيف وتحميل النتائج  -
 .وتفسيرىا، تقديـ التوصيات والمقترحات

 اإلطار النظري ودراسات سابقة:

 :Round house strategyالمحور األول: استراتيجية البيت الدائري 

االىتماـ في اآلونة األخيرة بتطوير العممية التعميمية والمناىج الدراسية والتركيز عمي كاف 
استخداـ استراتيجيات حديثة تيتـ بتنمية التفكير، وتسييل اكتساب المفاىيـ والمعارؼ المختمفة 

بي وتنظيميا بشكل يسيـ في بقاء أثر تعمميا عند المتعمـ، وتركز عمي دور المتعمـ النشط اإليجا
والفعاؿ في عممية التعمـ، حيث يشارؾ في بناء معموماتو ومعارفو واكتساب مياراتو، وُتنمي قدرتو 

: 2218ابتسام أحمد،عمي التفكير وتدريبو عمي ميارات حل ما يواجيو مف مشكبلت )
 .(354ص

وبالتالي فتنمية ميارات التفكير التحميمي والتركيبي كأحد أنواع ميارات التفكير بحاجة 
ستخداـ أساليب واستراتيجيات تدريسية حديثة مع المتعمميف تعتمد عمي استخداـ المحسوسات ال

والتعمـ البصرؼ لتعميـ المتعمـ أو الطفل.  وتعتبر استراتيجية البيت الدائرؼ مف أشكاؿ المنظمات 
 المتسمسمة؛ فيي أدوات تعمـ بصرية تعزز مفاىيـ العموـ لدؼ األطفاؿ، وتعيف المعمميف عمي

 ,WardWorth, & Mccartney إكساب األطفاؿ ما قاموا ببنائو في ىذه المخططات
2012:p2)). 

 المعمومات بشكلُتعالج استراتيجية البيت الدائرؼ كأحد أشكاؿ المنظمات البصرية و 
بصرؼ؛ يمكف لممتعمـ خبلليا بناء معرفتو بشكل مستمر ومتكامل لتحل محل الممارسات التقميدية 

كما ُتمكف المتعمميف مف تحميل موضوع الدراسة  .بحفع المعمومات بطريقة مجزئةالتي تيتـ 
دراكو ليا، وُتدربيـ عمي بناء  ألجزاء، ثـ يقوـ بربطيا بصور أو رسومات تعبر عف فيمو وا 
مخططات لممفاىيـ واألفكار والتي يتـ استيعابيا بشكل متسمسل منطقي مف خبلؿ الرسومات 
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 ,Ward, & Wandersee, 2002, p207; McCartney, & Figg, 2011)والصور
p2 Lee, W., 2006: p11; Word, & .) 

 األسس الفكرية الستراتيجية البيت الدائري:

: نظرية   (172ص: 2229) توفيق مرعي ودمحم الحيمة: ذكر لمتعمم ذي المعني Ausubelأوال 
أف ديفيد أوزوبل اىتـ بدراسة البنية المعرفية لئلنساف، والعمميات العقمية المعرفية ليصل لتعمـ 
ذؼ معني ويستطيع معالجة المعمومات وتذكرىا بشكل فعاؿ، حيث اقترح أوزوبل ما يسمي 
بالمنظـ المتقدـ وىو المادة التمييدية المختصرة أو المقدمة التي يقدميا المعمـ في بداية 

موقف التعميمي حوؿ الموضوع المراد معالجتو ليسيل المعمـ عمي المتعمـ تعمـ واستيعاب ال
المفاىيـ المرتبطة بالموضوع ودمج المعمومات الجديدة ذات الصمة بالمعمومات الُمخزنة في 

 البنية المعرفية السابقة لممتعمـ.

وتركز نظرية نوفاؾ    Human Constructivism :ثاني ا: نظرية نوفاك لمبنائية اإلنسانية
عمي عممية صنع المعني، وذلؾ بتكويف معمومات ومفاىيـ جديدة تمامًا ناتجة عف االرتباط 
بيف المفاىيـ الجديدة والمفاىيـ السابقة في بنية المتعمـ المعرفية؛ حيث يعيد المتعمـ بناء 

وترؼ ىذه  .المعرفةومراجعة وتقييـ أفكاره ومفاىيمو؛ حيث يعطيو القدرة عمي تعمـ وتذكر 
النظرية أنو مف المستحيل أف يبني شخصيف نفس المعني عند عرض نفس المعمومات 

بييرة ) ىنا بمدؼ إدراؾ كل منيـ ليذه المعمومات وليس التعمـ الصـعمييما،  فاالىتماـ 
 .(649 ص :2215الرباط،

 1956قامت أبحاث جورج ميممر عاـ  :(George Miller)ثالث ا: بحوث عمم النفس:    
بدراسة الذاكرة اإلنسانية وتوصمت نتائجيا إلي أف غالبية األفراد يمكف أف يتذكروا سبع 
وحدات سواء " أسماء، أرقاـ، أحرؼ، جمل" ويمكف أف تزيد أو تقل اثنيف، فمتوسط استيعاب 

ات بالدائرة الخارجية الذاكرة قصيرة المدؼ ىي سبعة أشياء؛ وىذا ما يبرر وجود سبعة قطاع
لمخطط البيت الدائرؼ، وباختصار المعمومات داخل القطاعات تزداد كمية المعمومات 

 :Wardworth & McCartney, 2012المختزنة ويتـ تخزينيا واستدعاؤىا بسيولة 
p7) ). 
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 (137 ص :2215حيدر الزىيري )ذكر Visual Imagery : رابع ا: أبحاث اإلدراك البصري 
اإلدراؾ البصرؼ توصمت إلي أف اإلنساف يتذكر المعمومات بشكل أسرع وأفضل  أف أبحاث

إذا كانت في شكل صور، ألف وجودىا يساعده عمي عمميات الترميز؛ فيثير المتعمـ وجود 
الصور والرسومات التوضيحية والتي يعتبرىا عمماء اإلدراؾ أولي الخطوات لعمميات الترميز 

encoding  في الذاكرة، فعند عرض المعمومات لفظيًا وصوريًا "ترميًزا ثنائًيا" وليس ترميًزا
دراكيا مف قبل المتعمـ، وىذا ما يفسر استخدامنا لمصور والرسومات  لفظًيا فقط َيزيد تذكرىا وا 

                     في استراتيجية البيت الدائرؼ. 

 وصف مخطط البيت الدائري:

ئرؼ بدائرة مركزية يتـ تسجيل العنواف الرئيسي لموضوع الدرس داخميا، ُيوصف البيت الدا
وُيرسـ خط ُمَموَّج ُيستخدـ عند رغبة المتعمـ بتسجيل الموضوعات المترابطة بحرؼ الواو مثل: 
الكيؾ وخطوات صنعو، أو مراحل تبخر الماء وسقوطو، ويضيف المتعمـ دائرة أخرؼ حوؿ الدائرة 

تقسيميا إلي سبع في مقاطع، مع استخداـ الرموز والصور الدالة داخل األولي الرئيسة ويتـ 
 (.651ص:2215بييرة الرباط، المقاطع السبع )

خطوات بناء البيت  (652-651ص :2215بييرة الرباط )ذكرت  خطوات بناء البيت الدائري:
 الدائرؼ: 

ووضعو داخل مركز  تحديد اليدؼ مف بناء البيت الدائرؼ والموضوع األساسي المراد دراستو -1
الدائرة وتحديده بشكل أدؽ وتسجيمو عمي جانبي المنحني الذؼ يقسـ الدائرة مثبل الشمس 

 وفوائدىا..
 9-5تحديد األفكار التي تندرج تحت العنواف المسجل في مركز الدائرة ويتراوح عددىا مابيف -2

