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 علىقائن علوم بزناهج هقتزح لتدريس ال فاعلية

لتالهيذ الوفاهين العلوية  تنويةي ف الوشزوعات

 التعلين االبتدائي

 وفاء حلوي أحود السيد

 جامعة المنيا –بكمية التربية  دكتوراهباحثة 
 :مستخمص البحث 

ىدفت الدراسة الحالية لمتعرف عمي فاعمية برنامج مقترح لتدريس العموم قائم عمي المشروعات 
"الكائنات الدقيقة وما تسببو من خالل وحدة  في تنمية المفاىيم العممية لتالميذ التعميم االبتدائي

، واعداد  تم بناء برنامج مقترح قائم عمي المشروعات ولتحقيق أىداف الدراسة من أمراض "
اختبار المفاىيم العممية ، وقد استخدمت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة 
الواحدة في القياس القبمي والبعدى لمتغيرات الدراسة ، وتمثمت عينة الدراسة في مجموعة من 

وقد  ،تالميذ وتمميذات الصف السادس االبتدائي بإدارة مطاي التعميمية بمحافظة المنيا 
توصمت الدراسة إلي فاعمية البرنامج المقترح القائم عمي المشروعات في تنمية المفاىيم العممية 
لدي تالميذ التعميم االبتدائي،  وقد أوصت الدراسة باستخدام البرنامج المقترح القائم عمي 

المعممين المشروعات في تدريس العموم لما لو من فاعمية في تنمية المفاىيم العممية ، تدريب 
  عمي استخدام استراتيجية التعمم القائم عمي المشروعات الخدمةقبل وأثناء 

 ، المفاىيم العممية.المشروعات : البرنامج ، الكممات المفتاحية 
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Effectiveness of Project-based Science Teaching Program in 
Developing Scientific Concepts for Primary School Students 

Wafaa Helmy Ahmed El-Sayed 
PhD researcher at the Faculty of Education - Minia University 

Abstract: 
The current study aimed to identify the effectiveness of a proposed 

project-based science-teaching program in developing scientific 

concepts for primary school students through the unit "Microorganisms 

and the diseases they cause." To achieve the study's objectives, a 

proposed project-based program was built, and a test of scientific 

concepts was prepared. The current one-group quasi-experimental 

approach in the tribal and remote measurement of the study variables, 

and the study sample was represented by a group of sixth-grade 

primary school students in the Matai Educational Administration in 

Minya Governorate. The study found the effectiveness of the proposed 

project-based program in developing scientific concepts for primary 

education students. The study recommended using the proposed 

project-based program in science teaching because of its effectiveness 

in developing scientific concepts, training teachers before and during 

servies the use of the project-based learning strategy. 

Keywords: program, projects, scientific concepts. 
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 مقدمة:
التقدم العممي والتكنولوجي والذي أدي إلي احداث تغيرات في شتي يتسم عصرنا الحالي ب

الميادين ، وىذا ما ألقي مسئولية عمي الدولة في تنمية أفرادىا في شتي المجاالت لمواكبة 
ره ألقي العبء عمي منظومة العممية وىذا بدو  التغيرات العالمية ومسايرة الدول المتقدمة .

أفراد متعممين لدييم القدرة عمي مسايرة التقدم العممي والتكنولوجي قادرين  في اعداد التعميمية
 العممية.والتغيرات ي فيم واستيعاب التطورات عم

متميز في تنمية واستيعاب التطورات قدر بوال شك أن مناىج العموم يمكن أن تسيم 
ثارة التفكير وتحدي العقل فيما تتصدي ليالعممي ة وحيوية من ظواىر وأحداث طبيعي اة وا 

فيو تدريس العموم في مدارسنا نجد أنو ال يزال التركيز وبالنظر إلي واقع . وتجارب عممية 
ت الحديثة التي تؤكد عمي أىمية التعمم اعمي تدريس المعمومات وتمقينيا منعزال عن االتجاى

وعمميات الناقد وحل المشكالت واالبتكار واإلبداع عن طريق االكتشاف وتنمية ميارات التفكير 
 . (4، 0222العمم ) مني عبد الصبور ، 

خطابيو عبد اهلل  يشير ، و  والتعممويعد تعمم المفاىيم ىدفًا تربويًا في مستويات التعميم 
كر المعارف ومتابعة ذلي أن المفاىيم العممية ليا أىمية في تنظيم الخبرة وتإ( 38، 0225)

المبادئ والقوانين التصورات وربطيا بمصادرىا كما أنيا تسيل فيم العموم واستيعابياوتعمم 
تتكون من خالل التعرف و  وتحقيق التفاىم والتواصل العممي ، والقواعد العممية والنظريات
المواقف الجزئية المحسوسة ، وبالتالي الحصول عمي المالحظات الحسي عمي األشياء و 

والبيانات ثم يبدأ ادراك العالقات والتشابو واالختالف بين األشياء المحسوسة أي تبدأ مرحمة 
تصنيف ىذه األشياء إلي مجموعات وتنتيي بتحديد الخواص المشتركة والتعبير عنيا لفظيا ) 

