
 م2015/شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        19العدد/

314 

 أثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب المفاهيم اإلحيائية واستبقائها 
 لدى طالبات الصف الخامس العلمي

 أ.م.د. فاضل عبيد حسون الموسوي بيعيأ.م.د. عباس حسين مغير الر 
 سجا محمد علي مصطفى

 جامعة بابل / كلية التربية األساسية
sajamohammedali@gmail.com 

The Effect of the Intellectual Opposition Schemes in the Acquisition of the 

Biological Concepts and Their Reservation for the Preparatory Fifth 

Scientific Class 

Asst. Prof. Dr. Abbas Hussein Mugeer Al-Rubaiyi 

Asst. Prof. Dr. Fadhil Ubaid Hassoon Al-Musawi 

Saja Mohammad Ali Mustafa 

University of Babylon / College of Basic Education 
 Abstract 

 The research aims at identifying (The Effect of the Intellectual Opposition Schemes in 

the Acquisition of the Biological Concepts and Their Reservation for the Preparatory Fifth 

Scientific Class in Biology).  The experiment had started on Sunday 23.2.2014 with three 

lessons weekly for each group. The experiment had ended on Sunday 20.4.2014. the sample 

has been chosen randomly from Al-Talee'a Preparatory School for Girls in the center of the 

Governorate of Babylon. The sample is (102) female students. An experimental design with a 

partial control has been chosen for both groups: experimental and control groups.    

 ملخص البحث: 
هدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب المفاهيم االحيائية واستبقائها لدى طالبات      

( بواقع ثالث حصص أسبوعيًا 23/2/2014حيث بدأت التجربة يوم األحد الموافق ) ،الصف الخامس العلمي في مادة علم األحياء
وانتهت التجربة يوم األحد الموافق  ،(2014ــــــ 2013تدريس مجموعتي البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام )وكان  ،لكل مجموعة

إذ بلغ حجم   )إعدادية الطليعة للبنات( في مركز محافظة بابلتمثلت بـتم اختيار عينة البحث عشوائيًا والتي وقد  ،م(20/4/2014)
( 52التجريبية عددها) ،لتجريبي ذي الضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين تجريبية وضابطةاختير التصميم او  ( طالبة102العينة )

 ،( طالبة تدرس على وفق الطريقة التقليدية50مخططات التعارض المعرفي وضابطة عددها )طالبة تدرس على وفق إستراتيجية 
 الذكاء والتحصيل السابق واختبار المعلومات السابقة كالعمر الزمني واختبار كوفئت مجموعتا البحث إحصائيًا في بعض المتغيرات

( هدفًا سلوكيًا للمادة التعليمية والتي اشتملت على الفصول 166أما بخصوص األهداف السلوكية فقد تم صياغة ) ،تحصيل الوالدينو 
( خطة دراسية وتم 24ما تم إعداد )ك ،األربعة األخيرة الرابع والخامس والسادس والسابع من كتاب علم األحياء للصف الخامس العلمي

( فقرة اختبارية وهو من نوع االختيار من متعدد ذي 60باختبار اكتساب المفاهيم االحيائية المكون من )بناء أداة البحث والمتمثلة 
عينة البحث طبق االختبار على مجموعتي البحث وبعد مرور أسبوعين من تطبيق االختبار تم إعادة االختبار على   ،أربعة بدائل

أظهرت تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي لمعرفة مدى استبقاء المفاهيم االحيائية لدى الطالبات وعولجت النتائج إحصائيًا و 
درسوا على وفق مخططات التعارض المعرفي على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسوا على وفق الطريقة التقليدية. وفي ضوء 

صي بضرورة إطالع مدرسي األحياء ومدرساتها على الطرائق واألساليب الحديثة واستخدامها في التدريس وتضمين مفردات النتائج نو 
 .مادة طرائق التدريس في كليات التربية والتربية األساسية

 
 
 



 م2015/شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        19العدد/

315 

 التعريف بالبحث :الفصل األول
  Problem Research مشكلة البحث  

ن الطرائق التدريسية المستخدمة في التدريس ال تنمي التفكير إن تدريس العلوم مازال في مد      ارسنا مقتصرًا على االستماع والتلقي وا 
( 2007 ،بل تقوم على الحفظ والتسميع والتلقي وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات المحلية التي أجريت في العراق كدراسة )الشيخ

 ،( ودراسة )أبو رغيف2012 ،( ودراسة )الدليمي2011 ،راسة )ماضي( ود2011 ،( ودراسة )الخفاجي2008 ،ودراسة )ذهب
ولما كانت المفاهيم العلمية واكتسابها أحد أهداف تدريس العلوم وان تحقيق هذا الهدف يتطلب  ،(2013 ،( ودراسة )منصور2012

المهتمين بتدريس المفاهيم ضرورة استخدام طرائق تدريسية مناسبة تضمن سالمة اكتساب المفاهيم العلمية إذ أكد الكثير من الباحثين و 
طرائق تدريس المفاهيم التي تعطي دورًا للمتعلم كي يزاول عمليات معرفة خصائص األشياء ومحاولة التمييز بينها وتفسيرها في ضوء 

وض في الواقع التربوي إذا وعلى هذا األساس عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعات العراقية للنه ،معلوماته عنها
أوصت البحوث المشاركة بضرورة استخدام طرائق تدريس حديثة تجعل التعليم أكثر فاعلية من خالل االنتقال بالمتعلم من منهج الذاكرة 

اء فضاًل على ذلك فقد قدمت استبانة لعدد من مدرسي ومدرسات األحي ،(230-181 :2012 ،والحفظ إلى منهج التفكير)جامعة بابل
تضمنت سؤااًل مفتوحًا عن أسباب انخفاض قدرة طالبات الصف الخامس العلمي على اكتساب المفاهيم العلمية وتوظيفها في الحياة 
العملية وكانت أكثر اإلجابات تشير إلى إن السبب الرئيسي يكمن في اعتماد أغلب الطرائق التدريسية واألساليب المستخدمة في تعلم 

لى أسلوب الحفظ والتلقين التي قد تؤدي إلى النسيان واعتماد أكثر المدرسات على طريقة المحاضرة وندرة إشراك المفاهيم العلمية ع
جميع الطلبة في موضوع الدرس وعدم مراعاة الفروق الفردية بينهم ومن هذا تبين أن المشكلة تتعلق بطرائق التدريس لذا البد من 

ل البحث عن أساليب واستراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة مناسبة ومنها مخططات التفكير بجدية في حل هذه المشكلة من خال
التعارض المعرفي لذا فمشكلة البحث الحالي تكمن في اإلجابة عن السؤال التالي ما أثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب 