 أفكار، ومحاولة تمخيصيا في كممات بسيطة.
و ليا أو صور يقوـ بمصقيا أو استخداـ جياز الكمبيوتر؛ بحيث تمثيل تمؾ األفكار إما برسم -3

( أنو يمكف لممتعمميف بناء 36ص :2213)شيماء شاىين حيث ذكرت  .يتذكرىا بسيولة
 Ward البيت الدائرؼ ووضع الرسـو بإحدػ الطريقتيف: الرسـ بالطريقة العادية كما في دراسة

and Wandersee, 2002; Hackney and Ward 2002, ودراسة ، Orak et 



 

- 237 - 
  2222 يناير –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

al., 2010; Ward, 1999; McCartney and Figg 2011; Ward and Lee 
2006 and Samsonoy & Cartney 2010. ،ودراسة  (Ward, R.E., 1999) 

(Orak et al., (Ward, R.E.  
تعبئة القطاعات الخارجية لمركز الدائرة باألفكار المصورة التي تـ تحديدىا مف قبل بدئا مف  -4

في الساعة مع اتجاه عقارب الساعة ويقوموا بالتوسيع إذا احتاج لذلؾ أيًا  12موضع العدد 
 مف ىذه القطاعات.

يراعي مراجعة نموذج ضبط البيت الدائرؼ لتقييـ الشكل النيائي، وتعبير المتعمـ عف محتويات  -5
 البيت الدائرؼ بأسموبو في كممات واضحة.

  فى  (652ص: 2215) الرباط بييرةذكرتيا  معمم ولممتعمم:أىمية استراتيجية البيت الدائري لم

وسػػػيمتو فػػػي تمخػػػيص  فيػػػى المػػػتعمـ تسػػػيل عمػػػي المعمػػػـ ميمػػػة توصػػػيل المعمومػػػات لػػػذىف -1
 الموضوع.

تعد استراتيجية البيت الدائرؼ قالبًا ُيمَّكف المعمـ مف وصف الموضوعات بالتركيز عمي  -2
العاـ لمخاص، ربط المعمومات ببعضيا، وتقديـ  الفكرة العامة ثـ تجزئتيا إلي أجزاء بداية مف

 التفسيرات والتوضيحات.
أف استراتيجية البيت الدائرؼ  p19))  Ward, & Wandersee :2001 ويضيف -3

ُتمَّكف المعمـ مف التعرؼ عمي خبرة المتعمـ السابقة وكشف الفيـ الخاطئ بشأف موضوع 
 في دراستيـ.   Wardsworth, & McCartney, (2012: p2)الدرس، وأكد عمي ذلؾ

تساعد المتعمـ عمي ممارسة التعمـ بنفسو، وتنظيـ المعمومات العممية الكثيرة إلي  -4
 معمومات بسيطة وىذا يؤدؼ إلي تخزينو لممعمومات بسيولة.

 تساعد المتعمـ عمي استرجاع المفاىيـ والمعمومات التي يحتاج إلييا في مواقفو الحياتية. -5
  & ,Wardلمغوؼ والحركي لدؼ المتعمـ وأكد عمي ذلؾ دراسات ُتنمي الذكاء البصرؼ وا -6

Wandersee,  (2001: p18)(.15 ص: 2212) ، آمال دمحم 

وتضيف الباحثة أف اكتساب المتعمـ لممفاىيـ المجردة بسيولة مف خبلؿ استراتيجية البيت 
الدائرؼ تـ عف طريق تمثيل المفيوـ المجرد بالصور الحسية، ويمكف ذلؾ بتحويل المفيوـ إلي 

أكد عمي ذلؾ  وقدرسـ أو رمز داؿ عميو، مما ييسر احتفاظ المتعمـ ببنيتو المفاىيمية لفترة أطوؿ 
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، (2213) مروة مينا، دراسة (2212) ، آمال الكحموت(2217) ماىيتاب الطيبراسة د
 . (2215) ايناس مصطفي ودراسة (2213) شيماء شاىين ودراسة

ويمكف استخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ مع المتعمميف بكل المراحل الدراسية حيث أوصت  -7
 إيناس مصطفي ، دراسة(2217) عماد كشكومف الدراسات بذلؾ مثل دراسة  العديد

      (.2217)ماىيتاب الطيب ودراسة ( 2215)

 أدوار كل من المعمم والمتعمم في استراتيجية البيت الدائري:

 في:  (142 ص:2215 ،حيدر الزىيري )يوضحو  دور المعمم في استراتيجية البيت الدائري: - أ
 يعرض المعمـ الدرس بأحد أساليب التدريس المناسبة لممتعمميف. -1
يُّكوف المعمـ مجموعات التعمـ التعاوني ويساعدىـ عمي اختيار األفكار الرئيسية التي يتـ  -2

 البحث عنيا وتعمميا وبناء وتصميـ البيت الدائرؼ عنيا.
 ُيشجع المعمـ المتعمميف عمي عرض البيت الدائرؼ الذؼ تـ تصميمو.  -3
 ص:2215) ،زىيري حيدر الذكر كل مف  دور المتعمم في استراتيجية البيت الدائري: - ب

 دور المتعمـ في: (653-652 ص :2215) (، بييرة شفيق142-143
)عنواف البيت الدائرؼ( وكتابة األىداؼ المرتبطة أسفل الورقة التي  صياغة المفيوـ الرئيسي -1

 سيرسـ أو يصمـ عمييا.
أقل ُيَجزِّغ المتعمموف المعمومات ذات الصمة بالمفيوـ إلي سبع أجزاء أساسية أو أكثر أو  -2

 باثنيف والتعبير عنيا برسوـ وكممات ونماذج مبسطة وتوضع بالترتيب في القطاعات.
تعرض المجموعات األشكاؿ الدائرية التي قامت بتصميميا عمي بعضيـ البعض مع تمقي  -3

 التعميقات مف قبل المعمـ وزمبلئيـ في المجموعات األخرػ.

 & ,McCartney  (p4-7 ,2011) حددىا مراحل استخدام استراتيجية البيت الدائري:
Figg, :في ثبلث مراحل 

 : تعد ىذه مرحمة أساسية وأوليةThe Planning phase مرحمة وضع الخطة -1

 ُيَحدد المعمـ مع المتعمميف المفيوـ األساسي أو الفكرة الرئيسية لمخطط البيت الدائرؼ. -
 المعمومات الفرعية.ُيَقسـ المعمـ مع المتعمميف الموضوع الرئيسي لمجموعة مف  -
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 البحث عف رسومات أو صور ذات عبلقة مباشرة بالمفيوـ. -
 عرض وشرح المفيوـ عمي المتعمميف. -
في ىذه المرحمة يصمـ المتعمموف البيت  The Diagramming Phase::مرحمة التصميم -2

( 12الدائرؼ مستخدميف الرسوـ والصور الدالة عمي المفيوـ الرئيسي بدءًا مف عقارب الساعة )
 وبتسمسل مع القطاعات األخرػ.

تقوـ مجموعة المتعمميف أو المتعمـ عمي حسب تقسيـ المعمـ ليـ فرادؼ أـ مجموعات بعرض  -
 ببنائو أو تصميمو.البيت الدائرؼ الذيف قاموا 

يتأكد المعمـ مف أف الصور التي تـ اختيارىا لكل قطاع مف قبل المتعمميف دالة عف المفيـو  -
 وتعبر عنو بشكل صحيح، وتقديـ المعمـ التغذية الراجعة لممتعمميف

: ىي آخر مرحمة بعد انتياء المتعمميف مف بناء The Reflection Phaseمرحمة التأمل -3
لممفيوـ المحدد، وتمقييـ التغذية الراجعة مف المعمـ؛ حيث يعرض المتعمـ البيت الدائرؼ 

بأسموبو ما يحتويو البيت الدائرؼ الذؼ قاـ بتصميمو مف مفاىيـ وصور مع توضيح المفيوـ 
 الرئيسي لمبيت الدائرؼ.

