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مستخلص البحث
التعرف  الى  الحالي  البحث  هدف 

على اثر الخرائط المخروطية في:
-  ات��ج��اه��ات ط��ال��ب��ات ال�����ص��ف ال��راب��ع 

العلمي في مادة علم االحياء.
ولغر�ض التحقق من هدف البحث 

تم �صوغ الفر�صية ال�صفرية االتية:-
عند  اح�صائية  داللة  ذو  فرق  -  اليوجد 
متو�صط  بين   )0،05( دالل��ه  م�صتوى 
التجريبية  المجموعة  درجات طالبات 
الخرائط  با�صتعمال  يدر�صَن  اللواتي 
المخروطية ومتو�صط درجات طالبات 
يدر�صَن  اللواتي  ال�صابطة  المجموعة 
ع��ل��ى وف���ق ال��ط��ري��ق��ة االع��ت��ي��ادي��ة في 
مقيا�س االتجاه نحو مادة علم االحياء.
الفر�صية  هذه  �صحة  من  وللتحقق 
ا�صتغرقت )75(  تجربة  الباحثة  اجرت 

يوم اذ تم اعتماد االجراءات االتية:
)ذي  ال��ت��ج��ري��ب��ي  الت�صميم  اخ��ت��ي��ر 
)تجريبية  لمجموعتين  الجزئي(  ال�صبط 
البحث  عينة  اختيار  تم  وقد  �صابطة(،  و 
ق�صاء  ف��ي  للبنات(  الخن�صاء  )اع��دادي��ة 
ال��دي��وان��ي��ة  لمحافظة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�صامية 
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بطريقة ق�صدية، اذ بلغ عدد طالبات ال�صف الرابع العلمي في المدر�صة )215( طالبة.
)العمر  التالية  المتغيرات  في  البحث  مجموعتا  اح�صائيا  الباحثة  كافات  وقد 
علم  مادة  درجات  و  الذكاء  اختبار  ال�صابقة،  المعلومات  اختبار  باال�صهر،  مح�صوبا 
لالباء  الدرا�صي  التح�صيل  المادة،  نحو  االتجاه  مقيا�س  ال�صنة،  ن�صف  في  االحياء 

واالمهات(.
اما ادات البحث فقد تم بناء مقيا�س لقيا�س اتجاهات الطالبات نحو مادة علم 
الوجداني،  )المعرفي،  مكونات  ثالث  على  موزعة  فقرة   )50( من  مكونا  االحياء 
المهاري( وتتم التحقق من �صدق االختبار باالعتماد على نوعين من ال�صدق هما 
ال�صدق الظاهري، و�صدق البناء وح�صب معامل ثباته عن طريق تطبيق معادلة الفا 

– كرونباخ.
تم تطبيق التجربة في الن�صف الثاني من العام الدرا�صي )2014م – 2015م( 
2014م(، وانتهت يوم االربعاء   / 2  / 15 اذ بدات التجربة يوم )االحد الموافق 
)29 / 4 / 2014م(، بواقع ثالث ح�ص�س في اال�صبوع لكل مجموعة، وبعد ان تم 
االنتهاء من تطبيق التجربة تم تحديد موعد تطبيق مقيا�س االتجاه نحو مادة علم 

االحياء على طالبات عينة البحث الحالي.
المجموعة  طالبات  ول�صالح  اح�صائية  داللة  ذو  فرق  وجود  النتائج  واظهرت 
الخرائط  طريقة  باعتماد  الباحثة  او�صت  البحث  نتائج  �صوء  وف��ي  التجريبية، 
اجراء  الباحثة  اقتراح  الى  باال�صافة  االحياء،  علم  مادة  تدري�س  في  المخروطية 
درا�صات مماثلة لعدة مواد ومراحل درا�صية مختلفة للتعرف على اثرها في التح�صيل 

واالتجاه نحو المادة وفي متغيرات مختلفة.
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الفصل االول: 
 Problem Of The Research:اوال: مشكلة البحث

�صهد تدري�س مادة علم االحياء في ع�صر العلم واالت�صاالت والف�صاء والحا�صبات 
عالميا وعربيا اهتماما كبيرا وتطورا م�صتمرا لمواكبة خ�صائ�س الع�صر ومتطلباته، 
ونظرا لهذا الت�صارع في معدل زيادة المعرفة بحيث ا�صبح حجمها في اي ميدان من 
المتعلمون  يواجهها  التي  ال�صعوبات  ومع  قليلة  �صنوات  في  يت�صاعف  المعرفة  ميادين 
التركيز  الى  االهتمامات  اتجهت  وخ�صائ�صها  المعرفة  بهذه  االلمام  محاوالت  في 
بالن�صبة  معنى  التعلم ذي  ي�صبح  بحيث  لهم  تدري�صها  وتي�صير  العلمية  المفاهيم  على 
للمتعلمين واليتحقق التعلم ذو المعنى اال اذا قام المتعلم بدمج المعلومات الجديدة في 
بنيته المعرفية بهدف فهم العالقات وربط المفاهيم الجديدة واالفكار القديمة لديه 
ب�صوره ن�صطة، وبذلك يعاد ت�صكيل هذه البنية المعرفية. )ال�صامرائي، 2012: 48(.

االعدادية  المرحلة  م�صتوى  على  التح�صيل  وزي��ادة  العلميه  الماده  كانت  ولما 
تعد احد اهداف تدري�س مادة علم االحياء، فان تحقيق هذا الهدف يتطلب طرائق 
من  الكثير  اعد  لذا  العلمية،  الماده  هذه  اكت�صاب  �صالمة  ت�صمن  منا�صبة  تدري�صية 
تعطي  تدري�س  ا�صتخدام طرائق  التدري�س  المهتمين بطرائق  والباحثين  التربوييين 
بينها  التميييز  ومحاولة  اال�صياء  خ�صائ�س  معرفة  عمليات  ليزاول  للمتعلم  دورا 
وتف�صيرها في �صوء معلوماته عنها، م�صافا لذلك ت�صنيفه لها وفي ذلك يعطي المتعلم 
�صورا مترابطة عن المفاهيم التي يتعلمها، وعن طريق درا�صة ا�صتطالعية مفتوحه 
قامت بها الباحثة لعينة من مدر�صي مادة علم االحياء حيث بلغ حجم العينه )13( 
مدر�س وُمدر�صه، ولديهم خبره التقل عن )5( �صنوات ومعرفة ارائهم حول اال�صاليب 
والطرائق الم�صتعملة في اثناء التدري�س وطرح بع�س اال�صئله عليهم والحظت الباحثه 
عزوفهم عن ا�صتخدام طرائق تدري�صية مغايرة مثل الخرائط المخروطية حيث كان 

ا�صئلة العينه اال�صتطالعيه من �صوؤالين هما:-
الم�صتخدمة في تدري�س مادة علم االحياء لطالبات ال�صف  �س1 -  ماهي الطريقة 

الرابع العلمي ؟
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�س2 -  هل يوجد تدني في م�صتوى تح�صيل طالبات ال�صف الرابع العلمي في مادة 
علم االحياء وما ال�صبب في ذلك التدني ؟

وح�صلت على النتائج االتيه:-
التدري�س  في  التقليدية  الطريقه  يتبعون  والمدر�صات  المدر�صين  من   )90%(  -

التي تعتمد على الحفظ واال�صتظهار وطريقة اال�صئله واالجوبه. 
ولقد تمت �صياغة م�صكلة البحث من خالل االجابة االتية:

الرابع  ال�صف  طالبات  اتجاهات  في  المخروطية  الخرائط  ا�صتعمال  اثر  �س:  ما 
العلمي نحو مادة علم االحياء؟

ثانيا: اهمية البحث:
 Importance Of The Research

تعد نظرية التمثيل المعرفي الوزوبيل التي ظهرت في االونه االخيرة من ابرز 
التدري�س  التعلم با�صتراتيجيات تعرف با�صتراتيجيات  اال�صاليب الحديثة في عملية 
 )Vee )ال�صكل  المخروطية  الخرائط  ا�صتراتيجية  بينها  ومن  المعرفية(  )ف��وق 
وتقوم الخريطة المخروطية على االب�صتومولوجيا البنائية وتعني نظرية المعرفة او 

علم المعرفة وهي فرع من فروع الفل�صفة التي تتعامل مع الطبيعة المعرفية.
)خطايبة، 2008: 279( 
اداء  تح�صين  على  ت�صاعد  تعليمية  ا�صتراتيجية  هي  المخروطية  فالخرائط 
المتعلمين وتمثلهم ال�صحيح للمفاهيم والحقائق العلمية حيث ترتكز على ان المعلم 
في  تغيير  لينتج  التعليمي  الموقف  في  والم�صاعر  المعاني  في  يت�صاركان  والمتعلم 
خبرات المتعلم حيث ترتكز هذه الطريقة في التدري�س على مركزية دور المتعلم في 
الموقف التعليمي، وا�صاف قطامي ان البيئة المعرفية تنظم عادًة في �صوره هرمية 
المفاهيم االخرى  ويتكامل مع  ين�صم  لتكوين فهم جديد  تمثيلية ذات معنى جديد 