 المفاهيم اإلحيائية واستبقائها لدى طالبات الصف الخامس العلمي.
 Importance Of The Research حث  أهمية الب

وثورة التقدم  ،يأتي في مقدمتها ثورة المعرفة والمعلومات التي انطلقت بخطى ُمتسارعة ،يشهد العالم اليوم متغيرات كثيرة واسعة     
ثل في تطوير قدرة النظم يتم ،وبناًء على ذلك فإن المجتمعات المعاصرة تواجه تحديًا صعبًا في الميدان التربوي ،العلمي والتكنولوجي

عداد األجيال الجديدة منها لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه المتغيرات ،التربوية لهذه المجتمعات على تنمية أفرادها فضاًل عن  ،وا 
ية المعاصرة من إذ أن معرفة المفاهيم التربو  ،ليتمكنوا من استيعاب األساليب التكنولوجية الحديثة ،شمول التعليم جميع أبناء المجتمع

 (.9 :2010 ،قبل المعلم والمتعلم من شأنه أن يدعم العملية التربوية )أبو شعيرة وغباري
 ،)الحريري ويتجلى دور التربية في تنمية الكائن البشري وترقيته ليصل إلى درجة الكمال الممكن جسديًا وروحيًا وعقليًا واجتماعياً      
على اإللمام بالتكنولوجيا وأسرارها من خالل تعليم األفراد لبعضهم البعض الن تعليمهم ينعكس من خالل مساعدة الفرد  .(19 :2010

وتؤكد التربية على نقل العلم من جيل ألخر من خالل اكتساب األفراد للمعلومات والمعارف والخبرات فكل  ،على تطور المجتمع وتقدمه
 (.14 :2012 ،لم )خزاعلةهذه األمور تتم عن طريق التربية فلوالها الندثر الع

ونظرًا لكون مادة األحياء تبنى على المفاهيم العلمية وان المفاهيم هي مفتاح المعرفة لدى العديد من التربويين لذا فهي بحاجة إلى      
ساليب ونتيجة لذلك تلقى على عاتق مدرسي علم األحياء مهمات جسيمة في اختيار الطرائق واأل ،التوضيح والدقة في تدريسها

 (.52: 2000، التدريسية التي يتوخى منها الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه في البرامج التعليمية )عبد الحفيظ وباهي
 ،وهذا بدوره أدى إلى ظهور فلسفات واتجاهات حديثة ساهمت في تــغيير أدوار كل من المدرس والطلبة في الموقـــف التعليمي     

ومن هذه الفلســفات )الفلـسفة البنائــية( التي تقــوم على  ،العــملية التعليـمـية والمدرس موجهًا ومرشدًا لهافأصــــبح المتـعلم محور 
(. ومن بين األساليب واالستراتيــــجيات 220-217: 2010 ،عبد الباري)بأنـــفسهم والدراسة العلمية لكيفية تعلم األفراد  ،المالحـــظة

وعرفها بأنها:"  Tsaiعن إستراتيجية المــتناقضات مخــططات التــعارض المــعرفي التي طـورها  ،لسفة البنائيةالحديثة المنبثقة عن الف
تقنية تعليمية تستعمل لتنظيم محتوى الدرس أو تدريسه بقصد مساعدة الــــطلبة على تعديل وتصويب التصورات الخطأ وأحداث تغيير 

 (.(Tsai, 2000: 308  مفهومي باقي األثر"
ثارة اوتهدف هذه المخططات إلى مساعدة الطلبة على بناء معرفتهم بأنفسهم وتكوين بنائهم       لمفاهيمي وتعديل تصوراتهم الخاطئة وا 

دافعيتهم نحو التعلم وجــعله ذو معــنى وذلك من خالل تــقديم حدث متناقـــض في صـورة لغز أو مشكلة مــــحيـرة لخلق صراع معرفي 
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دافعيـتهم للتعلم فيؤدون دور العالم و  ما يمتــــلكه الطلبـــة من مفاهـــيم ســـابقة وتصـــورات حول المفهوم الجديد مما يثير فضولهمبيــــن 
حداث التكيف والمواءمة للوصول إلى الــمفـاهيم والمبادئ العلمية الكامنة وراءها )ماضي  (.3: 2011، الصغير لـــحل هــذا الصــراع وا 

 :اءا على ما سبق فأن أهمية البحث الحالي تنبثق من اآلتيوبن
 إضافة إلى اهتمامها بالمتعلم والعملية التعليمية. ،أهمية التربية الحديثة في تطـــور المجتمعات ومواكبة التقدم التكنولوجي الحاصل .1
المناهج مواكبة للتطور الذي يشهده العالم أهمية المناهج الدراسية كونها المحور األساس لكل عملية تربوية ويجب أن تكون هذه  .2

 اليوم.
 أهـــمية المواد العلمية والسيما مادة األحياء ذات الصلة الوثيقة بحياتهم اليومية. .3
 أهمية طرائق التدريس الحديـــثة من نماذج واستراتيجيـات وأســـــاليب تدريسية بوصفها األساس لكل منهج دراسي. .4
كما أنهـــا تساعد على توفير الوقت والتقليل من الحاجة  ،لة تستعمل في تنظيم محتوى المادة الدراسيةأهمية المفاهيم كونها وسي .5

 إلى إعادة التعليم مرة أخرى.
إضافة إلى أنها  ،أهمية مخططات التعارض المعرفي كونها إستراتيجية حديثة يمكن من خاللــــها تحسين المستوى العلمي للطلبة .6

من المعلومــات التي يمكن من خاللها أن يستفاد مشرفي ومدرسي مـــادة األحياء لتطــــوير طرائق تدريس توفر مجموعة كافية 
 المواد العلمية. 

