
  

  

  بعنواندكتوراه  أطروحة

فاعلية استخدام استراتيجية البيت الدائري أثناء تدريس التاريخ في 
  تنمية التفكير المكاني والكفاءة الذاتية لدى الطلبة في األردن

  
The Effectiveness of Using Roundhouse Strategy in During 
History Teaching in  Developing of Spatial Thinking and 

Self-Effcacy Among Students in Jordan 
 

  
  ةالطالب إعداد

  رين وجيه خليفةش
  2012230020 الجامعي الرقم

  
  

  إشراف

  مشرفا رئيسا              بيداتــالدكتور هاني حتمل ع األستاذ               

  مشرفاً مشاركاً          ودــــالدكتور إبراهيم القاع األستاذ               

  
البيت الدائري أثناء تدريس التاريخ في تنمية التفكير المكاني  إستراتيجيةفاعلية استخدام 

  والكفاءة الذاتية لدى الطلبة في األردن

  الفصل الدراسي األول

2016/2017  

   وكـاليرم ةـجامع
  ةــالتربي ةـكلي

  سـالتدريطرق المناهج و قسم
   



 ب 

 

  



 ك 

 

  لملخصا

رين وجيه، فاعلية استخدام استراتيجية البيت الدائري أثناء تدريس التاريخ فـي  خليفة، ش

، 2016تنمية التفكير المكاني والكفاءة الذاتية لدى الطلبة في األردن، جامعـة اليرمـوك،   

  .)مشاركا امشرف. إبراهيم القاعود د.أ و هاني حتمل عبيدات، مشرفا رئيسيا د.أ:إشراف(

الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية البيت الدائري أثناء إلى دراسة الحالية هدفت ال

لـدى طلبـة الصـف العاشـر     الذاتيـة،  في تنمية التفكير المكاني والكفاءة التاريخ، تدريس 

إعداد اختبار للتفكيـر   استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث تم تم الهدفاألساسي، ولتحقيق 

 علـى  وبعد ذلك تم تطبيقهـا . ة الذاتية، ثم التأكد من صدقهما وثباتهماالمكاني ومقياس للكفاء

وقد تألفت من شعبة من طلبـة الصـف    .القصدية بالطريقة التي تم اختيارها عينة الدراسة 

طالباً وطالبة، وقـد درسـوا باسـتخدام    ) 39(العاشر كمجموعة تجريبية وبلغ عدد أفرادها 

درسـوا  وطالبـة،  طالبـاً  ) 33(أخرى بلغ عدد أفرادهـا  استراتيجية البيت الدائري، وشعبة 

عنـد مسـتوى    إحصائياًدالة وقد أظهرت النتائج وجود فروق . باستخدام الطريقة االعتيادية

ولصالح استراتيجية البيت الـدائري فيمـا    التدريس،تعزى الستراتيجية ) =0,05(الداللة 

ـ  .يتعلق بالتفكير المكاني عنـد مسـتوى    إحصـائياً دالـة  روق كما أظهرت النتائج وجود ف

تعـزى   الذاتيـة، لصالح المجموعة التجريبية فيما يتعلق بمقياس الكفـاءة  ) =0,05(الداللة

  .الستراتيجية البيت الدائري

وفي ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بضرورة توظيف استراتيجية البيت الدائري 

كما توصي بضرورة تدريب . عام في تدريس مبحث التاريخ بشكل خاص، وبالتدريس بشكل

المعلمين والمعلمات على كيفية توظيف استراتيجية البيت الدائري في التـاريخ، وفـي كـل    

  .المواد الدراسية وتوضيح دورها في تنمية التفكير المكاني والكفاءة الذاتية

.استراتيجية البيت الدائري، الكفاءة الذاتية، التفكير المكاني: الكلمات المفتاحية
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Abstract  
Khalifa Shereen Wajeeh. The Effectiveness of Using Roundhouse 
Strategy in During History Teaching in Developing of Spatial 
Thinking and Self-Effcacy Among Students in Jordan. Yarmouk 
university. Faculty of Education.2016.( Supervisor: Prof. Hani 
Hatmal Obiedat . Co-Supervisor: Prof. Ibrahim Al Qaoud) 

The current study aimed at identifying the impact of using the 
Roundhouse Strategy on the development of spatial thinking and self-
competence in teaching history to the 10th Grade students. To that end، a 
Spatial Thinking Test and a Self-efficacy scale Measure were prepared 
and verified for reliability and consistency. 

A semi-experimental approach was adopted، including a randomly 
selected study sample consisting of a 10th grade class as an experimental 
group of 39 male and female students. The group was taught using the 
Roundhouse Strategy as compared to another class of 33 male and female 
students, who were taught using the common approach.  

The results have shown that there are differences at the significance 
level (α = 0.05) that can be attributed to the teaching strategy. Such 
results were in favor of the Roundhouse Strategy as pertaining to the 
Spatial Thinking. The study has also found differences of statistical 
significance at Significance Level (α = 0.05) as far as the Self-efficacy 
scale Measure is concerned. Such differences were in favor of the 
experimental group and were attributed to the Roundhouse Strategy. 
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