الموجودة في �صورة متكاملة وي�صبح جزءا منها. )قطامي، 2010: 190(

»«
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ايجابية  اتجاهات  ظهور  في  ي�صهم  قد  المخروطية  الخرائط  ا�صتخدام  وان 
نحو مادة علم االحياء حيث ان االتجاهات انماط �صلوكية يمكن اكت�صابها وتعديلها 
بالتعلم وتخ�صع للمباديء والقوانيين التي تحكم انماط ال�صلوك االخرى، وان عملية 
تطوير اتجاهات ايجابية نحو مادة علم االحياء والن�صاطات المتنوعة المرتبطة بها، 
هو هدف هام ت�صعى التربية الى تحقيقة عند الطلبة لتمية اتجاهات مرغوبة لديهن 
درا�صات  تناولت  وقد  الدرا�صي  وتح�صيل  الدافعية  زي��ادة  الى  ي��وؤدي  بالتالي  وهذا 

عديدة العالقة بين التح�صيل الدرا�صي واتجاهات الطالب نحو المواد العلمية.
)عي�صوي، 1999: 354(

ومن خالل ماتقدم ُيمكن للباحثه ايجاز اهمية البحث بالنقاط االتيه:
1 -  تامل الباحثه ان ت�صتفيد الجهات التربويه من النتائج االيجابيه التي يتم التو�صل 
الخرائط  وفق  على  االحياء  علم  م��ادة  تدري�س  طريق  عن  الحالي  البحث  لها 

المخروطيه.
2 -  اهمية المرحلة االعداديه بو�صفها مرحلة الن�صج و التهيئه للدرا�صه الجامعية.

3 -  اهمية االتجاهات بو�صفها هدفا رئي�صيا من االهداف التربوية لوزارة التربية لما 
له دور في ت�صكيل �صلوك الطالبات.

4 -  حاجة المدار�س الما�صة في الوقت الحا�صر وفي المراحل المدر�صية كافة الى 
التدري�صية  الطرائق  غير  والمغايرة  الحديثة  التدري�صية  الطرائق  ا�صتخدام 
اتجاهات  وتنية  التح�صيل  ت�صاعد على رفع م�صتوى  التي  التقليدية واالعتيادية 

الطالبات نحو مادة علم االحياء.
ثالثا: هدف البحث:

 -  :Objectives of the research
يهدف البحث الحالي لتعرف على:

1(  اثر ا�صتعمال الخريطة المخروطية في اتجاهات طالبات ال�صف الرابع العلمي 
نحو مادة علم االحياء.
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رابعا: فرضية البحث:
 -:Hypothesis of research

يتم التحقق من هدف البحث من خالل الفر�صية ال�صفرية االتية:
1(  اليوجد فرق ذو داللة اح�صائية عند م�صتوى دالله )0،05( بين متو�صط درجات 
المخروطية  الخريطة  با�صتعمال  يدر�صن  اللواتي  التجريبية  المجموعة  طالبات 
ومتو�صط درجات طالبات المجموعة ال�صابطة اللواتي يدر�صن على وفق الطريقة 

االعتيادية في مقيا�س االتجاه نحو مادة االحياء.
خامسا: حدود البحث:

:limitation of the research
اقت�صر البحث الحالي على:

1 -  الحدود المكانية: المدار�س االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز ق�صاء 
ال�صامية / محافظة الديوانية 

2 -  الحدود الب�صرية: طالبات ال�صف الرابع العلمي في المدار�س االعدادية والثانوية.
3 -  الحدود المعرفية: مو�صوعات الف�صول )ال�صابع والثامن والتا�صع والعا�صر( من 

كتاب مادة علم االحياء لل�صف الرابع العلمي.
4 - الحدود الزمنية: الف�صل الثاني من العام الدرا�صي 2014 – 2015 م.

سادسا: تحديد المصطلحات:
 -:Definition Of The Terms

ب ( الخريطة المخروطية:
عرفها قطيط )2009( بانها:

ا�صهم  او  خطوط  طريق  عن  ببع�س  بع�صها  المفاهيم  يربط  تخطيطي  »�صكل 
يكتب عليها كلمات تعرف بكلمات الربط تبين العالقة بين مفهوم واخر وعند اعداد 

»«
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هذه الخريطة يراعي و�صع المفاهيم االكثر عمومية في قمة ال�صكل ثم تتدرج الى 
المفاهيم االقل فاالقل ». )قطيط، 2009: 213(

وعرفتها الباحثة اجرائيا بانها:
)مخططات منظمة تاخذ ال�صكل )V( تتبعها الباحثة مع طالبات ال�صف الرابع 
العلمي )المجموعة التجريبية( في اثناء درا�صتهن لمادة علم االحياء حيث بلغ عدد 
االربعة  للف�صول  االحيائية  المو�صوعات  على  ا�صتملت  مخطط   )18( المخططات 
بوؤرة  لكل مو�صوع في  الرئي�صي  ال�صوؤال  يتحدد  والعا�صر(  والتا�صع  والثامن  )ال�صابع 
ال�صكل )V( اما على الجهة اليمنى فتترتب اهم المفاهيم التي يراد من الطالبات 
من  تحقيقة  ماتم  كل  على  فيحتوي  االي�صر  الجانب  على  اما  در���س  كل  في  تعلمها 

المعارف التي يراد تحقيقها(.
- االتجاه:

- ابو عالم )2010م( بانه:
معين تجاه مو�صوع او �صخ�س  لفعل  ال�صخ�س  اختيار  على  توؤثر  داخلية  “حالة 
طريقة  اف�صل  الن  التعريف،  عنا�صر  من  ه��ام  عن�صر  الفعل  اختيار  او  ح��دث  او 
لقيا�س اتجاه �صخ�س نحو مو�صوع ما هو مالحظة كيف ي�صلك او يت�صرف ازاء هذا 

المو�صوع“. )ابو عالم، 2010: 27(
وعرفته الباحثة اجرائيا: 

)هو الدرجة التي تح�صل عليها طالبات ال�صف الرابع العلمي لمادة علم االحياء 
من خالل االجابة على فقرات المقيا�س الُمعًده لمعرفة اتجاهات الطالبات نحو مادة 

علم االحياء(.
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الفصل الثاني:
-:Maps Conical الخرائط المخروطية

اٍن  في  والتقويم  التدري�س  ا�صتراتيجيات  اح��دى  المخروطية  الخرائط  ُتعد 
يتبناها  ان  ي�صتطيع  فالمعلم  المجالين،  في  وا�صعه  ا�صتخدامات  من  لها  لما  واحد 
وتحديد  التعليمية  المادة  محتوى  عر�س  في  الت�صل�صل  خالل  من  تدري�س  كطريقة 
العالقات بين مفاهيم هذه المادة التعليمية ا�صافه الى توظيفها في عملية التقويم 
من خالل ال�صوؤال عن العالقات او ت�صل�صل او تدرج محتوى المادة العلمية حيث ُتعد 
من ا�صتراتيجيات تدري�س العلوم التي تحاول الجمع بين النظرية والتطبيق، اي بين 
الجانب العملي والجانب النظري، وقد قام العالم جوين باقتراح �صكل �صبعة المعرفي 
)المخروط( لم�صاعدة المعلم والمتعلم لربط الجانب النظري في ال�صكل بالجانب 
العملي وقد اطلق علية باللغة االنكليزية �صكل )V( النه مكوناته عندما تو�صع ويو�صل 
�صبعة  �صكل  علية  فيطلق  العربية  باللغة  اما  ال�صكل،  هذا  تاخذ  فانها  خطوط  بينها 

المعرفي )المخروطي( النه ال�صكل)V( ي�صبه الرقم �صبعة في االرقام الهندية.
)امبو �صعيدي والبلو�صي، 2011: 260(

اهمية الخريطة المخروطية بالنسبة للمعلم:
-:Importtance Map Conical For :  

تكمن اهمية الخريطة المخروطية بالن�صبة للمعلم بما يلي:- 
- ت�صاعد المدر�س في التخطيط للدر�س، واخراجه ب�صورة منظمة مرتبة.

-  يمكن ا�صتخدامها كمنظم متقدم قبل الدخول في الدر�س، ويمكن ا�صتخدامها في 
اثناء ال�صرح كذلك يمكن ا�صتخدامها في نهاية الدر�س كخال�صة للدر�س حيث ٌتعد 

مدخال تدري�صيا ذا معنى.
ات�صال  اداة  ٌتعد  والمدر�س حيث  الطلبة  بين  والتفاعل  التعاون  تنمية روح  -  ت�صهم في 
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جيدة بين المدر�س والطلبة من خالل العمل �صمن المجموعات التعاونية، والتي تقود 
الى مناق�صات وحوارات حيويه هادفة، بين اع�صاء المجموعات من خالل عملهم معا.