 أهمية المرحلة اإلعدادية كونها المرحلة الممهدة للطالبات في المراحل الجامعية الالحقة التي يمرنَّ فيها. .7
الباحثة( يتناول مخططات التعارض المعرفي مع متغيري االكتساب واالستبقاء يعد هذا البحث أول بحث عراقي )في حدود علم  .8

 .في مادة األحياء
 Objectives Of The Researchالبحث هدفا 

  :يهدف البحث الحالي إلى التعرف على
 حياء. أثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب المفاهيم اإلحيائية لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة األ .1
 أثر مخططات التعارض المعرفي في استبقاء المفاهيم اإلحيائية لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة األحياء.  .2

 Hypotheses Of The Research  فرضيتا البحث 
 :لغرض التحقق من هدفي البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن مادة 05,0ى داللة )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستو  .1
األحياء وفق إستراتيجية مخططات التعارض المعرفي وبين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن المادة 

 نفسها وفق الطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم االحيائية. 
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن مادة 05,0د فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوج .2

األحياء وفق إستراتيجية مخططات التعارض المعرفي وبين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن المادة 
 حتفاظ بالمفاهيم اإلحيائية.نفسها وفق الطريقة التقليدية في اختبار اال

  Limitation Of The Researchالبحث حدود 
 :يقتصر البحث الحالي على

 عينة من طالبات الصف الخامس العلمي. :الحد البشري .1
 م(.2014 – 2013الدراسي الثاني للعام الدراسي ) الفصل :الحد ألزماني .2
 ات في مركز محافظة بابل )إعدادية الطليعة للبنات(.الخاصة بالبنمدرسة من المدارس اإلعدادية  :الحد المكاني .3
 :السابع ،التنسيق العصبي واإلحساس :السادس ،النقل :الخامس ،الحركة :الفصول األربعة األخيرة )الرابع :الحد المعرفي .4

للعام  ،3ط ،قيةالهرمونات والغدد( من كتاب علم األحياء المقرر تدريسه للصف الخامس العلمي من قبل وزارة التربية العرا
 .م( 2014 - 2013) الدراسي

 
 
 



 م2015/شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        19العدد/

317 

   Definition Of The Termsتحديد المصطلحات 
 :Effect :األثر :أوالا 

 :من كلعرفه 
أّنه الفاعلية التي يتسبب بها الحادث أو الظاهرة في التحكم حادث أو ظاهرة تتلو أخرى في عالقة سببية و " :أّنه (1988فاخر ) .1

 .(16 :2011 ،بظاهرة أخرى" )الطائي
 .(17 :2013 ،مقدار التغير الذي يطرأ على المتغير التابع بعد تعرضه لتأثير المتغير المستقل" )الربيعي: "أّنه( 1991) ألحنفي .2

 Operational Definition التعريف اإلجرائي 
اكتساب المفاهيم اإلحيائية لـدى مقدار التغير الذي يتركه تدريس مادة علم األحياء بإستراتيجية مخططات التعارض المعرفي في 

 طالبات الصف الخامس العلمي.
 Knowledge Schemes Conflictمخططات التعارض المعرفي    :ثانياا 
 :عرفها كل من    
على أنها "أداة بصرية لتمثيل سلسلة من المكونات التعليمية المتتابعة والتي تكون موجهة نحو التصورات البديلة  :(2006طلبة ) .1

لطالب والحدث المتناقض أو المتعارض ومفهوم الهدف العلمي والحدث الحرج أو التفسير والمفاهيم العلمية األخرى لدى ا
 (.60 :2006 ،المرتبطة بمفهوم الهدف" )طلبة

مية في مخطط مفاهيمي ينتمي للفلسفة البنائية يقوم على إيجابية المتعلم يستعمله المعلم كأداة تعلي"على أنها  :(2011. ماضي )2
 ،)ماضي" الموقف التعليمي يهدف إلى إحالل المفاهيم العلمية السليمة محل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية المراد تعلمها

2011: 8.) 
 Operational Definition التعريف اإلجرائي 

المدرسة لتنظيم محتوى الدرس وتهدف من وهي مخططات مفاهيمية تنتمي للفلسفة البنائية تقوم على ايجابية الطالبة تستعملها      
 خالل ذلك إلى مساعدة الطالبات على تعديل وتصويب التصورات الخاطئة في مادة األحياء لدى طالبات الصف الخامس العلمي.

 Acquisitionاالكتساب  :ثالثاا 
 :عرفه كل من     

مثل الكائن الحي للسلوك الجديد ليصبح جزًء من حصيلته على أنه " أولى مراحل التعلم التي يتم من خاللها ت :(2003أبو جادو) .1
 (.424 :2003 ،السلوكية" )أبو جادو

 (.28 :2003 ،قدرة الطالب على معرفة السمات الجوهرية للمفهوم" )ألمليكيعلى أنه " :(2003ألمليكي ) .2
 Operational Definition التعريف اإلجرائي 

)عينة البحث( على تعريف المفهوم وتمييزه وتطبيقه ضمن الفصول األربعة األخيرة من هو قدرة طالبات الصف الخامس العلمي     
مكانية تطبيقها على أساس الخصائص المشتركة بين كل مفهوم مقاسًا بالدرجات التي تحصل عليها  كتاب علم األحياء واستبقائها وا 

تسبة للمفهوم إذا حصلت على درجة واحدة للمفهوم الواحد في وتعد الطالبة مك ،الطالبات في اختبار االكتساب الذي أعدته الباحثة
 اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية واستبقائها الذي يطبق عليهن عند انتهاء تدريس المفاهيم اإلحيائية.   

 Conceptsالمفاهيم   :رابعاا 
 :عرفها كل من         

 :2010 ،المثيرات التي لها خصائص معينة" )الزيادات ومحمد "عبارة عن مجموعة من :على أنها :(2010الزيادات ومحمد ) .1
166). 

 :2010 ،على أنها "ما يتكون لدى الفرد )المتعلم( من معنى وفهم يرتبط بكلمة أو مصطلح أو عبارة معينة" )زيتون :(2010زيتون ) .2
129.) 
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 Operational Definition  التعريف اإلجرائي  
يرتبط بالمفاهيم الرئيسة والفرعية للفصل و  طالبة من معنى وفهم وتصور عقلي مجرد له داللة إحيائيةهو كل ما يتكون لدى ال     

الرابع والخامس والسادس والسابع من كتاب علم األحياء للصف الخامس العلمي وغالبًا ما يعبر عنه بكلمة أو مصطلح أو رمز أو اسم 
 تجمعهم خصائص مشتركة.

   Retentionاالستبقاء  :خامساا 
 :عرفه كل من        

1. Webster ((1998  على أنها "قدرة الفرد على االحتفاظ بالمعلومات واستمرارية استخدامها بعد تعرضه للخبرات ألجل استرجاع
 .((Webster, 1998: 87أو إعادة التعلم" 

ه وذلك بعد فترة من تعلمه لم يمارس على أنه "عبارة عن استمرار قدرة الفرد على أداء عمل ما سبق أن تعلم :(2005العيسوي ) .2
 (.215 :2005 ،خاللها هذا العمل" )العيسوي

 Operational Definitionاإلجرائي التعريف 
وهو مقدار ما تبقى لدى طالبات عينة البحث من المفاهيم اإلحيائية التي تم اكتسابها خالل مدة التجربة مقاسًا بالدرجات التي      

من دون تعريضهن ألية خبرات  ،في المادة بعد إعادة تطبيق اختبار االكتساب مرة ثانية بعد مرور أسبوعينتحصل عليها كل طالبة 
 بين اختبار االكتساب واختبار االستبقاء. 