 مراعاتيا عند استخدام استراتيجية البيت الدائري: عميولممعمم ومبادئ إرشادات 

بعض الخطوط االرشادية لممعمـ عند  ,Hackney, & Ward (p528-529 :2002) يذكر
 استخداـ ىذه االستراتيجية:

ُيفضل اختيار الموضوعات المألوفة والسيمة لممتعمميف والبعد عف الموضوعات الصعبة  -
 والمعقدة والمجردة والتي ُيستدؿ عمييا بالرسوـ والصور.

 حاولة رسميـ المخطط الدائرؼ بأنفسيـ.عمي المعمـ أف يشجع المتعمميف عمي م -
عمي المعمـ أثناء بناء البيت الدائرؼ مع المتعمميف أف ُيؤكد عمييـ ضرورة عدـ ازدحاـ البيت  -

 الدائرؼ بالصور والمعمومات حتي يحقق ىدفو.
اختيار الموضوعات أو المفاىيـ التي بيا تسمسل أو ترتيب لممعمومات أو أف تكوف عبلقاتيـ  -

 بعضيـ البعض مثل دورة المياه.  مبنية عمي
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 مواطن استخدام استراتيجية البيت الدائري في العممية التعميمية:

 شيماء شاىينو  ، ,Samsonov, & McCartney (p1369 ,2010)يري 
أنو يمكف أف ُتستخدـ استراتيجية البيت الدائرؼ في الحاالت اآلتية: يمكف  (45 ص:2213(

استخدامو كمنظـ متقدـ في بداية الموقف التعميمي، وأثناء الدرس، وكوسيمة لمتقويـ الذاتي بشكل 
 فعاؿ، وفي نياية الموقف التعميمي.

 المحور الثاني: ميارتي التحميل والتركيب:

التحميل  (73ص:2212العوفي وعبد الرحمن الجميدي )عيسي عرؼ  التحميل:ميارة 
قامة عبلقات  بتجزئة المعمومات المعقدة والمركبة ألجزاء صغيرة وتحديد مسمياتيا وأنواعيا وا 

 مبلئمة ومناسبة بيف األجزاء، والقدرة عمي اتخاذ القرار المبلئـ المرتبط بعمميات أخرؼ.

أف التحميل ىو أداة تفكير فعالة لفيـ أجزاء  (43 ص :2212دينا إسماعيل )وترؼ 
 الموقف وما تقـو بو وكيف تعمل.

التفكير التحميمي بقياـ الفرد بتجزئة الشيء الكمي  (37ص: 2211) فارس األشقرويعرؼ 
دراؾ الروابط والعبلقات بينيـ، وتشمل ىذه  أو المادة التعميمية لعناصر فرعية أو جزئية، وفيـ وا 

 كوثر سالمصائص العناصر واألجزاء، وتحديد العبلقات المختمفة بينيا. وتتفق الميارة تحديد خ
في وجود أربع  (98-95ص:2217) صالح أبو جادو ودمحم نوفلمع  (72 ص :2227)

ميارات فرعية لميارة التحميل: تحديد السمات والمكونات، تحديد العبلقات واألنماط، تحديد 
 األفكار الرئيسية، تحديد األخطاء.

مف صفات الفرد التحميمي: أف التوجيو واإلرشاد  (34-33 ص:2225دمحم جمل )ويذكر 
ىي العممية العقمية المفضمة لديو، البحث عف أفضل الطرؽ تبعًا لخطوات محددة ىي 
استراتيجيتو، ويستخدـ تعبيرات مثل إذا نظرنا منطقيًا لمموضوع، إذا بدأنا عمميًا في الموضوع، 

( أف الشخص 215 ص :2226) صالح الدين محمود ر...، ويضيفالنظريات ترؼ، ويذك
التحميمي يواجو المشكمة بمنطقية وحرص وبشكل منيجي مع اىتمامو بالتفاصيل وجمع عدد كبير 
مف المعمومات، ويوضح األشياء حتي يصل لبلستنتاجات. ولمتفكير التحميمي أىمية كبيرة حيث 

وـ فيجب أف ننمي التفكير التحميمي لدؼ األطفاؿ حتي يسبق التحميل التقويـ طبقًا لمستويات بم
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يصموا لمستوؼ التقويـ ومف ثـ االبتكارية في التفكير وىو مف أىـ أىداؼ العممية التعميمية وأكد 
)رباب  ودراسة Casottl, and Others 2008; Sezer (2008))منعمي ذلؾ كل 

 (.2229 الشافعي

أف عمي المتعمميف ممارسة بعض الميارات  (122ص :2222بدرية حسانين )وترؼ 
لتنمو لدييـ ميارة التحميل وىي: تحميل المكونات، تحديد أوجو الشبو واالختبلؼ الموجودة بيف 
المكونات، التمييز بيف المكونات المختمفة لمادة ما، التوصل الستنتاجات أو استخراج بيانات 

 (137ص : 2229) دمحم عميويذكر  .نةمعينة، تجزئة الموقف التعميمي إلي أجزاؤه المكو 
األفعاؿ التي يمكف أف نقيس بيا ميارة التحميل مثل)حمل،  (122 ص:2222وبدرية حسانين )

جزغ، ميز، فتت، اعزؿ، استخمص، فصل،، قارف، يستنبط، يستنتج، يصنف، يختبر، يثير 
 سؤااًل(.. 

وقامت الباحثة بتنمية ميارة التحميل مف خبلؿ تشجيعيـ عمي التعرؼ عمي خصائص 
عناصر أو مكونات المنظومة مف خبلؿ مكونات البيت الدائرؼ، توجيو أسئمة لؤلطفاؿ تساعدىـ 
عمي تحديد أسباب وجود ىذه المكونات، وماذا يمكف أف تؤثر عمي المكونات األخرػ، مساعدتيـ 

الرئيسية لمبيت الدائرؼ المعروضة عف بعض المفاىيـ العممية موضوع  عمي اكتشاؼ الفكرة
الدراسة، اشتقاؽ منظومات فرعية مف المنظومة الرئيسية مف خبلؿ تحميل البيت الدائرؼ الرئيسي 

 لبيتيف دائرييف صغيريف. 

 ميارة التركيب:

 لرئيسيةكإحدػ الميارات ا (123 ص:2217صالح أبو جادو ودمحم نوفل )ويعرفو كل مف 
في تعميـ التفكير والتي يضع ويركب ويرتب المتعمـ فييا األجزاء المنفصمة التي تتوافر فيما بينيا 

أف  (144-137 ص:2227وتري كوثر سالم )عبلقات مشتركة لتكويف أشكاؿ كاممة مفيومة. 
ازىا ميارة التركيب تشمل قدرة المتعمـ عمي التمخيص عف طريق اختيار المعمومات الميمة وايج

ودمجيا، وقدرتو عمي إعادة بناء المعرفة مف خبلؿ دمج المعرفة الجديدة في المعرفة األساسية 
 الموجودة.  



 

- 242 - 
  2222 يناير –(11مسمسل العدد ) –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

أف التركيب يأتي دائًما بعد التحميل حيث  (46-45 ص:2212دينا اسماعيل )وتذكر 
فة، ولذلؾ البد مف سرد المكونات أو األجزاء ثـ محاولة إيجاد التشابيات بيف ىذه األجزاء المختم

فالتفكير التركيبي أصعب مف التحميمي؛ فإيجاد عبلقات غير ظاىرة لمعيف المجردة بيف المكونات 
دمحم القضاه ومعرفة تأثير كبل منيما عمي اآلخر ليس بالشيء السيل عمي المتعمـ. ولذلؾ أكد 

أف عممية التركيب تحتاج لتدريب ليستطيع المتعمـ توظيف  (7ص :2226) ودمحم الترتوري 
األجزاء والمكونات لموصوؿ لمحل والتعرؼ عمي كيفية عمل المكونات معًا، ويشير التركيب أيضًا 

 لمقدرات الضرورؼ توافرىا لمتأليف بيف العناصر واألجزاء والمكونات لتكويف كل جديد.