-  ُتمكن المدر�س من قيا�س مدى تطور المفاهيم لدى الطلبة، وم�صتوى تغيرها. 
)عطية، 2008: 241(

اهمية الخريطة المخروطية بالنسبة للمتعلم:
 -:Importance Map Conical For The :  

كونها  في  للمتعلم  بالن�صبة  المخروطية  الخرائط  ا�صتخدام  اهمية  تكمن 
ت�صاعد على: 

للطلبة  وال�صماح  المعرفة  تبنى  كيف  تعلم  خالل  من  المعنى  ذي  التعلم  -  تحقيق 
بت�صور مفاهيمهم نحو الظاهرة قيد الدرا�صة .

واال�صتنتاج  والتف�صير  المالحظة  مثل  العلم  عمليات  بع�س  المتعلم  -  اكت�صاب 
والت�صنيف والتبوؤ وفر�س الفرو�س.

- تنمية اتجاهات المتعلمين نحو المواد الدرا�صية. 
- تنمية االبداع والتفكير التاملي عن طريق بناء الخارطة المخروطية واعادة بنائها. 
والمنطقي  والمكاني  والب�صري  اللغوي،  الذكاءات  من  العديد  الطلبة  لدى  -  تنمي 

والريا�صي والج�صدي واالجتماعي. )قطيط، 2009: 218(.
)عبا�س والعب�صي، 2007: 35( 

-:Components Map Conical مكونات الخريطة المخروطية
الجانب  ويمثل  االي�صر،  الجانب  جانبين:  من  المخروطية  الخريطة  تتكون 
Think�( ويعرف احيانا بالتفكيري )Conceptual Side )للمفاهيمي او النظري 
 )Princeples( والمباديء  )Concepts( المفاهيم وي�صتمل على   )ing Side
 )Philoshy( والفل�صفة  ما،  در�س  مو�صوع  في  المت�صمنة   )Theory( والنظرية 
التي ينتمي اليها ذلك المو�صوع او ماُيعرف باالفكار الرئي�صية وي�صير هذا التنظيم 
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مفهوما  لكونها  النظرية  الى  الفل�صفة  من  يتدرج  االي�صر  للجانب  ت�صل�صل هرمي  الى 
عاما الى المباديء كعالقات بين المفاهيم وهذه المفاهيم متدرجة من مفاهيم اكثر 
عمومية الى مفاهيم اقل عمومية، وهكذا حتى ن�صل الى المفاهيم الفرعية او التحتية 
)العملي  االجرائي  الجانب  ويمثل  االيمن  الجانب  فهو  االخر  الجانب  اما  للخريطة، 
المعرفية  المتطلبات  على  وي�صتمل   )Methodological Side( التطبيقي(  او 
)Knowledge Claims( والمتطلبات القيمية )Value Claims( والت�صجيالت 
الجانبين  ه��ذان  ويرتبط   )Transformations( وتحويالتها   )Records(
)االي�صر وااليمن( للخريطة من خالل ال�صوؤال الرئي�س ))Focus Question الذي 
يقع اعلى الخريطة بين جانبيها المفاهيمي واالجرائي والذي يعالج مو�صوع الدرا�صة، 
والنظريات  والمباديء  والمفاهيم  واالح��داث  ال�صياء  تحديد  علية  االجابة  وتتطلب 
ال�صرورية لبناء المعرفة الجديدة، علما بان المكونات ال�صابقة عبارة عن العنا�صر 

اال�صا�صية في بنية نظرية المعرفة طبقا لترتيبها في الخريطة المخروطية.
-:Trends االتجاهات

تحتل درا�صة االتجاهات مكانة منا�صبة وبارزة في التربية والتعليم وفي درا�صات 
محددات  تعتبر  وهي  والعامة،  الخا�صة  االن�صانية  والعالقات  والتوا�صل  ال�صخ�صية 
لدية  يتكون  الفرد  نمو  خالل  ومن  االجتماعي  لل�صلوك  ومنظمة  و�صابطة  موجهة 
اتجاهات نحو االفراد والجماعات والموؤ�ص�صات والمواقف والمو�صوعات االجتماعية، 
وكل مايقع في المجال البيئي للفرد وبالرغم من ان النظم التربوية تركز على تعليم 
االتجاهات  تعليم  على  تركيزها  من  اكثر  والمعرفي  العقلي  المجال  في  المهارات 
ومهارات المجال المعرفي عموما فان هذا المجال يفوق في اهمية كافة المجاالت 
لدى  االجتماعي  ال�صلوك  ت�صكيل  مكونات  اهم  من  االتجاهات  تُعد  ولهذا  االخ��رى، 

االفراد. )الهادي، 2013: 183(
وللدين الثر البالغ في غر�س االتجاهات ال�صالحة وغر�صها في نفو�س المتعلمين 
ولذا ين�صح المتعلمون باالحتكام الى االيات القرانية الكريمة وال�صنة ال�صريفة في 
تقييم المواقف والممار�صات، وانماط ال�صلوك التي تعر�س على المتعلمين ويتعر�صون 
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لها ومما ي�صاعد في ذلك حفظهم لاليات واالحاديث التي تحمل في ثناياها القيم 
اال�صالمية المختلفة المتنوعة التي تتناول الجوانب الروحية واالجتماعية والعقائدية 

والت�صريعية.  )مرعي والحيلة، 2009: 232(
 -:The Concept Of Direction مفهوم االتجاه

النف�ض  وعلم  بالتربية  الم�صتغلون  بة  يعترف  �صامل  جامع  تعريف  اليوجد 
لالتجاه، لذلك يمكن تعريف االتجاه بانه:-

-  ا�صتعداد ذهني يجعل المتعلم يت�صرف ب�صورة معينة في المواقف حيال االحداث 
والق�صايا المختلفة.

دائمة  ب�صورة  انتظمت  التي  والدافعية  والمعرفية  االنفعالية  العمليات  من  -  عدد 
وا�صبحت تحدد ا�صتجابة المتعلم لجانب من جوانب بيئة. )القبيالت، 2005: 49( 

-:Components Trendsمكونات االتجاهات
لالتجاه ثالث مكونات، ويمكن اجمالها على النحو التالي:

اوال( المكون العاطفي او الوجداني: 
او  ال�صيء  ويوؤثر في تقبل  ال�صخ�س،  او  ال�صيء  المتعلم نحو  العام لدى  ال�صعور 
العاطفي منطقيا«،  المكون  يكون هذا  ان  ال�صروري  ولي�س من  او رف�صة،  ال�صخ�س 

كحب المتعلم لنوع من االكل دون ان يكون لدية ا�صباب مقنعة.
ثانيا( المكون المعرفي:

�صاحب  ال�صخ�س  نظر  وجهة  عليها  تنطوي  التي  والمعارف  المعلومات  وهو 
االتجاه نحو ال�صيء او الحادثة او الفكرة ذات العالقة بموقفة. 

ثالثا: المكون السلوكي او االدراكي:
او  معين  �صيء  نحو  اتجاه  الى  ي�صير  وال��ذي  المتعلم  به  يقوم  الذي  الفعل  وهو 
�صخ�س او فكر معين، اي انه ترجمة علمية التجاهات المتعلم نحو اال�صياء واال�صخا�س 
واالفكار، وقد لوحظ ان هذه المكونات تتباين من حيث قوتها وا�صتقاللها. )الجالد، 

)123 :2013
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-:Functioons Trendsوظائف االتجاهات
من خالل ماورد فيما يتعلق باالتجاهات يمكن عر�ض وظائفها كاالتي:

اوال- الوظيفة المنفعية:
يعني ان اتجاهات ت�صاعد المتعلم في تحقيق عدد كبير من اهدافه التي ير�صمها 
لنف�صة، مما يوؤدي الى زيادة تكيفة مع البيئة التي يعي�س فيها وخ�صو�صا« اذا كانت هذه 

االتجاهات من�صجمة مع اتجاهات الجماعة التي يعي�س فيها ومتالفة مع معاييرها.
ثانيا - الوظيفة التنظيمية )االقتصادية(:

هذا النوع ي�صاعد المتعلم في اال�صتجابة لفئات من النا�س الذين يتعامل معهم 
ب�صكل عام دون �صرورة اللجوء الى تفا�صيل وجزيئات اللزوم لها 

ثالثا - الوظيفة الدفاعية:
بحاجات  مبا�صرا«  ارتباطا«  ترتبط  التي  المجاالت  من  االتجاهات  هذه  وتنبع 
المتعلم ودوافعه اكثر مما ترتبط بخ�صائ�س المو�صوع الذي ُيًكون المتعلم اتجاهاته 
بتبرير  بها  يقوم  تبريرية  اتجاهات  تطوير  ال��ى  احيانا«  الفرد  يدفع  مما  نحوه، 
�صراعاته الداخلية او ف�صلة في موقف معين حتى يحتفظ بتقديره لذاته واحترامه 
لنف�صه، والذي �ُصمًي بعلم النف�س بالحيل الال�صعورية او االليات الدفاعية. )حمادات، 