 
 خلفية نظرية ودراسات سابقة :الفصل الثاني
 :خلفية نظرية :المحور األول

 :إستراتيجية مخططات التعارض المعرفي :أوالا 
( تأخذ الفكر البنائي وتسهــم في Tsai) مخططات التعارض المعـرفي أحد االتجاهات المعاصــرة في تدريس العلوم طورهاتمثل      

وتقــوم  ،أعادة هيكلة المعلومات وأحداث التغيير ألمفاهيمي واكتســاب المفاهيم وتسهيل عملية التعلم ذو المعنى وبقاء أثره لمـدة أطول
دث متعارض في شكل مدرك حسي جــديد يتحدى التصور الـبــــديل الموجود لدى الطلبة بغــرض تسهيل عمــلية فكرتـــها على تقديم ح

 (.179 :2008 ،توفـــيق ومواءمة هذا التصور عند الطلبة حتى يتحول إلى تصور علمي صحيح )قنديل
 مكونات مخططات التعارض المعرفي: 
رات البـديلة عن المفهوم المراد تعلمه والتي يمتلكها الطلبة قبل تعلم المفهوم الجديد من وهي التصــــو  :. تصورات الطلبة الخاطئة1

 بها. خالل بيئتهم المحيطة والخبرات التي مروا
جزءًا أساسيا ومحوريا في مكونات مخططات التـعارض المعرفي وهي تمثل األحداث المتناقضة  :. الحدث المتناقض أو المتعارض2

محير ملموس يرتبط بالمفاهيم البديلة لديهم يوضـع فيه الطلبة لخلق التناقض المعرفي بينه وبين المفاهيم البديلة عبارة عن موقف 
على البحـــث والتوصل لحل هذا هم ويكون بصورة أنشطة أو صور محسوسة يتم تقديمها داخل سياق علمي اجتماعي يساعد

 التناقض.
 هو المفهوم العلمي الصحيح المراد تعلمه ويقوم المدرس بكتــــابته وعرضه على الطلبة. و  :. مفهوم الهدف العلمي المراد تعلمه3
ويتناول هذا الحدث شرح وتفسير التناقض بين البناء ألمفاهيمي للمفاهيم البديلة عند الطلبة  :.الحدث الحرج أو التفسير )الشرح(4

الحساس للمفهوم البديل عند الطلبة ويهدف إلى إحالل المفهوم  والمفاهيم العلمية المراد تعلمها ويجب أن يستهدف الموضوع
 العلمي الجديد محل المفهوم البديل. 

التي يقدمــها العلمي الصحيح وهي المفاهيم المرتبطة بالمفهوم  :. المفاهيم العلمية األخرى المرتبطة بالتصور العلمي الصحيح5
براز العالقات بينهمالمدرس لتدعيم وتعزيز المفهوم العلمي إذ يتم تد  ا.ريسها إلى جانب المفهـــوم العلمي الهدف وا 

وهي مدعمات حسية تمثل تطبيقات أو نشاطات عملية تدعم المفهوم العلمي بشكل مناسب  :. المدعمات اإلدراكية6
 (. 26-25 :2011 ،)ماضي
 :دراسات سابقة :المحور الثاني

  ي تخص موضوع البحث وتتضمن الدراسات العربية واالجنبية الت      
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 :الدراسات العربية :أوالا 
فعالية خرائط الصراع المعرفـي في تصحيح التصورات البديلة لبعض المفاهيـم وحل المسائل الفيزيائية لدى  :(2006. دراسة طلبة )1

 (الصف األول الثانويب طال
لية خرائط الصراع المعرفـي في تصحيــــح فعاوهدفت إلى التعرف على  –جامعة المنصورة  -أجريت هذه الدراسة في مصر

( طالبًا تــم 69) وتكونت عينة الدراسـة من ،الصف األول الثانويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدى طال
( طالبًا أما أدوات 36ــــابطة وبلغ عددها )( طالـبًا والمجموعة الض33) اتقسيمــــهم إلى مجموعتين هما المجموعة التجريبـية وبلــــغ عددهـــ

قد اتبع الباحث الدراسة فقد أعد البــاحث اختبـــارًا للتصـــــــورات البديلـــــة في وحدتي الــشغل والطاقة واختبار حل المـــسائل الفيزيائية و 
الـــطاقة كمـا اتبع المنهج البنائي في إعداد خرائــــط الصراع المنهج الوصفي لتحـديد التصـــورات الـــبديلة للــــطالب في وحدتي الشــغل و 

وحل المعــــــرفي للمفاهيم الفيزيائــية فـي وحدتي الشغل والطاقة واستخدم المنهج التجريبي لقياس فاعليتها في تعديل التصورات البديلة 
وأظهرت نتائج ( وحساب النسب المئوية وتحليل التباين t-test) واستعمل الباحث وسائل إحصائية هي اختبار المــــــسائل الفيزيائيـــة

 فاعلــية استخــدام خرائط الصـراع المعــرفي في تصويب التصورات الخطأ لدى المتعلمين وتنمية المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية.  الدراسة
 :(2011. دراسة ماضي )2

 لـــمفاهيم ومهارات حل المسألة الوراثية لدى طالبات الصف العاشر(.)أثر مخططـــات الــتعارض المعرفي في تـــنمية ا
وهدفت إلى معرفة أثر مخططات التعارض المـــعرفي في تنمـية  –بغزة  -أجريت هذه الدراسة في فلســــطين الجامعــة اإلسالمية 

( طالبة تـم تقسيمهْن إلى 95ــنة الدراسة من )المفاهيم ومهارات حل المسـألة الوراثية لدى طالبات الصف العاشر، وتكونـــت عيـ
أما أدوات الدراسة فقد  ،( طالبة واتبعت الباحثة المنهج التجريبـي49( طالبــــة وضابطـــــة بلغ عددها )46مجموعتين تجريبية بلغ عددها )

لوراثية( وكافأت بين المجموعتيـن من خالل أجراء أعدت الباحثة اختبارين أحدهما )لمفاهـــيم الوراثة( واآلخر)لمهارات حل الـــــمسألة ا
أظهرت نتائج الدراســـــة عن فاعلية ( و t-testاختبار قبلي اختباري على عينة الدراسـة واستعملت الباحثة وسيلة إحصائية هي اختبار )

 مخطــطات التعارض المعرفي في تنمية المفاهيم ومهارات حل المسألـة الوراثية. 
 :ات أجنبيةدراس :ثانياا 
  :Bousquet (1982)دراسة . 1

 "(Ohio")فاعلية خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم البيئية لطالب جامعة أوهايو
وهدفت إلى معرفة فاعلية خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم البيئية  ،أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية  