بد مف ممارسة المتعمـ ليذه الميارات أنو ال (121 ص:2222) بدرية حسانينوترؼ 
لتنمية ميارة التركيب لدييـ: تجميع األجزاء لتكويف الكل المتكامل، تكويف روابط وعبلقات جديدة 
ومبتكرة، اشتقاؽ عبلقات مجردة، التخطيط لعممية أو تجربة ما، تأليف شيء جديد مف مكونات 

منظومة جديدة، التعبير عف األفكار  أو عناصر، إعادة ترتيب وتنظيـ بعض المكونات لتكويف
 بدرية حسانينو (، 137ص : 2229) دمحم عميوالخبرات ليستطيع إيصاليا لآلخريف. ويوضح 

)خطط، أعد بناء،  أف ىناؾ أفعاؿ يمكف أف تقيس ميارة التركيب مثل (121 ص :2222)
ألف،....... ركب، لخص، أعد تنظيـ، رتب، ابتدع، جمع، صمـ، نظـ، ابتكر، اقترح، ابتكر، 

 إلخ.

 ويمكف أف تنمي الباحثة ىذه الميارة مف خبلؿ اآلتي:

 تدريب األطفاؿ عمي بناء بيت دائرؼ متكامل مف عدة مفاىيـ عممية مصورة. -
 تنمية قدرة األطفاؿ عمي التحدث عما فيموه مف البيت الدائرؼ)تمخيص(. -
 عروض.  مساعدة األطفاؿ عمي استخبلص التعميمات مف الشكل المنظومي الم -
أحضر ليـ عنصر جديد وأطمب منيـ أف ُيدمجوه في مكونات البيت الدائرؼ الموجودة بالفعل  -

 مع اختيار المكاف المناسب لو في الشكل وتفسير سبب وضعو في ىذا المكاف.
 تدريب األطفاؿ عمي الربط بيف المفاىيـ بشكل واضح ومنطقي. -
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 اإلجراءات التجريبية لمبحث: 

( طفل وطفمة مف أطفاؿ المستوؼ الثاني لمرحمة 61) : بمغت عينة البحثالبحثعينة  إختيار
( طفل وطفمة لممجموعة الضابطة 31) رياض األطفاؿ )مجموعتيف متكافئتيف ضابطة وتجريبية(،

 ( طفل وطفمة لممجموعة الضابطة، وتـ إجراء التجانس والتكافؤ بيف أفراد المجموعتيف31و)
 .ذكاء، ميارتي التحميل والتركيب()العمر الزمني، مستوؼ ال

 إعداد أدوات البحث:  

 مقياس ميارتي التحميل والتركيب المصور في بعض المفاىيـ العممية. -1

 تحديد اليدف من االختبار ومفرداتو وتعميماتو وتصحيحو:

ييدؼ المقياس لمتعرؼ عمي فعالية برنامج باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية مياراتي  -
التفكير التحميمي والتركيبي لبعض المفاىيـ العممية لطفل الروضة، وتنوع مابيف اختيار اإلجابة 

بند رئيسي كل بند رئيسي يندرج  14الصحيحة وتكممة الشكل وتركيبو، واحتوؼ المقياس عمي 
درجات لمف يجيب عمي الثبلث بنود فرعية ودرجتاف لمف يجيب  3بنود فرعية، وتعطي  3تحتو 

ؤاليف ودرجة لمف يجيب عمي سؤاؿ واحد وصفر إذا لـ يستطع اإلجابة عمي أؼ مف عمي س
 البنود، ويطبق المقياس بشكل فردؼ.

عرض المقياس عمي السادة المحكميف: لمتأكد مف صبلحيتو ومناسبة الصياغة المغوية، والدقة  -
 العممية وسبلمة البدائل.

 بند رئيسي.  14الصورة النيائية لممقياس: تتكوف الصورة النيائية لممقياس مف  -

طفبًل مف غير  51التجربة االستطبلعية لممقياس: تـ تطبيقو عمي عينة استطبلعية عددىـ  -
 عينة البحث لضبط المقياس وتحديد زمف االختبار.

لمدرجة  1.88ؤلبعاد حساب صدؽ وثبات المقياس: واتضح أف قيمة معامل االرتباط ل -
الكمية لممقياس بيف البنود وىي قيمة ذات داللة إحصائية مناسبة؛ مما يدؿ عمى أف المقياس 

ابعاد المقياس تتمتع بدرجة جيدة  يتمتع بدرجة عالية مف الثبات بطريقة اعادة التطبيق، وجميع
مف الثبات، وقامت الثبات بطريقة الفاكرونباخ مما يعني أف المقياس يتميز بدرجة جيدة  مف
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دالة احصائيا مما يدؿ عمى وجود   zرفية وصدؽ المحكميف حيث جميع قيـبصدؽ المقارنة الط
فروؽ ذات داللة احصائية بيف منخفضى ومرتفعي ميارتي التحميل والتركيب في جميع االبعاد  

 والدرجة الكمية، مما يؤكد الصدؽ التمييزػ لممقياس.

البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب في بعض المفاىيـ  برنامج باستخداـ استراتيجية -2
 العممية لدؼ طفل الروضة.

مجموعة مف األنشطة لبعض المفاىيـ العممية يتـ تنفيذىا مع األطفاؿ باستخداـ  عبارة عن
)التخطيط، التصميـ، التأمل( بحيث  استراتيجية البيت الدائرؼ ويمر فييا الطفل بثبلث مراحل

نشاط  61أسبوع حيث شمل 11عنده ميارتي التحميل والتركيب، وقسـ البرنامج عمي  تنمي
 والنشاط مدتو ساعة.

: تنمية ميارتي التحميل والتركيب لبعض المفاىيـ العممية لطفل الروضة ىدف البرنامج
 .باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ 

لسابقة لمطفل بالمعرفة الجديدة تنبثق فمسفة البرنامج مف ضرورة ربط المعرفة ا فمسفتو:
المراد تعمميا ودمجيـ معًا بشكل منظـ في شكل منظـ كالبيت الدائرؼ والذؼ أكدت عميو نظرية 
أوزوبل، ويقوـ الطفل فييا بصنع المعني والمعرفة بنفسو في بنيتو المعرفية مف خبلؿ صياغتيـ 

عميو استدعاؤىا بسيولة وقت لؤلفكار الرئيسية ووضعيا في الشكل المنظـ بنفسو مما تسيل 
حاجتو إلييا وأكدت عمي ذلؾ نظرية نوفاؾ لمبنائية اإلنسانية، ويقوـ المتعمميف في ىذه 
االستراتيجية بالربط بيف المعمومات التي توصموا إلييا والصور الممونة المعبرة  عنيا  مما 

بحاث اإلدراؾ البصرؼ يساعدىـ عمي " عمميات الترميز المفظي والمرئي" حيث أكدت عمي ذلؾ أ
حيث أف اإلنساف يتذكر المعمومات بشكل أسرع وأفضل إذا كانت في شكل صور، وأيضًا راعت 
ىذه االستراتيجية القائـ عمييا البرنامج أف غالبية األفراد يمكف أف يتذكروا سبع وحدات ويمكف أف 

سيضع الطفل بيا معموماتو تزيد أو تقل إثناف والمتمثمة في قطاعات البيت الدائرؼ السبعة التي 
المصورة كما أكدت عميو بحوث عمـ النفس لجورج ميممر، وىنا ُيكوف المتعمـ تعممًا ذا معني 
ُيسيل عميو الوصوؿ لممعرفة المخزنة وفيميا واستيعابيا ومف خبلؿ ىذه االستراتيجية ُتنمي لدييـ 

مومات والمفاىيـ وتركيبيا مع ميارتي التحميل والتركيب أؼ التفكير بشكل منظـ كالتحميل لممع
 بعضيا البعض في شكل منظـ.
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وىنا يتـ تحديد أىداؼ البرنامج ومحتواه والتي تصل بنا إلعداد البرنامج : خطوات إعداد البرنامج
 ومف ثـ تحديد أداة التقويـ المناسبة، وىذه المراحل كاآلتي:

 صياغة اليدؼ العاـ واألىداؼ اإلجرائية لمبرنامج. -1

رفع مستوؼ ميارتي التحميل والتركيب لدؼ عينة مف األطفاؿ في المستوؼ الثاني  العام:اليدف 
 مف خبلؿ استراتيجية البيت الدائرؼ.