)232 :2008

رابعا - الويفة التعبيرية )تحقيق الذات(:
ان ح�صول المتعلم على المعرفة واالطر المرجعية المنا�صبة لفهم هذه المعرفة 
من حولة وتف�صيرها لها دور بارز في تكوين االتجاهات عند النا�س، وال�صك ان توفر 
االتجاهات المنا�صبة يف�صح المجال امام المتعلم ان يعبر عن ذاته بطريقتة الخا�صة، 

وي�صتجيب للحوادث بطريقة ن�صطة فعالة ومتميزة عن غيرة ممن حولة. 
)الهادي، 2013: 189( 
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ا (  درا�صات تناولت المتغير الم�صتقل )الخرائط المخروطية(:
- درا�صات عربية:

2 - درا�صة خ�صير )2011م(:
)اثر تدري�س ا�صتراتيجية خرائط المفاهيم لل�صكل )Vee( في تح�صيل وتنمية 

التفكير االبداعي لدى طالبات ال�صف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربية(
خريطة  ا�صتراتيجية  اثر  تق�صي  الى  وهدفت  العراق  في  الدرا�صة  هذه  اجريت 
المفاهيم لل�صكل )Vee( في التح�صيل الدرا�صي وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات 
ال�صف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربية في محافظة بغداد واتبعت الباحثة 
المنهج التجريبي وتكونت عينة البحث من )63( طالبة وزعوا ع�صوائيا الى مجموعتين 
احداهما تجريبية بواقع )32( طالبة واالخرى �صابطة بواقع )31( طالبة وكانت ُمدة 
واختبار  مو�صوعي  التح�صيلي  االختبار  الباحثة  وا�صتعملت  ون�صف،  �صهرين  التجربة 
االختبار  االح�صائية  الو�صائل  الباحثة  وا�صتعملت  للبحث،  ك��ادوات  االبداعي  للتفكير 
التائي، مربع كاي، معامل ارتباط بير�صون، والو�صط الح�صابي ومعادلة �صبيرمان – براون 
وقد تو�صلت الدرا�صة الى وجود فرق ذو داللة اح�صائية بين تح�صيل الطالبات وكذلك 
وجود فرق ذو داللة اح�صائية عند م�صتوى داللة )0،05( في تفكيرهن االبداعي عند 

م�صتوى داللة )0.05( ول�صالح المجموعة التجريبية. )خ�صير، 2011: -1 201(
3 - درا�صة الم�صري )2003م(:

التا�صع  ال�صف  طلبة  تح�صيل  على  المخروطية  الخرائط  ا�صتخدام  )اث��ر 
لوكالة  التابعة  المدار�س  في  لديهم  االنجاز  ودافع  الحياة  علم  مادة  في  اال�صا�صي 

الغوث في محافظة نابل�س(
الى  الدرا�صة  نابل�س، وهدفت  فل�صطين في محافظة  الدرا�صة في  اجريت هذه 
في  اال�صا�صي  التا�صع  ال�صف  طلبة  تح�صيل  على  المخروطية  الخرائط  اثر  معرفة 
مادة علم الحياة ودافع االنجاز لديهم في المدار�س التابعة لوكالة الغوث في محافظة 
 )135( من  البحث  عينة  وتكونت  التجريبي  المنهج  الباحثة  وا�صتخدمت  نابل�س 
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طالبا وطالبة موزعين على اربع �صعب في اربع مدار�س مختلفة )مدر�صتان للذكور 
المجموعة  لتمثل  لالناث(  و�صعبة  للذكور  )�صعبة  اختيار  وتم  لالناث(  ومدر�صتان 
ا�صتمرت  ال�صابطة  المجموعة  لتمثل  لالناث  و�صعبة  للذكور  و�صعبة  التجريبية، 
اختبار  هي  الدرا�صة  ادوات  الباحثة  وا�صتعملت  كامل،  درا�صي  ف�صل  النجربة  ُمدة 
فكانت  االح�صائية  الو�صائل  اما  الدرا�صي  االنجاز  دافع  ومقيا�س  العلمي  التح�صيل 
تحليل التباين االحادي والثنائي والت�صميم العاملي ومعامل ارتباط بير�صون ولقيا�س 
فرق  وجود  النتائج  واظهرت  ريت�صارد�صون،  كودر  معادلة  الباحثة  ا�صتعملت  الثبات 
المجموعة  ل�صالح  الفروق  وكانت   )0،01( داللة  م�صتوى  عند  اح�صائية  داللة  ذو 

التجريبية. )الم�صري، 2003: -1 316(
ثانيا: دراسات تناولت المتغير التابع )االتجاه نحو المادة(

1 - درا�صة الجنابي )2014م(:

العلمي  الرابع  ال�صف  طالب  تح�صيل  في  م��ارازون��و  انموذج  ا�صتخدام  )اث��ر 
وتنمية اتجاههم نحو مادة الكيمياء(

على  التعرف  الى  وهدفت  بابل  في محافظة  العراق  في  الدرا�صة  هذه  اجريت 
وتنمية  العلمي  الرابع  ال�صف  تح�صيل طالب  في  مارازونو  انموذج  ا�صتخدام  )اثر 
عينة  تكونت  حيث  التجريبي  المنهج  الباحث  واتبع  الكيمياء(  مادة  نحو  اتجاههم 
بحثِه من طالب ال�صف الرابع العلمي لمركز محافظة بابل والبالغ عددهم )69( 
طالب بواقع )37( طالب للمجموعة التجريبية و)32( طالب للمجموعة ال�صابطة، 
التي  الدرا�صة  ادوات  الباحث  وا�صتعمل  التجربة ف�صال درا�صي كامل،  ُمدة  وا�صتمر 
الو�صائل  اما  الكيمياء،  علم  م��ادة  نحو  االتجاه  ومقيا�س  التح�صيل  اختبار  كانت 
االح�صائية فقد ا�صتعمل الباحث )االختبار التئي لعينتين م�صتقلتين واالختبار التائي 
لعينتين مترابطتين باال�صافة الى معامل ارتباط بير�صون ومربع كاي ومعامل �صعوبة 
الفقرة للفقرات المقالية والمو�صوعية ومعامل تمييز الفقرات المقالية والمو�صوعية 
داللة  ذو  فرق  وجود  وهي  نتيجة  على  الباحث  وح�صل  كرونباخ  الفا  ثبات  ومعامل 

اح�صائية ول�صالح المجموعة التجريبية. )الجنابي، 2014:240(
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2 - درا�صة ال�صعدي )2011م(:
)اثر طريقة لعب االدوار في التح�صيل بمادة علم الفيزياء واالتجاه نحوها لدى 

طالبات ال�صف الثاني المتو�صط(
اجريت هذه الدرا�صة في العراق في محافظة ديالى وهدفت الى التعرف على 
لدى  نحوها  واالتجاه  الفيزياء  علم  بمادة  التح�صيل  في  االدوار  لعب  طريقة  اثر 
طالبات ال�صف الثاني المتو�صط وا�صتعمل الباحث المنهج التجريبي ذا المجموعتين 
المتو�صط  الثاني  ال�صف  الدرا�صة من طالبات  عينة  وتكونت  الجزئي  ال�صبط  ذات 
والبالغ عددهن )51( طالبة توزعت بين �صعبتين �صعبة تحتوي على )26( طالبة 
اما ال�صعبة االخرى فقد تكونت من )25( طالبة وكانت ُمدة التجربة �صهرين وع�صرة 
الفيزياء  علم  مادة  نحو  االتجاه  ومقيا�س  التح�صيل  اختبار  الباحث  وا�صتعمل  ايام 
م�صتقلتين  لعينتين  التائي  االختبار  فكانت  االح�صائية  الو�صائل  اما  لبحثةِ  ادوات��ا 
ومعادلة كودر- ريت�صارد�صون – 20 ومعادلة الفا – كرونباخ ومعامل �صعوبة الفقرة 
وقوة تمييز الفقرة ومعامل فعالية البدائل الخاطئةواظهرت النتائج وجود فرق ذو 
داللة اح�صائية بين متو�صط طالبات المجموعة التجريبية ومتو�صط درجات طالبات 

المجموعة ال�صابطة ول�صالح المجموعة التجريبية. )ال�صعدي، 2011: 320(
جوانب االفادة من الدراسات السابقة:

ان االفادة من الدرا�صات ال�صابقة التي ح�صلت عليها الباحثة تمثلث بمايلي:-
1 -  تحديد وجهة وعنوان البحث الحالي لغر�س التاكد لعدم التكرار ماُبحث �صابقا 

من بحوث ودرا�صات.
2 -  االفادة من الدرا�صات ال�صابقة في اختيار الت�صميم التجريبي المنا�صب للدرا�صة 
الحالية واجراء التكافوؤ في بع�س المتغيرات التي تنا�صب اهداف البحث الحالي.
3 -  االفادة من الو�صائل االح�صائية المنا�صبة الم�صتخدمة في الدرا�صات ال�صابقة 

واختيار منها الو�صائل المنا�صبة لتحليل بيانات البحث الحالي.
4 -  اال�صتدالل الى ت�صفح المراجع والم�صادر ومراجعتها لغر�س اال�صتفادة منها في 

مجرى البحث الحالي. اال�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة.
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الفصل ثالث:

)منهج البحث واجراءاته(
اوال: منهج البحث:

بحُثها  واه��داف  الج���راءات  الُمالئم  الن��ه  التجريبي،  المنهج  الباحثه  اتبعت 
الحالي، حيث ُيعد من المناهج العلمية الحديثة لدرا�صة الظواهر العلمية في العلوم 

الطبيعيه والعلوم االن�صانية عن طريق المالحظة والتجربة.
)الف�صلي، 2007: 55(

:Experimental Design ثانيا: التصميم التجريبي
وبما ان لهذا البحث متغير م�صتقل )طريقة الخرائط المخروطية( ومتغير تابع 
)االتجاه نحو مادة علم االحياء(، لذا تم االختيار الت�صميم التجريبي ذا المجموعتين 

وال�صبط الجزئي واالختبار الُبعدي لقيا�س االتجاه نحو مادة علم االحياء.
ثالثا: مجتمع البحث وعينته:

 :Population Research & Its Sampl
1(مجتمع البحث: 

المدار�س  في  العلمي  الرابع  ال�صف  الحالي طالبات  البحث  يتمثل مجتمع  لذا 
ال�صامية  ق�صاء   - الديوانية  تربية  مديرية  في  للبنات  النهارية  والثانوية  االعدادية 

للع���������ام الدرا�صي ) 2014م – 2015م(.
:Samples Research 1(عينة البحث

لذا تم اختيار اعدادية الخن�صاء للبنات من بين المدار�س االخرى الواقعة في 
ق�صاء ال�صامية التابعه لمحافظة الديوانية ب�صورة ق�صدية.
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ب(عينة الطالبات: 
ولما كانت المدر�صة ت�صم �صت �صعب لل�صف الرابع العلمي )ا، ب، ج، د، ه��، و( 
وبطريقة ال�صحب الع�صوائي اختارت الباحثة ال�صعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية، 
في  الطالبات  بلغ عدد  وقد  ال�صابطة،  المجموعة  تمثل  )ا(  �صعبة  ا�صبحت  وبذلك 
و)39(  التجريبية  المجموعة  في  طالبة   )37( بواقع  طالبة   )76( المجموعتين 
طالبة في المجموعة ال�صابطة وبعد ا�صتبعاد الطالبات الرا�صبات في ال�صف الرابع 
العلمي بواقع طالبتين للمجموعة التجريبية واربع طالبات للمجموعة ال�صابطة ا�صبح 
بواقع)35(  طالبة  وال�صابطة()70(  )التجريبية  البحث  طالبات مجموعتي  عدد 

طالبة للمجموعة التجريبية و )35( طالبة للمجموعة ال�صابطة. 
تكافؤ مجموعتي البحث:

:Equalization The Two Groups To Search
كافات الباحثة مجموعتي البحث في ٌكل من )العمر مح�صوبا باال�صهر، درجات 
م�صتوى  اختبار  ال�صنة،  لن�صف  االحياء  علم  م��ادة  في  البحث  مجموعتي  طالبات 
الذكاء، اختبار المعلومات ال�صابقة، التح�صيل الدرا�صي لالم والتح�صيل الدرا�صي 

لالب، درجات مقيا�س االتجاه نحو مادة علم االحياء(. 
اعداد الخطط التدريسية:

:Preparing Daily In Structional Plans
لذلك  الناجح،  التدري�س  متطلبات  من  التدري�صية  الخطط  اع��داد  كان  ولما 
ُتدر�س  �صوف  التي  المخروطية  للخرائط  مع مخططات  تدري�صية  اعداد خططا  تم 
على كاهلها المجموعة التجريبية حيث بلغت عدد الخطط التدري�صية )24( خطة 
ُنظمت  وقد  وال�صابطة(  )التجريبية  البحث  مجموعتي  من  مجموعة  لُكل  تدري�صية 
الخطط التدري�صية للمجموعة التجريبية على وفق طريقة الخرائط المخروطية، اما 
المجموعة ال�صابطة فقد نظمت لها الخطط التدري�صية على وفق طريقتي المحا�صرة 

واال�صتجواب في �صوء محتوى المادة واهدافها ال�صلوكية.



174

اثر استعمال الخرائط المخروطية في اتجاهات طالبات الصف  الرابع العلمي  نحو مادة علم االحياء القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

سادسا: اعداد متطلبات البحث:
:The Material Determine تحديد المادة العلمية

تم تحديد المادة العلمية قبل بدء التجربة التي �صوف ُتدر�س لمجموعتي البحث 
والثامن  )ال�صابع  الف�صول  العلمية  المادة  ت�صمنت  وقد  وال�صابطة(  )التجريبية 
الرابع  ال�صف  لطالبات  تدري�صة  المقرر  االحياء  علم  كتاب  من  والعا�صر(  والتا�صع 

العلمي للعام الدرا�صي )-2014 2015م(.
:Instrument Of The Study عاشرا: اداة البحث

-بناء مقيا�ض االتجاه نحو مادة علم االحياء:
علم  مادة  نحو  الطالبات  اتجاهات  على  التعرف  الحالي  البحث  متطلبات  ومن 
االحياء لذلك تم بناء مقيا�س لالتجاه نحو مادة علم االحياء بعد االطالع على الدرا�صات 

والبحوث ال�صابقة واال�صتفادة منها في بناء مقيا�س لالتجاه على النحو التالي:
وبذلك قد بلغ عدد فقرات مقيا�س االتجاه )50( فقرة وقد تم اعتماد مقيا�س 
ليكرت الخما�صي ذو اال�صتجابات الخم�س، و�صع هذا المقيا�س من قبل ر�صي�س ليكرت 
)Reusis Likert( عام 1932 وُيعد من ا�صهل المقايي�س تطبيقا واكثرها �صيوعا 
بع�صها  اجابات  المتعلم  اعطاء  في  المقيا�س  ويتلخ�س  االتجاهات  �صتى  قيا�س  في 

موؤيد لمو�صوع وبع�صها معار�س له. )الجوهري، 2012: 318(
واخرها  للموافقة  درجة  اعلى  اولها  لالجابه  م�صتويات  عباره خم�صة  كل  ويتبع 
غير  محايد،  موافق،  جدا،  )موافق  التالي  النحو  على  المعار�صة  في  درجة  اعلى 
 )1،2،3،4،5( الترتيب  ح�صب  االجابة  درجات  وُتعطى  جدا(  موافق  غير  موافق، 
في حالة الفقرات الموجبة، اما في حالة الفقرات ال�صالبة فتعطى الدرجات كاالتي 
)5،4،3،2،1( ثم تم جمع درجات الطالبة الواحدة باتجاه واحد حيث تدل الدرجة 
التي تح�صل عليه على اتجاهها نحو مادة علم االحياء لذا تكون اعلى درجة يمكن 
الح�صول عليها الطالبة في كلتا مجموعتي البحث التجريبية وال�صابطة هي )250( 

ون�صف الدرجة �صتكون )125( اما ادنى درجة فتكون )62.5(.
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:Face Validity )صدق المقياس )الصدق الظاهري
Free� قيا�صه.  المراد  بالمتغير  المقيا�س  الى مدى �صلة فقرات  موؤ�صر  )ههو 

 )mon، 1962: 73

ويوؤكد هذا المعنى ايبل )Ebel( اذ ي�صير الى ان االختبارُيعد �صادقا اذا ظهر 
)Ebel، 1972: 555( .للخبراء ان فقراته تقي�س ال�صمه التي اعدت لقيا�صها

تطبيق مقياس االتجاه على العينة االستطالعية:
التحليل  واج��راء  االتجاه  لمقيا�س  ال�صايكومترية  الخ�صائ�س  اج��راء  لغر�س 
 )100( من  مكونه  ا�صتطالعية  عينة  على  االتجاه  مقيا�س  تطبيق  تم  االح�صائي 
طالبة من طالبات ال�صف الرابع العلمي لثانوية الخوله للبنات في يوم الخمي�س 12/ 

1/ 2015م وتم الح�صول على االتي:

:Construct Validity الصدق البنائي
نلجا الى ال�صدق البنائي عندما ُنريد ان نقي�س مفاهيم معينة هذه المفاهيم 

ن�صتطيع لم�صها او�صمعها وروؤيتها. )ال�صامن، 2009: 114(
وي�صير بيلي واخرون )1998( الى ان هنالك بع�س الدالئل والموؤ�صرات ل�صدق 
البناء لعل اهمها الفروق بين الجماعات واالفراد من خالل المجموعتين المتطرفتين 
من الطالبات بناًء على الدرجة الكلية وي�صتخرج الفرق بين اجابات طالبات هاتين 
المجموعتين في كل عبارة من عباراته وتحذف العبارة التي التظهر تميزا وا�صحا. 
)ر�صاد، 2013: 134(

وكما يلي:
الصدق من خالل القوة التميزية بين الجماعات:

تعد القوة التميزية من الخ�صائ�س القيا�صية المهمة لفقرات المقيا�س النف�صية 
ذوي  بين  التمييز  على  الفقرة  ق��درة  م��دى  بها  يق�صد  حيث  المعيار،  المرجعية 



176

اثر استعمال الخرائط المخروطية في اتجاهات طالبات الصف  الرابع العلمي  نحو مادة علم االحياء القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

الم�صتويات الدنيا من الطالبات بالن�صبة لل�صمة التي تقي�صها الفقرة و وقد ا�صار كيلي 
)KELLY،1939( الى اعتماد ن�صبة %27اذا كان التوزيع اعتداليا او يقرب منه. 

