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ثر تدريس وحدة في العلوم باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول أ
المشكالت لتالميذ الصف األول اإلعدادي في تنمية المفاهيم العلمية 

   والتفكير العلمي لديهم
  

  بحث مقدم من
 هيثم أحمد محمد علي

   يكن االبتدائية معلم العلوم بمدرسة عدلي
  للحصول على درجة الماجستير في التربية

  )تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم(
  

  إشــــــراف
  محمد علي نصر. د.أ

  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
  والعميد األسبق لكليتي التربية والتربية النوعية

 جامعة المنيا وعضو المجالس القومية المتخصصة

 حمد عبد التوابإلهام م. د
  مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم

 كلية التربية ـ جامعة المنيا
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 مستخلص البحث
قائم على استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت في          هدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج

والتفكيـر  ، بغرض تعرف أثره في تنمية المفاهيم العلميـة  " التنوع والتكيف في الكائنات الحية      " وحدة  
  .العلمي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

  
  :ولتحقيق ذلك قام الباحث بما يلي

قائم على استراتيجية الـتعلم المتمركـز       الإعداد مادة المعالجة التجريبية والمتمثلة في البرنامج         .١
 ."التنوع والتكيف في الكائنات الحية " المشكالت في وحدة  حول

 :تين فيإعداد أداتي القياس المتمثل .٢

   ".التنوع والتكيف في الكائنات الحية" اختبار المفاهيم العلمية المتضمنة في وحدة . أ
 .اختبار التفكير العلمي.       ب

 
        واستلزم بناء األدوات السابقة دراسة نظرية للدراسات والبحوث واألدبيـات التربويـة التـي              

ومناهج البحث التربوي ، يات المناهج وطرائق التدريس   وكذلك أدب ، أجريت في مجال تعليم وتعلم العلوم     
  .في مجال إعداد البرامج واالختبارات ومقاييس التفكير العلمي

  
 تلميـذًا مـن     ٨٠(         وقد تم تطبيق أدوات البحث على عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي             

 ملوي اإلعدادية بنـات التـابعتين        تلميذة من تلميذات مدرسة    ٨٠، تالميذ مدرسة ملوي اإلعدادية بنين    
  . م٢٠١١/٢٠١٢في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ) إلدارة ملوي التعليمية بالمنيا 

  
 : إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها فيما يلي الحاليوقد توصل البحث

 المجمـوعتين بين متوسطي درجـات تالميـذ       ) ٠,٠٥(عند مستوى   ا   فرق دال إحصائي   وجود .١
  .لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي الختبار المفاهيم العلمية  القياس التجريبية فيوابطة الض

 المجمـوعتين بين متوسطي درجـات تالميـذ       ) ٠,٠٥(عند مستوى   ا   فرق دال إحصائي   وجود .٢
  .لصالح المجموعة التجريبية التفكير العلميالبعدي الختبار  القياس التجريبية فيوالضابطة 

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة ) ٠,٠٥(عند مستوى تباطية موجبة دالة  عالقة اروجود .٣
 . التفكير العلمياختبارالبعدي الختبار المفاهيم العلمية و التجريبية في التطبيق

  
  
  
  
  