 بعض األىداؼ اإلجرائية:

 في نياية أنشطة البرنامج يكوف الطفل قادرًا عمي أف: :ميارة التحميل - أ
 يجزغ الجياز اليضمي إلي أجزائو المكونة لو. -
 لي أجزائو المكونة لو بطريقة صحيحة. يحمل النبات إ -
ُيفصل الخطوات الفرعية التي تندرج تحت الفكرة الرئيسية الخاصة بالبيت الدائرؼ )نبات  -

 القمح وصناعة الخبز(.
يحدد الفكرة الرئيسية )أىمية الحيوانات( لمبيت الدائرؼ مع الباحثة وزمبلئو بناًءا عمي تقديـ  -

 الباحثة لمموضوع.
 الباحثة الفكرة األساسية )أىمية الطيور( لمجموعة مف األفكار الفرعية.يقسـ مع  -
 يحمل مع الباحثة وزمبلئو مراحل نمو الدجاج لمجموعة مف األفكار الفرعية بشكل صحيح. -
 يجزغ مع الباحثة دورة حياة الفراشة لمجموعة مف األفكار الفرعية بشكل صحيح. -
 سل لمجموعة مف األفكار الفرعية.ُيفصل مع الباحثة خطوات انتاج النحل لمع -
 يفرؽ بيف العناصر الغذائية المختمفة التي يحتاجيا الجسـ بشكل صحيح. -
األطعمة السكرية صحية في ضوء بيت دائرؼ عف تناوؿ يستنتج حمواًل لمحفاظ عمي أسناف  -

 وطبيب األسناف.
 يجزغ مع الباحثة الفكرة الرئيسية نتائج تموث المياه لمجموعة مف األفكار الفرعية.  -
 في نياية أنشطة البرنامج يكوف الطفل قادرًا عمي أف: ميارة التركيب: - ب
 يصمـ مع مجموعتو نموذج لبيت دائرؼ يوضح كيفية المحافظة عمي الجياز اليضمي. -
كيفية الحفاظ عمي الجياز التنفسي بشكل يمخص بأسموبو ما يحتويو البيت الدائرؼ عف  -

 صحيح.
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 يبني مع زمبلئو بيت دائرؼ عف احتياجات النبات. -
يرتب الصور المعبرة عف خطوات تصنيع المبلبس بشكل صحيح في قطاعات البيت الدائرؼ  -

 عف )المبلبس ونبات القطف(.
 ومرتب. يضع مع زمبلئو محتويات بيت دائرؼ عف صناعة الورؽ وقش األرز بشكل صحيح -
 يقترح كيف يمكننا صناعة أثاث بيتنا مف األشجار. -
 يركب مع زمبلئو محتويات بيت دائرؼ عف صناعة أقبلـ الرصاص مف األشجار. -
 يبادر مع زمبلئو في ممئ قطاعات البيت الدائرؼ عف أىمية الطيور بشكل صحيح. -
الجسـ )الصور(  يركب محتوؼ قطاعات البيت الدائرؼ عف العناصر الغذائية التي يحتاجيا -

 بشكل صحيح.
يعيد تنظيـ قطاعات البيت الدائرؼ عف تناوؿ الشوكوالتة والحموػ واألطعمة السكرية وطبيب  -

 األسناف.
 يستمتع مع زمبلئو ببناء البيت الدائرؼ عف مصادر تموث الغذاء والتي عميو الحذر منيا. -
 صحيح.يرتب قطاعات البيت الدائرؼ عف تحوؿ الطاقة في المروحة بشكل  -

نشاط لتنمية ميارتي التحميل والتركيب  61يتكوف البرنامج مف  تحديد محتوي البرنامج وتنظيمو:
لدؼ طفل الروضة )المستوؼ الثاني( وموضوعات األنشطة تـ تناوليا تحت المفاىيـ العممية 
اآلتية)اإلنساف، النباتات، الطيور، الحيوانات، الحشرات، الماء، اليواء، السبلسل الغذائية، 

 الطاقة(.

يتـ تنمية الميارتيف في جميع األنشطة خبلؿ مراحل تنفيذ استراتيجية  تنظيم محتوي البرنامج:
 البيت الدائرؼ.

مرة ثانية عمي ميارتي التحميل والتركيب تـ تطبيق مقياس  التقويم النيائي لمبرنامج بعد تطبيقو:
 عينة الدراسة، ورصد الدرجة النيائية التي يحصل عمييا كل طفل.

 نتائج البحث: 
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: وينص ىذا الفرض عمى "توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ولاأل نتائج الفرض 
لميارتي التحميل متوسطات درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياسيف البعدييف 

 المصور لصالح المجموعة التجريبية يعزؼ ألثر استراتيجية البيت الدائرؼ".  والتركيب

ت الباحثة اختبار ت لداللة الفروؽ بيف مجموعتيف ولمتحقق مف صحة ىذا الفرض استخدم
لميارتي التحميل عدؼ لبطة والمجموعة التجريبية( في القياس اب)المجموعة الضا مستقمتيف
 ، وتمخيص النتائج في الجدوؿ التالي: والتركيب

نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى القياس  :(1جدول )
 البعدي لميارتي التحميل والتركيب

 المتغير

المجموعة 
الضابطة      

 32ن=

المجموعة 
التجريبية     

قيمة  32ن=
 ت

مستو 
ى 

 الداللة

مامل 
 ايتا

ŋ 

حجم 
 التاثير

ŋ2 

المستو 
 ى

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعيارى 

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعيارى 

 ميارة لتحميل 
8.63 2.85 

19.3
3 

2.92 
46.7

2 
 كبير 2.97 2.99 2.21

 ميارة التركيب 
5.63 2.62 

18.3
2 

1.12 
54.3

4 
 كبير 2.98 2.99 2.21

يتضح مف الجدوؿ السابق وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف التجريبية 
والضابطة في القياس البعدؼ ميارتي التحميل والتركيب لصالح المجموعة التجريبية ُيعزؼ 

 الدائرؼ.إلستراتيجة البيت 
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رسم بياني توضيحي لمفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس  :(1) شكل

 البعدي عمي ميارتي التحميل والتركيب

: وينص ىذا الفرض عمى: توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج الفرض الثاني
والبعدؼ لميارتي التحميل متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي 

 والتركيب المصور لصالح القياس البعدؼ يعزؼ ألثر استراتيجية البيت الدائرؼ".