)عودة، 1992: 286( 
 لذلك تم ايجاد هذا ال�صدق من خالل موازنة متو�صط درجات المجموعة العليا 
مع متو�صط درجات المجموعة الدنيا في نف�س المقيا�س، ثم ايجاد الداللة االح�صائية 
االح�صائي  التحليل  وعند  الحرجة،  الن�صبة  بوا�صطة  المتو�صطات  بين  للفرق 
المجموعتين  لكال  المعياري  واالنحراف  الح�صابي  المتو�صط  وايجاد  للمجموعتين 
وعند  م�صتقلتين  لعينتين   )T-test( التائي االختبار  وبا�صتخدام  والدنيا(  )العليا 
 ( المح�صوبة  التائية  القيمة  ان  وجد   )0.05( داللة  وم�صتوى   )52( حرية  درجة 
بين  اح�صائية  داللة  ذو  فرق  وجود  اي  الموجبة  الرف�س  في منطقة  تقع   )27،81
بقدرتها  تتمتع  المقيا�س  ان فقرات  يعني  والدنيا( وهذا  درجات مجموعتي )العليا 

التميزية بين المجموعات.
Construct Validity )صدق االتساق الداخلي )صدق البناء-

ي�صير ان�صتازي )1979( الى ان معامل االرتباط درجة كل فقرة والدرجة الكلية 
ُيُعد موؤ�صرا ل�صدق بناء االختبار، وان معامالت �صدق  لالختبار وبداللة اح�صائية 
الفقرات تح�صب من خالل ارتباطها بمحك خارجي او داخلي وحينما اليتوفر محك 

خارجي فاف�صل محك داخلي هو الدرجة الكلية لالختبار.
)ر�صاد، 2013: 135(
ارتباط  معامل  ايجاد  ثم  اح�صائيا  الداخلي  االت�صاق  �صدق  ايجاد  تم  لذلك 
ال��دالل��ة  وم�صتوى   )Coefficent Of Person Correlation( بير�صون 
للمقيا�س واختبار االرتباطات من  الكلية  االح�صائية بين درجة كل مكون والدرجة 
خالل االختبار التائي )T- test( حيث بلغت معامالت ارتباط مكونات المقيا�س 
المكون   )0،6075( الوجداني  المكون   )0،7084( المعرفي  المكون  كاالتي، 
المعرفي  للمكون  بلغت  فقد  المح�صوبة  التائية  قيمة  اما   ،)0،6726( المهاري 
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)9،93( والمكون الوجدان )7،57( اما المكون المهاري فقد بلغت القيمة التائية 
)8،99(عند م�صتوى داللة )0،05( وبدرجة حرية )98(

وقد دلت جميع معامالت االرتباط بين درجة المكون والدرجة الكلية للمقيا�س 
دالة اح�صائيا و وهذا يدل على �صدق الت�صاق الداخلي للمقيا�س وبذلك تميز مقيا�س 

التجاه نحو مادة علم االحياء بال�صدق البنائي.
:Reliability ثبات المقياس-

ان الهدف من ح�صاب الثبات هو تقدير اخطاء المقيا�س واقتراح طرائق للتقيل 
المقيا�س في مجموع درجات  ات�صاق درجات  الى  الثبات  وي�صير  االخطاء،  من هذه 

فقرات المقيا�س التي يفتر�س ان تقي�س مايجب قيا�صه. 
)ر�صاد، 2013: 135(
وتم االعتماد على معادلة )الفا –كرنباخ( لح�صاب ثبات المقيا�س بعد تطبيق 
المقيا�س على عينة ا�صتطالعية مكونه من )100( طالبه من ثانوية الخولة للبنات 
في يوم الخمي�س بتاريخ 12 / 1 / 2015م وح�صب معامل الثبات من خالل تباين كل 
مكون في المقيا�س والتباين الكلي للمقيا�س وكان تباين كل من المكون المعرفي هو 
التباين  )89،2( والمكون الوجداني )121،9( والمكون المهاري )138،2( اما 
الكلي فكان )0،4871( وقد بلغت قيمة معامل ثبات المقيا�س )0،76( وهي قيمة 
قيمتها  كانت  اذا  جيدة  تعد  المقايي�س  ان  الى  االدبيات  ا�صارت  اذ  للثبات  مقبولة 
تتراوح بين )0.60 0،85-( وبذلك تم بناء مقيا�س االتجاه نحو مادة علم الحياء.

-تطبيق اداة البحث:
تطبيق مقيا�ض االتجاه على عينة البحث )التجريبية وال�صابطة(:-

بعد اجراء التحليل االح�صائي مقيا�س التجاه نحو مادة علم االحياء تم تطبيقه 
على عينة البحث وهو يوم الخمي�س بتاريخ 7 / 5 /2015 م وحر�صت الباحثة على 
البحث  ادات  ان تم اجراء تطبيق  الغ�س، وبعد  التطبيق لمنع ح�صول عملية  �صبط 
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وال�صابطة( وو�صعت  البحث )التجريبية  الطالبات مجموعتي  اجابات  تم ت�صحيح 
درجاتهن في جداول خا�صة.

:Statistical Equations الحادي عشر: الوسائل االحصائية
تم ا�صتخدام الو�صائل االح�صائية االتية:

قيم  بجمع  ا�صتخدامه  وتم   :):rithmatic Mean(الح�صابي الو�صط   -
العينه مق�صوما على مجموعهن وبذلك يكون الو�صط الح�صابي، االنحراف المعياري 
القراءات  تقارب  او  تباعد  مدى  يحدد  مقيا�س  )Standard Deviation(:هو 
 )T-test( عن و�صطها الح�صابي، وي�صاوي الجذر التربيعي للتباين، معادل اختبار
T – test For Tow Independent Samples:تم  م�صتقلتين  لعينتين 
ا�صتخدام هذه المعادلة لغر�س معرفة داللة الفروق االح�صائية بين مجموعتي البحث 
عند التكافوؤ االح�صائي وعند تحليل النتائج، معامل ارتباط بير�صون: تم ا�صتخدامه 
كل  عالقة  ايجاد  في  وكذلك  التح�صيلي  االختبار  في  الثبات  معامل  ايجاد  لغر�س 
درجة من فقرات مقيا�س االتجاه بالدرجة الكلية للمقيا�س، معامل �صعوبة الفقرات 
)Item Difficulty Equation(:تم ا�صتخدام هذا القانون لغر�س ايجاد معامل 
Item Dis� )صصعوبة فقرات االختبار التح�صيلي، معامل قوة تميز فقرات االختبار 
crimination Equation(: تم اال�صتفادة من هذا القانون لغر�س ح�صاب قوة 
تمييز ُكل فقرة من فقرات االختبار التح�صيلي باال�صافة الى ا�صتخدامها في ايجاد 
Ef� )صصدق مقيا�س االتجاه عن طريق قوة تميييز فقراته، فعالية البدائل الخاطئة 
fectiveness Of Distracters(:تم ا�صتعمال هذا القانون لغر�س ايجاد فعالية 
البديل الخطا )المموه( في فقرات االختبار التح�صيلي، معادلة �صبيرمان – براون: 
تم ا�صتعمال هذه المعادلة لغر�س ح�صاب معامل الثبات لالختبار التح�صيلي، معادلة 
الثبات لمقيا�س  المعادلة لغر�س ح�صاب معامل  ا�صتعمال هذه  – كرونباخ: تم  الفا 

االتجاه نحو مادة علم االحياء(



179

د.هادي كطفان شون العبد اهلل    -  أ. ُعدي صبري عبد الرزاق
رغدة حيدر رسن حربي الحميداوي القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

الفصل الرابع:
اوال: عرض النتائج:

ويت�صمن مايلي:-
مقياس االتجاه نحو مادة علم االحياء:

لغر�س التحقق من الفر�صية ال�صفرية الثانية والتي تن�س على )ال يوجد فرق 
ذو داللة اح�صائية عند م�صتوى )0.05( بين متو�صط درجات طالبات المجموعة 
درج��ات  ومتو�صط  المخروطية  الخريطة  با�صتعمال  يدر�صن  اللواتي  التجريبية 
المجموعة ال�صابطة اللواتي يدر�صن على وفق الطريقة االعتيادية في مقيا�س االتجاه 

نحو مادة علم االحياء(.
من  ُك��ل  ل��درج��ات  المعياري  واالن��ح��راف  الح�صابي  المتو�صط  ح�صاب  وت��م 
المجموعتي البحث )التجريبية وال�صابطة( في مقيا�س االتجاه وتم ح�صاب القيمة 

