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     أثر استراتيجيتي التعلم المتمركز حول المشكلة والتغير المفهومي 
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 ص الرسالةلخستم

 

أثر استراتيجيتي التعمم المتمركز حول المشكمة والتغير المفيومي في تحصيل  ةعرفإلى مييدف ىذا البحث     
 .   مادة اإلمالء لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 الفرضية الصفرية الرئيسة اآلتية :  وألجل تحقيق ىذا اليدف صاغ الباحث    
مجموعات البحث طالب ( بين متوسطات درجات  0,0,ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

 لمادة اإلمالء بعد تطبيق التجربة .البعدي في االختبار التحصيلي الثالث ، 
 لرئيسة الفرضيات الصفرية اآلتية : وانبثقت من الفرضية الصفرية ا

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  0,0,ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى) -1
 األولى والضابطة في االختبار التحصيلي لمادة اإلمالء بعد تطبيق التجربة . 

وعة التجريبية ( بين متوسطي درجات المجم0,0,ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -2
 الثانية والضابطة في االختبار التحصيلي لمادة اإلمالء بعد تطبيق التجربة . 

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ,,0,ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -3
 . األولى والمجموعة التجريبية الثانية في االختبار التحصيلي لمادة اإلمالء بعد تطبيق التجربة

   3ممديرية العامة لمتربية في محافظة بغداد الرصافة  / التابعة لمتوسطة المسار لمبنين اختار الباحث      
( 4( طالبا موزعين عمى ) 131بمغ عدد طالب الصف الثاني المتوسط في ىذه المدرسة )  بصورة قصدية ، و

 الثالث  البحثالمجموعات ( شعب دراسية  لتمثل  3شعب دراسية ، وبطريقة السحب العشوائي اختار الباحث ) 
 ( طالبا في كل مجموعة . 33بواقع )
في عدد من المتغيرات التي من شأنيا  الثالث البحثت مجموعاوقبل بدء التجربة كافأ الباحث بين طالب     

 التأثير في سير التجربة . 
مستويات من ثالثة ثناء التجربة  وشممت أثم صاغ األىداف السموكية لمموضوعات التي سيدرسيا في     

عدَّ أسموكيًا ، و ( ىدفًا 34( . وقد بمغت ): ) المعرفة ، والفيم  والتطبيق تصنيف بموم في المجال المعرفي ىي 
الخطط التدريسية المناسبة ليذِه الموضوعات ، وقد عرض الباحث األىداف والخطط عمى مجموعة من الخبراء 
الستطالع آرائيم ، وفي ضوء ما أبداه الخبراء أجريت التعديالت الالزمة عمييا ، وباشر الباحث التدريس بنفسِو 

م ، ، وانتيت يوم األحد 22/11/2113الثالثاء الموافق  أت يوم أسبوعا ، إذ بد(11)في التجربة التي استمرت 
 . م 12/1/2114الموافق 
في الموضوعات المقرر تدريسيا في أثناء  الثالث البحثمجموعات ومن أجل قياس تحصيل طالب        

 من نوع االختبارات أسئمة ثالثة( فقرة ، تقع في 21تطبيق التجربة ، أعدَّ الباحث اختبارًا تحصيميًا مكونًا من )
جراء و الموضوعية ، تثبت من صدق االختبار وثباتو وحساب معامل الصعوبة والقوة التميزية لفقرات االختبار وا 



العمميات اإلحصائية الالزمة لمعرفة فعالية البدائل الخاطئة بالنسبة إلى السؤال األول ، فوجدىا جيدة ، لذا أبقى 
 غير حذف أو تعديل . الباحث فقرات االختبار جميعيا من

يوم  الثالث البحثمجموعات الباحث االختبار عمى طالب  طبقوبعد االنتياء من تطبيق تجربة البحث     
ح االختبار. وبعد صح. ثم ( ظيرًا ، لغرض قياس التحصيل12:31م ، الساعة )12/1/2114األحد الموافق 

) شيفيو ( ) واختبار ( ،One way . ANOVA تحميل التباين األحادي معالجة النتائج إحصائيا باستعمال )
Test Scheffe ) : أتضح ما يأتي 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولى ,,0,يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) -1

 التجربة .والمجموعة التجريبية الثانية في االختبار التحصيلي لمادة اإلمالء بعد تطبيق 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولى  0,0,يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى) -2

 والضابطة في االختبار التحصيلي لمادة اإلمالء بعد تطبيق التجربة . 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية 0,0,يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -3

 في االختبار التحصيلي لمادة اإلمالء بعد تطبيق التجربة .  والضابطة
 :ىيوفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات       
ستراتيجيتي التعمم المتمركز حول المشكمة ، و التغير المفيومي عند تدريس مادة اإلمالء ااعتماد  -

 ..  لممرحمة المتوسطة
ستراتيجيتي التعمم المتمركز حول المشكمة ، و التغير انتفاع من عمى مخططي مناىج مادة اإلمالء اال -

 المفيومي في بناء مناىج مادة اإلمالء .
ستراتيجيتي ا السيماضرورة تدريب مدرسي المغة العربية عمى الطرائق واالستراتيجيات التدريسية الحديثة  -

 . التعمم المتمركز حول المشكمة  والتغير المفيومي
 الباحث إجراء الدراسات اآلتية :واقترح        

ستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة و اأثر استعمال  لمعرفةإجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة  -
 دراسية أخرى .المفيومي عمى مواد ستراتيجية التغير ا

المتمركز حول المشكمة و ستراتيجية التعمم اأثر استعمال  لمعرفةإجراء دراسة مماثمة ليذه الدراسة  -
 إستراتيجية التغير المفيومي في مراحل تعميمية مختمفة .

حدى اإجراء دراسة توازن بين  - ستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة أو إستراتيجية التغير المفيومي وا 
  .  .    استراتيجيات التعمم البنائي األخرى في تحصيل مادة اإلمالء

في جوانب أخرى كالتفكير لتعمم المتمركز حول المشكمة ، و التغير المفيومي ستراتيجيتي اابيان أثر  -
 . والناقد اإلبداعي

 
 