ولمتحقق مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت لداللة الفروؽ بيف مجموعتيف 
التركيب مرتبطتيف)القياس القبمي، والقياس البعدؼ( لممجموعة التجريبية لمقياس ميارتي التحميل و 

 المصور، وتمخيص النتائج في الجدوؿ التالي: 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

مهارة تحليل 
   المنظومات

مهارة 
تركيب 

   المنظومات

8.63 

5.63 

19.33 
18.3 

 المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية
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نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  :(2) جدول
 .لمقياس ميارتي التحميل والتركيب

 المتغير

القياس القبمي      
 32ن=

القياس البعدي     
 32ن=

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

مامل 
 ايتا

Ŋ 

حجم 
 التاثير

ŋ2 

 المستوى 

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى 

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى 

ميارة تحميل 
 المنظومات

8.17 1.75 19.33 1.92 77.28 1.11 
 كبير 1.34 1.58

ميارة تركيب 
 المنظومات

5.91 1.48 18.31 1.12 63.48 1.11 
 كبير 1.21 1.46

ذات داللة احصائية بيف القياسيف القبمي والبعدؼ  يتضح مف الجدوؿ السابق وجود فروؽ 
لممجموعة التجريبية في مقياس ميارتي التحميل والتركيب المصور وجميعيا لصالح القياس 

 البعدؼ )ذات المتوسط االكبر(.

 
 القياس القبمي والبعدي المجموعة التجريبية رسم بياني توضيحي لمفروق بين :(2) شكل

 ميارتي التحميل والتركيب ىعم

 

0

5

10

15

20

مهارة تحليل 
 المنظومات

مهارة تركيب 
 المنظومات

8.17 
5.9 

19.33 18.3 

 القياس القبلي

 القياس البعدي
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: وينص ىذا الفرض عمى: "اليوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج الفرض الثالث
متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف البعدؼ والتتبعي لميارتي التحميل 

 والتركيب المصور يعزؼ لثبات أثر استراتيجية البيت الدائرؼ".

ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت لداللة الفروؽ بيف مجموعتيف  ولمتحقق مف صحة
مرتبطتيف)القياس البعدؼ، والقياس التتبعي( لممجموعة التجريبية لمقياس ميارتي التحميل 

 والتركيب، وتمخيص النتائج في الجدوؿ التالي: 

لممجموعة التجريبية ت لداللة الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي نتائج اختبار  :(3جدول )
 لمقياس ميارتي التحميل والتركيب المصور

 المتغير

القياس البعدي      
 32ن=

القياس التتبعي  
قيمة  32ن=

 ت
مستوى 

 الداللة
 المتوسط

االنحراف 
 المعيارى 

 المتوسط
االنحراف 
 المعيارى 

 غير دالة 1.71 1.11 19.41 1.92 19.33 ميارة تحميل المنظومات

 غير دالة 1.47 1.94 18.23 1.12 18.31 تركيب المنظوماتميارة 

دؼ السػػابق عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف القياسػػيف البعػػ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ
 في ميارتي التحميل والتركيب المصور )االبعاد والدرجة الكمية(.والتتبعي لممجموعة التجريبية 
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بممين القيمماس البعممدي والتتبعممي لممجموعممة التجريبيممة رسممم بيمماني توضمميحي لمفممروق  :(3) شكل

 والضابطة عمي ميارتي التحميل والتركيب

 تفسير النتائج:

( بفاعمية برنامج باستخداـ 3-1) ( واألشكاؿ3-1) أشارت نتائج الدراسة الموضحة بالجدوؿ
ة لدؼ أطفاؿ استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب لبعض المفاىيـ العممي

 الروضة، وُتعزؼ نتائج البحث إلي اآلتي:

 اعتماد استراتيجية البيت الدائرؼ عمي الصور مما يساعد عمي بقاء أثر المعمومة التي ُتعرض عميو. -

الدور الفعاؿ والنشط ألطفاؿ العينة حيث أنيـ محور أنشطة البرنامج ويشتركوا في جميع  -
 مراحمو.

والمناقشة اإليجابية بيف أطفاؿ كل مجموعة في سبيل إنجاز مياميـ في المشاركة والتعاوف  -
 أسرع وقت وبشكل جيد.

 متابعة الباحثة لؤلطفاؿ في جميع مراحل االستراتيجية. -

 تنمية ميارتي التحميل والتركيب موضوع الدراسة خبلؿ مراحل االستراتيجية. -

االستراتيجيات الحديثة التي تيتـ بعرض وتقديـ المفاىيـ تعتبر استراتيجية البيت الدائرؼ مف  -
العممية مف خبلؿ الصور والرسوـ، ومساعدة وتشجيع الطفل عمي تنظيـ المفاىيـ بشكل بصرؼ 
دراؾ العبلقات بينيا  وبطريقة منظمة، مما ُيسيل عممية تحميل وتفسير المفاىيـ والمعمومات وا 

17.5

18

18.5

19

19.5

مهارة تحليل 
 المنظومات

مهارة تركيب 
 المنظومات

 القياس البعدي 

 القياس التتبعي
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مكانية تركيبيا مرة أخرؼ واستخبلصيا وسيولة استعادتيا وقت الحاجة، حيث يدرؾ الطفل  وا 
ىنا أف النظاـ ليس مجموع األجزاء والمكونات بل مجموعة األجزاء التي تعمل وتتفاعل مع 
بعضيا ومحاولتو تسمسل األحداث، فبل يمكف أف نضع مجموعة مف المفاىيـ مع بعضيا 

وتوضع بشكل منظـ ومرتب ونقوؿ ىنا تـ تكويف منظومة األىـ ىـ أف تعمل وتتفاعل مًعا 
 ومتسمسل.

 بدريمممة حسمممانين، (2229 )ربممماب الشمممافعيوىػػػذه النتػػػائج تتفػػػق مػػػع نتػػػائج بحػػػوث كػػػل مػػػف    
 ابتسمام ،(2217)ماىيتماب الطيمب، دراسػة و ، (2217)نبيل حسمن، سميير تموني و، (2222)

 (.2218) أحمد

 وتمت اإلجابة عمي تساؤالت البحث في اآلتي:

: ما المفاىيـ العممية التي يمكف توظيفيا لتنمية ميارتي األول والذي نصولإلجابة عن السؤال 
  تم اآلتي: التحميل والتركيب لدؼ طفل الروضة مف خبلؿ استراتيجية البيت الدائرؼ 

  اإلطبلع عمي الدراسات السابقة في مجاؿ المفاىيـ العممية لمطفل إلعداد قائمة بالمفاىيـ
 ل والتركيب.العممية لتنمية ميارتي التحمي

 .استخبلص قائمة تحتوؼ عمي أىـ المفاىيـ العممية المناسبة لتنمية ميارتي التحميل والتركيب 
 .عرض قائمة المفاىيـ عمي المحكميف مف ذوؼ الخبرة لمتعرؼ عمي آرائيـ حوؿ القائمة 
 .الصورة النيائية لقائمة المفاىيـ العممية المناسبة لتنمية ميارتي التحميل والتركيب 

ما طبيعة البرنامج الذؼ يوظف استراتيجية البيت  لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصو:
 الدائرؼ لتنمية ميارتي التحميل والتركيب في بعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة؟

  االطبلع عمي الدراسات السابقة واألدبيات في مجاؿ استراتيجية البيت الدائرؼ لمتعرؼ عمي
 ي مراحل استراتيجية البيت الدائرؼ.سير األنشطة ف

 .االطبلع عمي الدراسات السابقة التي تناولت ميارتي التحميل والتركيب 
  تحديد األىداؼ العامة واإلجرائية لمبرنامج، والتخطيط لمحتوؼ األنشطة وفًقا لبلستراتيجية

دوات والوسائل لتنمية ميارتي التحميل والتركيب بإجراءاتيا ومراحميا الثبلثة، والتخطيط لؤل
 وأساليب التقويـ وذلؾ لكل نشاط.
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  إعداد الباحثة لؤلنشطة وفًقا لمراحل استراتيجية البيت الدائرؼ مع مراعاة تنمية ميارتي التحميل
 والتركيب أثناء مراحل االستراتيجية موضوع الدراسة. 