التائية لعينتين م�صتقلتين وكما في الجدول )14( 

المجموعةت
عدد 
افراد 
العينة

المتو�صط 
الح�صابي 

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

القيمة التائية 
الداللة 

االح�صائية

3521317،20التجريبية1
 68

الجدوليةالمح�صوبة
دالة

3520117،112،732،000ال�صابطة 2

من  اكبر   )3.83( المح�صوب  التائية  القيمة  ان  اع��اله  الجدول  من  ويت�صح 
القيمة التائية الجدولية )2.000( عند درجة حرية )68( وم�صتوى دالله ) 0.05( 
ولذلك ترف�س الفر�صية ال�صفرية، وبذلك تكون طالبات المجموعة التجريبية التي 
المجموعة  طالبات  على  تفوقت  قد  المخروطية  الخرائط  وفق  على  تدري�صهن  تم 
ال�صابطة التي تم تدري�صهن على وفق الطريقة االعتيادية المتبعة في تدري�س مادة 
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علم االحياء في مقيا�س االتجاه نحو المادة.
ثانيا: تفسير النتائج:

-االتجاه نحو مادة علم االحياء:
 بالن�صبة للنتائج المتعلقة بالفر�صية الثانية دلت على تفوق طالبات المجموعة 
التجريبية التي تم تدري�صها على وفق الخرائط المخروطية على طالبات المجموعة 
المتبعة في تدري�س مادة  التي تم تدري�صها على وفق الطريقة االعتيادية  ال�صابطة 
علم االحياء لذلك يمكن القول ان الخرائط المخروطية لها االثر االيجابي في رفع 

م�صتوى اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو مادة علم االحياء.
ثالثا: - االستنتاجات:

في �صوء نتائج البحث تم التو�صل الى اال�صتنتاجات االتية:-
ان التدري�س على وفق الخرائط المخروطية قد ادى الى رفع م�صتوى اتجاهات 

طالبات ال�صف الرابع العلمي نحو مادة علم االحياء.
بالمفاهيم  الجديدة  المفاهيم  ربط  الى  المخروطية  الخرائط  ا�صتخدام  ادى 
المادة  ت�صل�صل  للطالبات من خالل طريقة  المعرفية  البنية  في  الموجودة  ال�صابقة 
الدرا�صية على نحو منظم وب�صكل مت�صل�صل وهرمي من الكل الى الجزء ومن العام 

الى الخا�س ومن الداخل الى الخارج وادى ذلك الى �صهولة فهم المادة الدرا�صية.
رابعا: التوصيات:-

في �صوء نتائج البحث تم التو�صية بمايلي:
دعوة مديرية التربية في محافظة الديوانية - ق�صاء ال�صامية الى اقامة دورات 
في  المخروطية  الخرائط  طريقة  ال�صتخدام  االحياء  علم  مادة  لُمدر�صي  تدريبية 

تدري�س المادة.
�صرورة اهتمام ُمدر�صي مادة علم االحياء برفع م�صتوى اتجاهات الطالبات نحو 

مادة علم االحياء من خالل ا�صتخدام الخرائط المخروطية في التدري�س
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خامسا: المقترحات:
ا�صتكماال للدرا�صة الحالية تقترح الباحثة مايلي:

مختلفة  تعليمية  مراحل  على  الحالية  الدرا�صة  لمتغير  مماثلة  درا�صة  اج��راء 
)لمرحلة االبتدائية، والمتو�صطة، والجامعية(.

اجراء درا�صة مماثلة لهذه الدرا�صة تاخذ بالح�صبان متغير الجن�س )الذكر(.
اجراء درا�صة مماثلة للدرا�صة الحالية على مواد درا�صية اخرى غير مادة علم 

االحياء.
 Arabic References:المصادر العربية

1 -  ابو عالم، رجاء محمود )2010م – 1430ه( التعلم ا�ص�صه وتطبيقاته، ط2، 
دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.

2 -  الجنابي، رائد عبد الكاظم ح�صين )1434ه� - 2014م( اثر ا�صتخدام انموذج 
مارازانو في تح�صيل طالب ال�صف الرابع العلمي وتنمية اتجاههم نحو مادة 
الكيمياء، جامعة بابل، كلية التربية اال�صا�صية. )ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة(
– 1433ه( ا�ص�س البحث العلمي، ط2،  3 -  الجوهري، محمد محمود )2012م 

دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.
4 -  ال�صعدي، وحيد غفوري مح�صن )2011م – 1432ه�( اثر طريقة لعب االدوار في 
التح�صيل بمادة الفيزياء واالتجاه نحوها لدى طالبات الثاني المتو�صط، جامعة 

بغداد، كلية التربية - ابن الهيثم، العراق.)ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة(.
دار  ط2،  العلمي،  البحث  ا�صا�صيات  1429ه(   – )2009م  منذر  5 -  ال�صامن، 

الم�صيرة للن�صر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن 
6 -  العواد، ا�صماء )2008م( القيا�س والتقويم في عملية التدري�س، ط2، دار االمل 

للن�صر والطباعة، االربد.



182

اثر استعمال الخرائط المخروطية في اتجاهات طالبات الصف  الرابع العلمي  نحو مادة علم االحياء القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

7 -  الف�صلي، عبد الهادي )2007 م – 1427ه( ا�صول البحث، ط2، دار الكتاب 
اال�صالمي للن�صر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.

8 -  الم�صري، حياة �صبحي نمر )2003م( اثر ا�صتخدام الخرائط المخروطية في 
تح�صيل طلبة ال�صف التا�صع اال�صا�صي في مادة علم االحياء ودافع االنجاز لديهم 
في المدار�س التابعة لوكالة الغوث في محافظة نابل�س، جامعة النجاح الوطنية، 

كلية العلوم االن�صانية، نابل�س، فل�صطين.)ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة(
1431-ه( طرائق  9 -  امبو�صعيدي، عبد اهلل والبلو�صي، �صلمان محمد )2011م 
والتوزيع  للن�صر  الم�صيرة  دار  ط2،  عملية،  وتطبيقات  مفاهيم  العلوم  تدري�س 

والطباعه، عمان، االردن.
10 -  الجالد، ماجد زكي )2011م – 1432ه( تدري�س التربية اال�صالمية اال�ص�س 
والطباعة،  والتوزيع  للن�صر  الم�صيرة  دار  ط3،  العملية،  واال�صاليب  النظرية 

عمان، االردن.
والتحديات  التنظيمي  ال�صلوك  م(   2008( محمد  ح�صن  محمد  11 -  حمادات، 
والتوزيع  للن�صر  الحامد  دار  ط1،  التربوية،  الموؤ�ص�صات  في  الم�صتقبلية 

والطباعة، عمان، االردن.
ا�صتراتيجية  تدري�س  اث��ر  1432ه�(   – )2011م  محمود  اميرة  12 -  خ�صير، 
خرائط المفاهيم لل�صكل )Vee( في تح�صيل وتنمية التفكير االبداعي لدى 
ديالى،  العربية، جامعة  اللغة  قواعد  مادة  في  االدبي  الرابع  ال�صف  طالبات 

كلية التربية اال�صا�صية، العراق.)ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة(.
13 -  خطايبة، عبد اهلل محمد )2008م( تعليم العلوم للجميع، ط2، دار الم�صيرة 

للن�صر والطباعة، عمان، االردن.
التخيل  اختبار  وتقنين  بناء  1434ه(   – )2013م  ظاهر  مي�صون  -ر�صاد،   14

العقلي، ط1، دار �صفاء للن�صر والتوزيع والطباعه، عمان، االردن.
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1433-ه( اال�صتراتيجيات الحديثه في  15 -  ال�صامرائي، نبيهه �صالح )2012م 
عمان،  والطباعه،  والتوزيع  للن�صر  المناهج  دار  العلوم،ط1،  تدري�س  طرائق 

االردن.
16 -  عبد ال�صالم، عبد ال�صالم م�صطفى )2001م( اتجاهات حديثة في تدري�س 

العلوم، ط1، دار الفكر العربي للن�صر والتوزيع والطباعة، القاهرة، م�صر.
17 -  عطية، مح�صن علي )2009م( البحث العلمي في التربية مناهجة، ادواته، 

و�صائلة االح�صائية، ط1، دار المناهج للن�صر والتوزيع، عمان، االردن.
العربية  النه�صة  دار  ط1،  النف�س،  علم  )1999م(  الرحمن  عبد  18 -  عي�صوي، 

للن�صر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان.
المرحلة  في  العلوم  تدري�س  ا�صاليب  )2005م(  عي�صى  راج��ي  19 -  القبيالت، 
والتوزيع  للن�صر  الثقافة  دار  ط1،  االطفال،  ريا�س  ومرحلة  الدنيا  اال�صا�صية 

والطباعة، عمان، االردن.
20 -  قطيط، غ�صان يو�صف )2009م( حو�صبة التقويم ال�صفي، ط1، دار الثقافة 

للن�صر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.
21-  Ebel R. I. )1972( Esssentials Of educational measure�

ment، New jersey، Pre، Hall.