وقد تم توزيعهم  ،( طالبًا ممن يدرسون مقرر مباديء الموارد الطبيعية114تكونت عينة الدراسة من ) (.Ohioلطالب جامعة أوهايو )
وعلى النحو االتي: درست المجموعة األولى على وفق خرائط مفاهيم  ،عشوائيًا على ثالث مجاميع درست على وفق خرائط المفاهيم

 ( ودرست المجموعة الثانية على وفق خرائط مفاهيم هرمية)Hierarchical – propositionalأخبارية() –من نوع )هرمية 
(Hierarchical( أما المجموعة الثالثة فقد درست على وفق خرائط المفاهيم اإلخباريةpropositional أما أدوات الدراسة فقد تم )

وبعد تطبيق االختبار ألبعدي  ،حليل التباينأعداد اختبارًا لقياس اكتساب المفاهيم البيئية أما الوسائل اإلحصائية المستخدمة كانت ت
( أظهرت نتائج ANCOVAوتحليل بياناته باستخدام تحليل التغاير ) ،المتعلق بقياس اكتساب المفاهيم البيئية على المجموعات الثالث

 .الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجاميع الثالث في اكتساب المفاهيم البيئية
 :Tsai(2003) . دراسة2

لدى طالب الصف الثامن عن أ التصورات الخطر كتقنية تعليمية لتغييالمــــعرفي اآلثار المترتبة على استـــــخدام خرائط التعارض )
 مفاهيم الدوائر والشبكات الكهربية البسيطة الموصلة علـــى التوالي(.

فت إلى التعرف على اآلثــار المتـــرتبة على استــــخدام خرائط التعـــارض وهد أجريت هذه الدراســـة في الواليــات المتحدة األمريكية
لدى طالب الصــف الثامن عن مفاهيم الدوائر والشبكات الكهربية البسيطة الموصلة طأ التصــــورات الخر كتقنية تعليمية لتغيي المعرفي

أما  ( طالباً 68بلغ عددهــــا )عتين ضابطة وتجريبية و و دراسة من مجــــمعينة الت ج التجريبي وتكونــواتبع الباحث المنه ،علــى التوالي
اختبارا للتصورات د الشبكات الكــــهربية البسيــــطة وأعو لبناء خرائـــط التعـــارض لمــــفاهيم الدوائر اختـــبار  أدوات الدراسـة فأســـتعمل الباحــث

قد أظهــــرت نتائج الدراسة عن فعاليـة خرائط التعارض ( و n2)ي تحليل التــــباين ومربع البديلة واستعمل الباحث وسائاًل إحصائية وه
 .المعرفي في تغييـــر التصورات الخــــطأ لدى الطالب بالمقارنة مــع الطريقة التقليدية في التدريس



 م2015/شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        19العدد/

320 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة: 
 :منها أفاد البحث من الدراسات السابقة أمور عدة   
 .وضع أهداف البحث وصياغة فرضياته .1
 اإلفادة من الدراسات في تحديد مشكلة البحث وبيان أهميته. .2
 .اإلفادة منها في كيفية تحديد حجم اثر االندثار بالتجربة .3
 .اإلفادة من اختيار التصميم التجريبي المناسب للبحث وكيفية اختيار العينة وتحديد حجمها وجنسها .4
 .في إعداد أداة البحث وبناءها ومنها اختبار االكتساب واالستبقاء ،ات الدراسات السابقةاإلفادة من إجراء .5
 اإلفادة من الوسائل اإلحصائية التي عولجت بها البيانات في إيجاد نتائج البحث. .6
 .إجراء التكافؤ بين طالبات مجموعتي البحث في عدد من المتغيرات .7
البحث الحالي والتي تناولت المتغير المستقل والمتغير التابع وكيفية ضبط  االطالع على المصادر ذات العالقة بموضوع .8

 .المتغيرات الدخيلة
 .مقارنة نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة وبيان أوجه االتفاق واالختالف بينهما .9
لسابقة في إجراء البحث الحالي في التعرف على إجراءات البحث وتفسير النتائج واإلفادة من مقترحات وتوصيات الدراسات ا .10

  .األحياء
بناء مخططات التعارض المعرفي والتعرف على طريقة توظيفها بالدروس من خالل إعداد الخطط التدريسية المناسبة  .11

 وصياغة األهداف السلوكية بصورة أكثر دقة بحيث تكون قابلة للمالحظة والقياس.
 

 منهج البحث وأدواته :الفصل الثالث
 :المنهج التجريبي :أوالا 

والمتغيرات التي تظهر في  بها الباحث بتحديد مختلف الظروف اعتمد هذا البحث منهج البحث التجريبي وهو الطريقة التي يقوم     
ج ال والباحث وفقًا لهذا المنه ،التحري عن المعلومات التي تخص ظاهرة ما وكذلك السيطرة على مثل تلك الظروف والمتغيرات والتحكم فيها

(. اعتمدا التصميم التجريبي ذا 195-194 :2013، يقف عند مجرد وصف الموقف أو األنشطة أو الظواهر أو تحديد حالة )الجبوري
الضبط الجزئي بمجموعتين متكافئتين )تجريبية تدرس على وفق مخططات التعارض المعرفي وضابطة تُدَّرس على وفق الطريقة التقليدية( 

 :( يوضح ذلك1وجدول )
 ( التصميم التجريبي للبحث1جدول )

 االختبار ألبعدي المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 االكتساب مخططات التعارض المعرفي التجريبية

+ 
 االستبقاء

 اختبار االكتساب
+ 

 الطريقة التقليدية الضابطة اختبار االستبقاء

 
   Population &Sample of the  research مجتمع البحث وعينته :ثانياا 
  Research Populationمجتمع البحث  .1

ويشمل مجتمع البحث الحالي جميع طالبات الصف الخامس العلمي في المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية الحكومية الرسمية للبنات      
 .(2014 – 2013ضمن حدود مركز محافظة بابل للعام الدراسي )

   Research Sample. عينة البحث 2
 اختارت الباحثة عشوائيًا إعدادية الطليعة للبنات واختارت منها عشوائيًا شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية والتي بلغ عدد طالباتها     

لى ( طالبة ع107( وبذلك يكون العدد الكلي لعينة البحث )53وشعبة )د( لتمثل المجموعة الضابطة  والتي بلغ عدد طالباتها ) ،(54)
( في 3( منهن في المجموعة التجريبية و)2( طالبة )5إذ بلغ عددهن ) ،نحو أولي وبعد استبعاد الطالبات الراسبات من المجموعتين