 .عرض البرنامج الُمعد لمدراسة عمي مجموعة مف األساتذة المحكميف 
 برنامج في ضوء آراء واقتراحات المحكميف، وبذلؾ تـ التأكد مف سبلمة البرنامج تعديل ال

 بمحتوياتو.
  .الوصوؿ لمصورة النيائية لمبرنامج والصالحة لمتطبيق عمي عينة الدراسة التجريبية 

ما فاعمية البرنامج الذؼ يوظف استراتيجية البيت لإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصو: 
 لدؼ طفل الروضة؟ ية ميارتي التحميل والتركيب لبعض المفاىيـ العمميةالدائرؼ لتنم

ولئلجابة عمي ىذا السؤاؿ تـ وضع الفرض الخاص بوجود فروؽ بيف المجموعة الضابطة 
والتجريبية في القياس البعدؼ، ووجود فروؽ بيف أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياس القبمي 

 والبعدؼ، وحساب حجـ األثر.

 التوصيات:

اىتماـ المتخصصيف والقائميف في مجاؿ رياض األطفاؿ بدمج استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية  -
المفاىيـ المختمفة لطفل الروضة لبلستفادة مف أىميتيا ومميزاتيا السابق ذكرىا في الدراسة 

 والتي أكدت عميو الكثير مف الدراسات.

األطفاؿ بكميات التربية بحيث تحتوؼ عمي  تطوير وتحديث برامج إعداد معممات رياض -
استراتيجيات ومداخل حديثة ومتنوعة ومنيـ استراتيجية البيت الدائرؼ، وتدريبيـ عمييا في 
الجزء التطبيقي لممواد وعمي كيفية تنفيذىا أثناء تقديـ األنشطة المختمفة التي تنمي مفاىيـ 

 وميارات األطفاؿ.

األطفاؿ عمي استخداـ وتنفيذ االستراتيجيات الحديثة مع االىتماـ بتدريب معممات رياض  -
 األطفاؿ في تنمية المفاىيـ والميارات المختمفة لدييـ.

ضرورة االىتماـ بتنمية ميارتي التحميل والتركيب لممفاىيـ المختمفة لطفل الروضة وبطرؽ  -
واع التفكير متعددة والجمع بيف اإلدراؾ الحسي البصرؼ والتفكير المنظومي وغيره مف أن

 األخرؼ.
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ضرورة توفير بيئة تعميمية محفزة ومشجعة لؤلطفاؿ عمي التفكير بفاعمية وبشكل منظـ والتأكيد  -
 عمي الدور الفعاؿ لطفل الروضة في أنشطة اليوـ.

 البحوث المقترحة:

 فاعمية استراتيجية البيت الدائرؼ في تنمية المفاىيـ الجغرافية لدؼ طفل الروضة. 

 تراتيجية البيت الدائرؼ في تنمية المفاىيـ االجتماعية والخمقية.فاعمية اس

 فاعمية استراتيجية البيت الدائرؼ في تنمية حل المشكبلت واتخاذ القرار لدؼ طفل الروضة.

برنامج تدريبي لممعممات عمي استراتيجية البيت الدائرؼ مف االستراتيجيات االشكاؿ المنظمة 
 وأثرىا عمي األطفاؿ 

 استراتيجية البيت الدائرؼ في تنمية الذكاءات المتعددة عند طفل الروضة. فاعمية

 :ممخص البحث

استيدؼ البحث التعرؼ عمي فعالية برنامج باستخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية 
التحميل والتركيب لبعض المفاىيـ العممية لدؼ طفل الروضة، وقد اشتممت عينة البحث ميارتي 

( طفل وطفمة مقسميف عمي مجموعتيف أحدىما المجموعة الضابطة واألخرػ المجموعة 61) عمي
التجريبية، واستخدـ في البحث مقياس ميارتي التحميل والتركيب لدؼ طفل الروضة، برنامج 

ة البيت الدائرؼ لتنمية مياراتي التحميل والتركيب لبعض المفاىيـ العممية لدؼ باستخداـ استراتيجي
طفل الروضة، وقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج حيث وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدؼ لمقياس ميارتي التحميل 

، كما وجدت (1.11) طفل الروضة لصالح القياس البعدؼ عند مستوؼ داللةوالتركيب لدؼ 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والضابطة في 
القياس البعدؼ لمقياس ميارتي التحميل والتركيب لدؼ طفل الروضة لصالح المجموعة التجريبية 

جود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ ، وعدـ و (1.11) عند مستوؼ داللة
المجموعة التجريبية في القياسيف البعدؼ والتتبعي لمقياس ميارتي التحميل والتركيب لدؼ طفل 

 .الروضة
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 المراجع:

: فاعمية استراتيجية البيت الدائرؼ في تنمية (2218ابتسام سمطان عبد الحميد أحمد)
، مجمة كمية التربيةبعض مفاىيـ التربية الغذائية لدؼ أطفاؿ مرحمة ما قبل المدرسة، 

 ، جامعة أسيوط، كمية التربية.1العدد ،34، المجمد 2118يناير
فاعمية استراتيجية شكل البيت الدائرؼ في تدريس العمـو عمي  (:2214) ابراىيم دمحم فودة

، 25اكتساب المفاىيـ العممية لدؼ تبلميذ الصف الخامس مف المرحمة االبتدائية، المجمد 
 ، كمية التربية، جامعة بنيا.1، الجزء111العدد

: أثر استراتيجية البيت الدائرؼ في تدريس الجغرافيا لتنمية (2216) يدأسامة أحمد الس
،  كمية رسالة ماجستيرالمفاىيـ الجغرافية والتفكير المتشعب لدؼ تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

 التربية، جامعة أسيوط.
تطوير مناىج العمـو لتنمية التفكير لدؼ المتعمميف )رؤية  (:2211السيد عمي السيد )

، التربية المؤتمر العممي الخامس عشرتقبمية( الجمعية المصرية لمتربية العممية، مس
 7-6العممية: فكر جديد لواقع جديد، المركز الكشفي العربي الدولي بالقاىرة في الفترة 

 .2111سبتمبر 
: تدريس مناىج العموـ بالتعميـ العاـ مف أجل تميز المتعمميف (2214السيد عمي السيد )

، المؤتمر العممي السادس عشررات التفكير، الجمعية المصرية لمتربية العممية، في ميا
 .2114أغسطس  11-9التربية العممية موجيات لمتميز، 

)الجزء األوؿ(، القاىرة، دار  تدريس مناىج العموم: (2212) السيد عمي السيد شيدة
 الفكر العربي.

: فاعمية توظيف استراتيجية البيت الدائرؼ في (2212) آمال عبد القادر دمحم الكحموت
تنمية المفاىيـ وميارات التفكير البصرؼ بالجغرافيا لدؼ طالبات الصف الحادؼ عشر بغزة، 

 غزة، كمية التربية. -، الجامعة اإلسبلميةرسالة ماجستير
استخداـ استراتيجية البيت الدائرؼ لتنمية التفكير  (:2215) إيناس طمعت دمحم مصطفي

، جامعة رسالة ماجستيرالمنظومي والتحصيل في العموـ لدؼ تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 
 الزقازيق، كمية التربية.
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إعداد برنامج في العموـ باستخداـ المدخل المنظومي  (:2222) بدرية دمحم دمحم حسانين
ت في دراساوأثره في تنمية عمميتي التحميل والتركيب لدؼ طبلب كمية التربية بسوىاج، 

، العدد السابع والسبعوف، جامعة جنوب الوادؼ، كمية التربية المناىج وطرق التدريس
 بسوىاج.