184

اثر استعمال الخرائط المخروطية في اتجاهات طالبات الصف  الرابع العلمي  نحو مادة علم االحياء القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

المالحق
مقيا�س االتجاه ب�صيغة النهائية

المكون المعرفياوال 
اوافق اوافق الفقرةت

جدا
غير 

متاكدة
ال 

اوافق 
الاوافق 

على 
االطالق 

احب التعرف على الحقائق العلمية عن طريق مادة علم االحياء 1
في مجاالتها المختلفة 

العلمية 2 والمواد  بين مادة علم االحياء  ارتباط  ان هنالك  ا�صُعر 
االخرى 

ارى ان مادة علم االحياء مادة بغاية ال�صعوبة 3
ا�صُعر ان لي�س ُهنالك توظيف لمادة علم االحياء في البيئة التي 4

نعي�س فيها 
وم�صوقة 5 مهمة  مو�صوعات  على  اليحتوي  االحياء  علم  ان  اعتقد 

تجعلُه مو�صع لالعجاب والدرا�صة 
اجد ان اال�صتعانة بالم�صادر والمراجع في مادة علم االحياء غير 6

الكتاب المقرر تنمي افكار الطالبات ب�صكل كبير 
والح�صول 7 التفوق  اجل  زميالتي من  مع  التناف�س  في  متعة  اجد 

على اعلى الدرجات في مادة علم االحياء
اجد لي�س من ال�صروري ان ا�صارك مع زميالتي في عمل ن�صرة 8

جدراية تخ�س موا�صيع علم االحياء
المو�صوع 9 اتذكر  �صوف  المو�صوع  الُمدر�صة  ت�صرح  عندما  ارى 

ب�صهولة وي�صر
الك�صل 10 على  ت�صاعدنا  االح��ي��اء  علم  م��ادة  ُم��در���ص��ة  ان  اعتقد 

واالعتماد عليها في �صرح المو�صوع
ارى ان ُمدر�صة مادة علم االحياء غير قادرة على اي�صال المادة 11

الى اذهان الطالبات
ا�صُعر بالملل و�صرود الذهن في ح�ص�س مادة علم االحياء12
ا�صُعر باالحباط عند ح�صوري در�س علم االحياء13
ي ا�صتعداد لح�صور درو�س ا�صافية في مادة علم االحياء14 لي�س لَدّ
الكتب 15 لدرا�صة  المدر�صية  المكتبة  ال��ى  دائما  ال��ذه��اب  اتمنى 

العلمية الخا�صة بمادة علم االحياء
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توؤثر مادة علم االحياء ب�صكل �صلبي على معدلي الدرا�صي العام 16
بعلم 17 الخا�صة  العلمية  والندوات  الموؤتمرات  بح�صور  رغبة  لديَّ 

االحياء
احب ُكثرة الم�صطلحات والرموز في مادة علم االحياء18
العلمية 19 ال��م��واد  م��ن  اكثر  االح��ي��اء  علم  ل��م��ادة  التح�صير  اح��ب 

االخرى كالكيمياء والفيزياء
المكون الوجداني ثانيا 
ارى لي�س من ال�صروري درا�صة الطالبات لمادة علم االحياء20
اميل الى الزميالت اللواتي لديهن اهتمام بمادة علم االحياء21
اُحب مالحظة قدرة اهلل )عز وجل( وابداعه النواع مختلفة من 22

االحياء من خالل در�س االحياء
اهلل 23 ذكرها  الحية  الكائنات  عن  متنوعة  امثلة  هنالك  ان  ا�صُعر 

)عزوجل( في القران الكريم لها عالقة وثيقة بدر�س علم االحياء
بو�صفه 24 االحياء  درا�صة علم  يكره  اجد من  بالفرح عندما  ا�صُعر 

علما 
االحترام 25 ُكل  االحياء  علم  والم�صتك�صفين  العلماء  ُكل  ي�صتحق 

والتقدير 
)عز 26 الخالق  بعظمة  ا�صُعر  االحيائية  المو�صوعات  ق��راة  عند 

وجل( لخلقِه الكون بما يحتويه من كائنات حية بمختلف االلوان 
واال�صكال

افرح عندما تغيب ُمدر�صة علم االحياء عن در�صها الي �صبب كان 27
اف�صل ان اكون ُمدر�صا لمادة علم االحياء في الم�صتقبل 28
احب كثيرا ُمدر�صات مادة علم االحياء 29
اتمنى ان ت�صادف العطل الر�صمية في يوم فية در�س االحياء30
علم 31 در���س  على  اليومي  الجدول  ي�صتمل  لم  اذا  بالراحة  ا�صعر 

االحياء
ا�صعر بالفرح عندما تطلب بع�س المدر�صات ح�صة من ُمدر�صة 32

علم االحياء الكمال مناهجهم الدرا�صية 
احاول جاهدا بعدم توثيق عالقتي بُمدر�صة مادة علم االحياء33
ا�صعر بالفرح في درو�س مادة علم االحياء34
اتمنى ان اقبل بالجامعة في ق�صم مادة علوم الحياة 35
اذا زاد على حاجتي مبلغ من المال فاني ا�صتري به ُكتبا خا�صة 36

بمادة علم االحياء
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اخ�ص�س وقتا طويال لدرا�صة مادة علم االحياء37
المكون المهاري

الدرا�صة 38 متابعة  على  التحفزني  االح��ي��اء  علم  م��ادة  ان  ا�صعر 
م�صتقبال

االحيائية 39 والنماذج  والر�صوم  للمجاهر  ا�صتخدامي  كثرة  احب 
عند تو�صيح در�س مادة علم االحياء

االح��ي��اء 40 علم  م���ادة  ُم��در���ص��ة  م��ع  الميدانية  ب��ال��زي��ارات  ارغ���ب 
لم�صاهدة الكائنات الحية من حيوانات ونباتات 

ارى لي�س من ال�صروري ان تعر�س لنا ُمدر�صة علم االحياء بع�س 41
االفالم الوثائقية الخا�صة بالكائنات الحية 

اعتقد لي�س من ال�صروري عمل اجهزة �صغيرة من مواد ب�صيطة 42
تخ�س موا�صيع علم االحياء

اجد ان ُمدر�صة مادة علم االحياء ال ت�صجعنا على متابعة البرامج 43
التلفزيونية التي تخ�س موا�صيع مادة علم االحياء

ا�صعر عندما تو�صح ُمدر�صة علم االحياء الموا�صيع االحيائية انها 44
موا�صيع قريبة جدا من الواقع 

االحياء 45 علم  م��ادة  ُمدر�صة  مني  تطلب  عندما  بالفرح  ا�صعر 
الوقوف امام ال�صبورة والتا�صير على ر�صم ا�صم

ات�صايق عندما اكلف باي ن�صاط يتعلق بمادة علم االحياء46
يعجبني الم�صاركة والر�صم في در�س علم االحياء47
اتمنى لو القي محا�صرة نموذجية من خالل �صا�صة التلفاز تخ�س 48

مادة علم االحياء
ي ا�صتعداد من اعطاء امثلة جديجة في مادة علم االحياء 49 لي�س لدَّ

ب�صهولة 
علم 50 مادة  في  تركيزي  من  تقلل  المختبرية  التجارب  ان  اعتقد 

االحياء
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Absetract
The goal of current research to identify impact of maps 

in conical:

Fourth grade students about the scientific material bi�
ology trends.

For the purpose of verification of the aim of the re�
search was to formulate the following null hypothesis:

Dhudalalh does not have a statistical difference at the 
level of significance (0.05) between the average sco who 
are studying the use of maps and conical average grades 
students who are studying group alsabth who are studying 
the normal way in accordance with scale in the direction 
towards the material biology.

To validate this hypothesis conducted researcher expe�
rience astgrvat (75) day was conducted as follows:

Experimental design was chosen (with a partial adjust�
ment) for the two groups tjeribbh officer and was chosen 
as the researgh sample junior khansaa girls Levantine in 
the province of diwaniya، deliberate manner، as the num�
ber of students in the fourth grade science school asked 
him to (215).

The researcher rewarded statistically the two sets 
of research in the following variables (age calculated 
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balachehr،achtbar previous information،IQ test،degrees 
in biology material half years،the trend towards scale 
article،academic achievement for parents).

The search has been births building a scale to meas�
ure the students directions article abaut biology con�
sisted of (50) paragraphs spread over three components 
(cognitive،emotional،aimharri) autam verification testing 
based on two types ratified honesty of two virtual honesty 
and sincerity as construction and stability coefficient by 
alphaeguation cronbach alpha was applied experience in 
the second half of the school year as the trial began on 
Sunday approved(15/2/2014) and ended on Wednesday 
(29/4/2014)، by three servings per week for each group 
after the completion of the applicationexperiment it has 
been scheduled application direction scale article about 
substance biology the students sample current search.

Results showed the presence is a significant statistical 
and for the students in the experimental group in light of 
the search results researcher recommended the adoption 
of way maps conical in teaching biology in addition to sug�
gesting the researcher conducting similar studies to the 
several materials and different stages of the siminar.