ويعود سبب استبعادهن المتالكهن  ،المجموعة الضابطة مع ضمان بقائهن في صفوفهن حفاظا على نظام المدرسة واستمرار تدريسهن
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ت التي تدرس في غضون مدة  التجربة  التي قد يكون لها اثر في المتغيرات التابعة  وبذلك أصبح العدد خبرات سابقة في الموضوعا
 :( يوضح ذلك2( طالبة في المجموعة الضابطة وجدول)50( طالبة في المجموعة التجريبية و)52( بواقع )102النهائي لعينة البحث )
 ن التجريبية والضابطة قبل استبعاد الراسبات وبعده( توزيع طالبات عينة البحث على المجموعتي2جدول )

 بعد االستبعاد  الطالبات عدد عدد الراسبات عدد الطالبات قبل االستبعاد الشعبة المجموعة
 52 2 54 أ التجريبية
 50 3 53 د الضابطة
 102 5 107 2 المجموع

   Equivalent of The Groups Researchتكافؤ مجموعتي البحث    :ثالثاا 
إذ إن تحقيق التكافؤ  ،بالسحب العشوائي إال أن احتمالية عدم تكافؤهما أمر واررعلى الرغم من اختيار المجموعتين      

لذلك حرصت الباح ة قبل البدء بتطبيق التجربة على  ،بين طالبات مجموعتي البحث يعد امرأ مهمًا قبل إجراء التجربة

هذه ( ُيوضح 3المتغيرات التي قد تؤثر في المتغيرات التابعة للبحث وجدول ) تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيًا في بعض

 :المتغيرات

 ( المتغيرات التي تم تناولها لغرض تكافئ مجموعتي البحث3جدول )
 القيمة التائية الجدولية القيمة التائية المحسوبة التكافؤ المجموعة

 
 التجريبية

 و
 الضابطة

 1.98 0.48 سوباا بالشهور.. العمر الزمني للطالبات مح1
 1.98 0.01 . اختبار الذكاء.2
 1.98 0.01 . التحصيل السابق في مادة علم األحياء )درجات نصف السنة(.3
 1.98 0.86 . اختبار المعلومات السابقة.4
 7.82 0.37 . التحصيل الدراسي لألب.5
 7.82 0.28 . التحصيل الدراسي لألم.6

 
 Control Of The Internal Variablesتغيرات الدخيلة  ضبط الم :رابعاا 
يعد ضبط المتغيرات الدخيلة واحدة من اإلجراءات المهمة في البحث التجريبي من اجل توفير درجة مقبولة من الصدق الداخلي      

المستقل في الدراسة وليس إلى  وحتى يتمكن الباحث من أن يعزو معظم التباين في المتغير التابع إلى المتغير ،للتصميم التجريبي
 :وعليه تم ضبط المتغيرات غير التجريبية التي تؤثر في سالمة التجربة وعلى النحو اآلتي .(73 :2010 ،متغيرات أخرى ) ملحم

 Accidents associated with the experimentالحوادث المصاحبة للتجربة   .1
 Experimental Mentalityاالندثار التجريبي   .2
 Sample selectionتيار العينة  . اخ .3
  Maturation النضج  .4
 Measurement toolأداة القياس    .5
  Experimental Performances Effectأثر اإلجراءات التجريبية    .6

  Research Requirements مستلزمات البحث :خامسًا
 :قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية ،إلمتام مستلزمات البحث          

 The material determine ديد المادة العلمية . تح1
ُحددت المادة العلمية لموضوعات البحث بـ: الفصول األربعة األخيرة من كتاب علم األحياء للصف الخامس العلمي      

 (.2014-2013للعام الدراسي)
  Biological Concepts     Limiting  The. تحديد المفاهيم اإلحيائية 2

( مفهومًا 82من كتاب علم األحياء واستخرج ) تم تحليل الفصول األربعة األخيرةد المفاهيم الرئيسة والفرعية لغرض تحدي    
 ( يوضح ذلك:4رئيسيًا وفرعيًا وجدول )
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 ( توزيع المفاهيم االحيائية على المحتوى الدراسي4جدول )  
 عدد المفاهيم الموضوعات الفصل
 21 الحركة الرابع
 31 النقل الخامس
 18 التنسيق العصبي واإلحساس السادس
 12 الهورمونات السابع

 82 المجموع
 
 Formation Of Behavioral Objectives. صياغة األهداف السلوكية  3

 (.99 :2003 ،وآخرون )قطامي السلوكية األهداف صياغة هو االختبار بناء عند به القيام الباحث على يجب عمل أول إن     
 د األهداف السلوكية وفقا لتصنيف بلوم موزعة على الفصول األربعة للمادة الدراسيةعد (5جدول )
 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر الفصل
 40 3 1 9 11 9 7 الرابع
 59 2 9 7 4 18 19 الخامس
 49 2 1 5 7 17 17 السادس
 18 1 1 2 1 8 5 السابع
 166 8 12 23 23 52 48 المجموع

  Preparing daily instructional plans عداد الخطط التدريسية  . إ4
التخطيط يعني استعداد المدرس لموقف سيواجهه مما يتطلب منه رؤية بعيدة النظر عن طريق إلمامه بالموضوع الدراسي المراد      
)التجريبية والضابطة( وبواقع  لكل مجموعة( خطة تدريسية 24(. وقد قامت الباحثة بإعداد )237 :2011 ،)العفون والفتالوي تدريسه

 .( حصص أسبوعيا3)
  Research Toolأداة البحث   :سادساا 
 إعداد اختبار اكتساب المفاهيم واستبقائها:  Concepts Acquisition Test 
لي يتطلب بناء اختبار ولما كان البحث الحا  ،(194 :2002 ،يعرف االختبار بأنه إجراء منظم لتحديد ما تعلمه الطالب )ملحم     

وتم إعداد ثالث فقرات  ،رئيساً  مفهوماً  (20)  بإعداد هذا االختبار   لـ الباحثةت قام فقد ،يقيس اكتساب المفاهيم االحيائية واستبقائها
 ،فظية للمفهومتقيس الفقرة األولى )تعريف المفهوم( أي تحديد الداللة الل ،اختبارية لكل مفهوم جميعها من نوع االختيار من متعدد

يق وتقيس الفقرة الثانية )تمييز المفهوم( أي التمييز بين األمثلة المنتمية للمفهوم وغير المنتمية إليه أما الفقرة الثالثة فتقيس )تطب
 .اختبارية فقرة (60االختبار ) فقرات عدد بلغ وبذلك ،المفهوم( أي استخدام المفهوم في مواقف جديدة