، التوجيات الحديثة في المناىج وطرق التدريس (:2215بييرة شفيق ابراىيم الرباط )
 القاىرة، المؤسسة العربية لمعموـ والثقافة.

، عماف، 4، طالتدريس العامة طرائق: (2229) توفيق أحمد مرعي، دمحم محمود الحيمة
 دار المسيرة.

، األردف، مؤسسة حمادة التدريس الفعال: (2215) حيدر عبد الكريم محسن الزىيري 
 لمدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، دار اليازورؼ.

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.سيكولوجية التفكير المنظومي: (2212) دينا أحمد اسماعيل
برنامج مقترح في الرياضيات قائـ عمي المدخل  (:2229) دمحم صالح الشافعيرباب عبده 

مجمة رعاية وتنمية المنظومي لتنمية ميارات التفكير التحميمي لدؼ أطفاؿ الروضة، 
 ، يونيو، العدد السابع، جامعة المنصورة، مركز رعاية وتنمية الطفولة.الطفولة

ج إثرائي قائـ عمي األنشطة في تنمية ميارات فعالية برنام (:2213) زينب رجب عمي البنا
، جامعة اإلسكندرية، كمية رسالة دكتوراهالتفكير المنظومي ألطفاؿ الروضة الموىوبيف، 

 رياض األطفاؿ.
: توظيف استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة (2213) سماح عبد الفتاح دمحم مرزوق 

، مجمة الطفولةاىيـ العممية لطفل الروضة، لتنمية ميارات التفكير المنظومي لبعض المف
 ، جامعة القاىرة، كمية رياض األطفاؿ.2113، مايو14العدد 

فاعمية استراتيجية شكل البيت الدائرؼ في  (:2213) شيماء فيمي ابراىيم يس شاىين
تدريس العموـ عمي اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدؼ تبلميذ 

 ، جامعة بنيا، كمية التربية.رسالة ماجستيرحمة االبتدائية، المر 
، 6، طتعميم التفكير النظرية والتطبيق (:2217) صالح دمحم عمي أبو جادو، دمحم بكر نوفل

 عماف، دار المسيرة.
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)رؤؼ تربوية معاصرة في تعميـ تفكير بال حدود (:2226) صالح الدين عرفة محمود
 عالـ الكتب لمنشر والتوزيع.التفكير وتعممو(، القاىرة، 

فاعمية استراتيجية البيت الدائرؼ في تنمية االتجاه نحو (: 2217عماد جميل حمدان كشكو)
مجمة جامعة فمسطين مادة العموـ لدػ طمبة الصف الثامف األساسي بمحافظة غزة، 

 ، المجمد السابع، العدد الثالث، أكتوبر، جامعة فمسطيف لؤلبحاثلألبحاث والدراسات
 والدراسات، عمادة الدراسات العميا والبحث العممي.

القاموس العربي األوؿ  (:2212) عيسي سعد العوفي، عبد الرحمن عموي الجميدي
 ، عماف، األردف، ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع،. لمصطمحات عمـو التفكير

األردف، دار زىراف  فمسفة التفكير ونظريات في التعميـ والتعمـ، (:2211فارس راتب األشقر)
 لمنشر والتوزيع.

، عماف، دار 9، مفاىيـ وتطبيقات، طتعميم التفكير (:2216) فتحي عبد الرحمن جراون 
 الفكر لمطباعة والنشر.

 ، الرياض، دار الصولتية.تدريس ميارات التفكير (:2227) كوثر جميل سالم
يت الدائرؼ لتنمية بعض برنامج باستخداـ استراتيجية الب (:2217) ماىيتاب أحمد الطيب

كمية التربية  ، مجمة الطفولة،المفاىيـ العممية الجيولوجية لدؼ األطفاؿ المكفوفيف جزئًيا
 .426-383، ص2117، الجزء األوؿ، سبتمبر27لمطفولة المبكرة، جامعة القاىرة، العدد 

، ط (:2229) دمحم السيد عمي  عماف، دار المسيرة. ،3التربية العممية وتدريس العمـو
، اإلمارات العربية 2ط العمميات الذىنية وميارات التفكير، (:2225) دمحم جياد جمل

 المتحدة،  دار الكتب الجامعي، العيف.
، أساسيات عمم النفس التربوي  (:2226) دمحم فرحان القضاه، دمحم عوض الترتوري 

 النظرية والتطبيق، األردف، دار الحامد.
فاعمية استراتيجية شكل البيت الدائرؼ في تنمية  (:2213اليادي مينا )مروة عمي عبد  .1

المفاىيـ العممية وميارات التفكير المنظومي في العموـ الحياتية لدؼ طالبات الصف الحادؼ 
 غزة، الجامعة اإلسبلمية.، رسالة ماجستير، عشر في غزة
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ميارات التفكير  فعالية شكل البيت الدائرؼ في تنمية بعض (:2216منار مصطفي )
رسالة  البصرؼ والتحصيل في مادة العموـ لدؼ التبلميذ ضعاؼ السمع بالمرحمة االبتدائية،

 ، جامعة المنصورة، كمية التربية.ماجستير
فاعمية برنامج قائـ عمي الخرائط الذىنية  (:2217نبيل السيد حسن، سيير كامل توني )

، يناير 25العدد  ، مجمة الطفولة،الروضةفي تنمية ميارات التفكير التحميمي لدؼ طفل 
 ، جامعة القاىرة، كمية التربية لمطفولة المبكرة.2117

أثر استخداـ استراتيجية مخطط البيت الدائرؼ عمي  (:2213) ىبة نور الدين أبو المعاطي
، رسالة تنمية ميارات عمميات العمـ األساسية في العمـو لدؼ تبلميذ المرحمة االعدادية

 جامعة المنوفية، كمية التربية.  ر،ماجستي
استراتيجية البيت الدائرؼ " فاعميتيا في تنمية ميارات ما وراء  (:2225) ىيا المزروع

، مجمة المعرفة وتحصيل العموـ لدؼ طالبات المرحمة الثانوية ذوات السعات العقمية المختمفة
 .67-13، ص 96العدد  رسالة الخميج العربي،

القاىرة، الشركة العربية  أساليب تدريس العموـ، (:2228) جبران يعقوب نشوان، وحيد
 المتحدة لمتسويق والتوريدات.

 ، عماف، دار المسيرة.تعميـ التفكير لجميع األطفاؿ (:2227) يوسف دمحم قطامي
 عماف، دار المسيرة. المرجع في تعميـ التفكير، (:2214) يوسف محمود قطامي     
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Effectiveness of A Program Using Round House Strategy to Develop the 

Skills of Analysis and Synthesis of some Secientific Concepts in A 

Kindergarten Child 

Abstract: 

The research aimed at identifying the effectiveness of a program 

using the round house strategy to develop analysis and synthesis skills for 

some scientific concepts in a kindergarten child. The research sample 

included (60) children and boys divided into two groups, one of which is 

the control group and the other is the experimental group. The research 

used a measure of my skills of analysis and synthesis in a child 

Kindergarten, a program using round house strategy to develop analytical 

and synthesis skills for some scientific concepts of a kindergarten child, 

The results showed the effectiveness of the program, where there were 

statistically significant differences between the mean scores of children of 

the experimental group in the pre and post measurements of the scale of 

analysis and composition skills for the kindergarten child in favor of post-

measurement at the significance level (0.01), and there were statistically 

significant differences between the mean scores of children The 

experimental group and the control group in the dimensional 

measurement of the scale of analysis and composition skills for the 

kindergarten child in favor of the experimental group at the significance 

level (0.01), and the absence of statistically significant differences 

between the mean scores of the children of the experimental group in the 

dimensional and sequential measurements of the scale of analysis and 

Installation for kindergarten child. 

 