 Application Procedures of the Experimentالتجربة   إجراءات تطبيق :سابعاا 
 :اآلتية اإلجراءاتقامت الباحثة ب التجربة قبل تطبيق المجموعتين بين التكافؤ من الباحثةت تحقق بعدان     
 .تم االتفاق مع مديرة إعدادية الطليعة على أن تتولى الباحثة تدريس مادة األحياء بنفسها للصف الخامس العلمي .1
والمجموعة  ،بدأت الباحثة التجربة وباشرت بتدريس المجموعة التجريبية على وفق إستراتيجية)مخططات التعارض المعرفي( .2

وكان تدريس  ،م( بواقع ثالث حصص أسبوعيا لكل مجموعة23/2/2014في يوم األحد الموافق ) ،الضابطة بالطريقة التقليدية
 م(.20/4/2014وانتهت التجربة يوم األحد الموافق ) ،م(2014ـــ2013ني لعام )مجموعتي البحث في الفصل الدراسي الثا

على طالبات المجموعة  ،قامت الباحثة بتطبيق الخطط التدريسية المعدة على وفق إستراتيجية )مخططات التعارض المعرفي(. 3
 .التجريبية

( طالبة حيث تم 30ات ثانوية بنت الهدى للبنات بلغ عددها ). تم تطبيق االختبار على عينتين استطالعيتين األولى كانت من طالب4
أما الثانية فتمت على طالبات ثانوية الوائلي للبنات حيث بلغ عدد  ،استخراج الوقت الالزم لالختبار ومدى وضوح الفقرات منها

 .ار وثباته( طالبة وتم استخراج الخصائص السايكومترية من خاللها ومعرفة مدى صدق االختب100طالباتها )
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 بأن والضابطة التجريبية مجموعتي البحث طالبات إخبار تم المحددة، التدريسية المادة مفردات تدريس من االنتهاء . بعد4
 خالل دراستها تم األربعة األخيرة )الرابع، الخامس، السادس، السابع( التي الفصول في نله سيجري اً اختبار  هناك
في يوم األربعاء  البحث اإلحيائية البعدي لمجموعتي المفاهيم اكتساب اختبار تطبيق وتم الثاني الدراسي الفصل

بتصحيح أوراق اإلجابات، وبذلك تم ، وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار قامت الباحثة م(2014/ 23/4الموافق )
 الحصول على درجات طالبات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار االكتساب.

م( 6/5/2014في يوم الثالثاء الموافق ) نفسه االختبار بتطبيق الباحثةت قام االختبار تطبيق أسبوعين من رورم بعد .5
 من دون اخبارهن بموعد االختبار، لدى الطالبات اإلحيائية المفاهيم استبقاء مدى لمعرفةالبحث نفسها  عينة على

 في اختبار االستبقاء. ة والضابطة(المجموعتين )التجريبيوبذلك تم الحصول على درجات طالبات 
 Statistical Toolsالوسائل اإلحصائية   :ثامناا 
 (Microsoft Excel - 2010تم تحليل النتائج ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج )     

 عرض النتائج وتفسيرها :الفصل الرابع
   Presentation Of The Results عرض النتائج :أوالا 
 :بنتائج االكتسا .1
للتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى َعَمَدت الباحثة إلى حساب المتوسط الحسابي والقيمة التائية باستخدام االختبار  - أ

( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة t-Testالتائي)
    :( ُيوضح ذلك6الجدول )و  ،الضابطة في اختبار االكتساب

 ( نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار االكتساب6جدول ) 
عدد  المجموعة

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة اإلحصائية عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05مستوى )

 دال إحصائيا 1.98 3.43 100 8.03 64.61 43.23 52 التجريبية
 6.81 46.44 38.8 50 الضابطة

( بانحراف معياري 43,23أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية يساوي ) ،( أعاله6يتضح من الجدول )      
وان  ،(6,81( بانحراف معياري مقداره )38,8مجموعة الضابطة يساوي )بينما المتوسط الحسابي لدرجات طالبات ال ،(8,03مقداره )

(  ومستوى داللة 100( عند درجة حرية )1,98( وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )3,43القيمة التائية المحسوبة بلغت )
تجريبية ومتوسط درجات طالبات وهذا يدل على وجود فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة ال ،(0,05)

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية األولى وتقبل الفرضية الثانية  ،المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار االكتساب
طالبات وهذه النتيجة تدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق مخططات التعارض المعرفي على  ،البديلة

 .المجموعة الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة التقليدية في اختبار االكتساب
لبيان حجم ااألثر )مدى الفاعلية( للمتغير المستقل في المتغير التابع استخدمت الباحثة معادلة مربع )آيتا( في استخراج حجم  - ب

( وهي قيمة 0,68( التي تعكس مقدار حجم األثر والبالغ )dة )وباستخراج قيم للمتغير المستقل في المتغير التابع (dاألثر )
مناسبة لتفسير حجم األثر وبمقدار متوسط لمتغير التدريس بمخططات التعارض المعرفي في اكتساب المفاهيم االحيائية وفق 

 Cohen(1988).(kiess, 1996: 164)  التدرج الذي وضعه كوهين 
 :نتائج االستبقاء .2
رضية الصفرية الثانية َعَمَدت الباحثة إلى حساب المتوسط الحسابي والقيمة التائية باستخدام االختبار للتحقق من صحة الف - أ

( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة t-Testالتائي)
     :ك( ُيوضح ذل7والجدول ) ،الضابطة في اختبار االحتفاظ
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 ( نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار االحتفاظ7جدول )

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة اإلحصائية عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05مستوى )

 7.61 57.99 39.92 52 التجريبية
 دال إحصائيا 1.98 2.25 100

 7.97 63.56 36.9 50 الضابطة
( بانحراف معياري 39,92أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة التجريبية يساوي ) ،( أعاله7يتضح من الجدول )     

وان  ،(7,97( بانحراف معياري مقداره )36,9اوي )بينما المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة الضابطة يس ،(7,61مقداره )
(  ومستوى داللة 100( عند درجة حرية )1,98( وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )2,25القيمة التائية المحسوبة بلغت )

جات طالبات وهذا يدل على وجود فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط در  ،(0,05)
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبل الفرضية الثانية  ،المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار االحتفاظ

وهذه النتيجة تدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن على وفق مخططات التعارض المعرفي على طالبات  ،البديلة
 الضابطة اللواتي درسن على وفق الطريقة التقليدية في اختبار االحتفاظ.المجموعة 

وباستخراج  التي تعكس مقدار حجم التأثير للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير االحتفاظ. (dتم حساب قيمة حجم األثر ) - ب
توسط لمتغير التدريس بمخططات التعارض ( وهي قيمة مناسبة لتفسير حجم التأثير وبمقدار م0,43مقدار حجم األثر والبالغ )

( وهو مقدار تأثير منخفض للطريقة التقليدية 0,22بينما بلغ حجم األثر للطريقة التقليدية ) ي في استبقاء المفاهيم االحيائيةالمعرف
 (.kiess, 1996: 164في متغير االكتساب )

 Explanation Of The Results :تفسير النتائج :ثانياا 
 ،ت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اكتساب المفاهيم االحيائية واستبقائهاأظهر      

لك النتائج التي تم وهذا يعني تفوق التدريس على وفق مخططات التعارض المعرفي على التدريس بالطريقة التقليدية وفي ضوء ت
 :ذلك إلى النقاط اآلتيةتعزي الباحثة سبب  التوصل إليها

حداثة اإلســــتراتيجية وما تتمتع به من أهميــة كبيرة في التكوين ألمفاهيمـي للطالبة من خالل خلق تعارض معرفي بين ما تملكُه  .1
لحل هـذا الطالبة من مفـاهيم سابـقة وتصورات حول المفهوم الــجديد والمفهــوم الجديد نفسه مما يثير فضولها ودافعيتها للتـعلم 

التعارض وأحـداث التكـيف والموائمـة والوصــول إلى المفاهيم والمبادئ العلمـية الكامنة وراءه فيصبح التعلم ذو معنى ومغزى 
 (.145 :2011 ،)ماضي

هيـمي ألمفاا استــخدام مخططات التعارض المعرفي يؤكد على إيجابية الطالبة وقدرتها على بناء معرفتها بنفسها وتكويــن بناءه .2
 (.148 :2008 ،وتعديل تصوراتها الخاطئة )قنديل

دركات المدعمة ـــارض المعرفي يتيح للطـــالبة استــبصار العالقة بين المفاهيــم من خالل تقديم المــــاستخدام مخطــــــطات التع .3
 قدرة على حل المشكالت.ر للمفاهيـم فتصبح أكث

ســـــاعد الطالــــــبة على بنــــاء وترســــيخ المتطــــلـبات المعرفية الكتساب المفــهوم وتؤكد على استــخدام مخطــطات التعارض المـــعرفي ي .4
 أن المعرفــــــة المفاهيـــمية والعالقات بينها تعتبر متطلـــــبات ضرورية الكتساب المفهوم.

ت ايجابية نحو العلوم بصورة عامة واألحياء بصورة ااستخدام مخططــات التـــعارض المعرفي له دورًا مهمًا في تنمية اتجاه .5
 خاصة.

توظيف بنيتها المفاهيمية في مواقف جديدة مما يساعد و استخدام مخططات التعارض المعرفي ينمي قدرة الطالبة على التفكير  .6
   ه لمدة أطول.على االحتفاظ به وبقاء اثر 
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 الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
   Conclusions االستنتاجات  :أوالا 
                                                                                   :التي أظهرها البحث الحالي تمكنت الباحثة من استنتاج ما يأتيفي ضوء النتائج     

هيم االحيائية لدى طالبات الصف الخامس العلمي إذ فاعلية إستراتيجية مخططات التعارض المعرفي في زيادة اكتساب المفا .1
 أنهن تفوقن على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة التقليدية.

إن تدريس طالبات الصف الخامس العلمي على وفق إستراتيجية مخططات التعارض المعرفي لمادة األحياء يجعلهن  .2
 ا لمسته الباحثة طيلة فترة التجربة. وهذا م ،منتبهات في الدرس يقظات لما حولهن

فاعلية إستراتيجية مخططات التعارض المعرفي في تمكين الطالبات الالئي درسن وفقها باالحتفاظ بالمادة الدراسية أكثر من  .3
 الطريقة التقليدية.

ن األسئلة التي تثار تسهم هذه اإلستراتيجية في جعل الطالبات مشاركات فاعالت في الدرس من خالل المناقشة واإلجابة ع .4
 في أثناء الدرس.

الطالبات محور العملية التربوية فلهن الدور األكبر في المناقشة واالستفسار وفي البحث عن  هذه اإلستراتيجية تجعل .5
 اإلجابات والحلول واستنباط األفكـــار األكــثر إبداعية وتوظيفها بصورة صحيحة.

 Recommendations التوصيات   :ثانياا 
  :في ضوء النتيجة التي تم التوصل اليها يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية      

التأكيد على ضرورة التدريس بإستراتيجية مخططات التعارض المعرفي في تدريس األحياء لدى طالبات الصف الخامس  .1
 العلمي.

والسيما إستراتيـــجية  ،تدريسضرورة اطالع مدرسي مادة األحياء ومدرساتها على الطرائق واألساليب الحديثة في ال .2
 وذلك من خالل عقد الدورات أو الندوات التربوية والنشرات الخاصة. ،مخطـــطات التعارض المعرفي

ضرورة تبصير مدرسي ومدرسات مادة األحياء بنتائج األبحــــــاث والدراسات التي تناولت العلوم واالستراتيجيات البنائية  .3
 ي تنمية المفاهيم العلمية والسيما مخططات التعارض المعرفي في تنمية المفاهيم االحيائية.لالستفادة منها وتوظيفها ف

تهيئة الصفوف والقاعات الدراسية واألثاث واألجهزة والوســــــائل التعلــيمية الالزمة لمساعدة المدرسين على التــدريس وفق  .4
 رفي.االستـــراتيجيات الحديثة والسـيما مخططات التعارض المع

تضمين مفردات مادة طرائق التدريس في كليات التربيـة والتربــــية األســاسية طرائق تدريســية حديثة منها إستراتيجية مخططات  .5
 التعارض المعرفي.

ضرورة استخدام مخططات التعارض المعرفي في تدريس العلوم عامة والبيولوجي خاصة كأحد أساليب التعلم الفعالة التي  .6
 تحقيق أهداف تدريس العلوم.تساهم في 

  Suggestionsالمقترحات  :ثالثاا 
 :استكماالا للنتيجة التي توصل إليها البحث تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية    

 دراسة أثر توظيف مخططات التعارض المعرفي في تنمية مهارات التفكير بأنواعها المختلفة. .1
 لى طلبة الصف الخامس العلمي)الذكور(. إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية ع .2
 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراســــية أخر والسيما المرحلة الجامعية. .3
 إجراء دراســـة مماثلة للدراســــة الحالية وعلى متغـــيرات أخر مثل التفكير اإلبداعي وتعديــــل المفاهيم االحيائية واالتجاه نحو .4

 المادة.
 إجراء دراسة للمقــــارنة بين إستراتيجية مخطــــطات التـــعارض المـــعرفي واستراتيجيات حديثة أخرى في تدريس األحياء. .5
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