 مييز بين األشياء والمواقف التي تقابمو.المفيوم ( والذي يستخدمو في الت
 تنميةتدريس العموم في فعالية أساليب واستراتيجيات ولقد أوضحت العديد من الدراسات 

 تالميذ المفاىيم العممية ومنيا :ال
فعالية برنامج مقترح قائم عمى والتي أوضحت  (2102)ىمامعبد الرزاق سويمم  دراسة  

  تسريع التفكير في تنمية المفاىيم العممية لدي طالب الصف الثاني االعدادي ، ودراسة
فعالية برنامج مقترح قائم عمى إستراتيجية حل والتي أوضحت  (2102)فاطمة صبحي عفيفي

أحمد محمد عبد ودراسة ،المشكالت فى تنمية  المفاىيم العممية لدى طفل الروضة 
ستخدام مدخل القصة في تدريس العموم عمي اكتساب والتي أكدت نتائجيا أثر ا(2112الحميد)

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
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إيمان عالء الدين عبد المفاىيم العممية لدي تالميذ المرحمة االبتدائية،، ودراسة 
دورة التعميم ما وراء المعرفية فى تنمية كل من  استخدامفعالية ( والتي أثبتت 2112الرحمن)

صف الخامس االبتدائي المفاىيم العممية والتفكير اإلبتكارى فى مادة العموم لدى تالميذ ال
والتي أكدت نتائجيا عمي فعالية التعمم التعاوني في ( 2112 )محمود كريمة عبد الالهودراسة 

 الصف الثاني اإلعدادي  تدريس العموم في تنمية المفاىيم لدي تالميذ
، مي المشروعات من أنسب الطرق لتنمية المفاىيم العمميةوتعد طريقة التدريس القائم ع

 منيا: العديد من الدراسات  أوضحتيا عديدة تميز بو من مميزات وذلك لما ت
التي أكدت اآلثار االيجابية لمتعمم القائم Hogue, Andrew & et (2011 )دراسة 

وايجابيتيم واالحتفاظ  معيد أونتاريو لمتكنولوجيا،  طالبعمي تعمم  عمي المشروعات
والتي أكدت أن   Gavin, K( 2011 , .)ودراسة وتحسين التفكير الناقد لدييم، بالمعمومات

التعمم القائم عمي المشروعات ساعد طالب كمية اليندسة عمي تنمية العديد من الميارات منيا 
 Verma, Alok (2011)ودراسة ميارات حل المشكالت والتعمم التعاوني وميارات العرض ، 

K.  مناىج تالميذ والتي أكدت عمي أىمية تضمين أنشطة قائمة عمي التعمم بالمشروعات في
والتي أوضحت أن التعمم القائم Kilinc,Ahmet(2010)ودراسة ، المرحمة المتوسطة والعميا

 . ب المعممين فيما يتعمق بحماية البيئةالسموك الط في سبب تغييرات ايجابية عمي المشروعات
 ائم عمي المشروعات ، كما يتضحأىمية التعمم الق خالل الدراسات السابقة يتضح من

بعمل ندرة الدراسات العربية التي تناولتو وخاصة في مجال العموم ، لذا ستقوم الدراسة الحالية 
تنمية المفاىيم العممية ل قائم عمي المشروعات العموم لتالميذ التعميم االبتدائي برنامج مقترح في

 .  لدييم
 :البحث  مشكمة

 فيوجود قصور من خالل عمل الباحثة في ميدان التدريس في المدارس الحظت 
 ذتنمية التالميلك ضعف ذوك في تناول المفاىيم العممية بالتعميم االبتدائي مناىج العموم

 أجرت الباحثةمعايير ، الاألدبيات الخاصة ب طالع عمىاإل، ومن خالل  لممفاىيم العممية
محتوى وتصميم خرائط لممنيج متضمنة نواتج التعمم ) األىداف ( و تمك المعايير ، ل تحميالً 

االبتدائي  الرابعمصف واألنشطة ، ومصادر التعمم المقترحة ، وأساليب التقويم لمناىج العموم 
مناىج العموم الحالية تفتقد لمعديد  أنمن التحميل  واتضح ، وحتي الصف السادس االبتدائي

بإدارة مطاي معممي العموم لممرحمة االبتدائية معمم من ( 20) وىذا ما أكدهمن المفاىيم ، 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Hogue+Andrew%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Gavin+K.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Verma+Alok+K.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Verma+Alok+K.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Verma+Alok+K.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Kilinc+Ahmet%22
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 التي أجرتيا الباحثة معيم مفتوحة األسئمة قابالتمن خالل الممحافظة المنيا  -التعميمية
  : تتحدد فيلذا فإن مشكمة الدراسة  ، (أسئمة 6وتضمنت المقابمة ) 

ه ذا تحاول الباحثة مواجية ىذول .التعميم االبتداائي تالميذلدي  لمفاىيم العمميةا ضعف
 المشكمة بإعداد برنامج قائم عمي المشروعات ، ودراسة فاعميتو في تنمية المفاىيم العممية .

  التالي:إلجابة السؤال  ىسعي الحالي بحثالفإن  وعميو
ما فاعمية برنامج مقترح لتدريس العموم قائم عمي المشروعات في تنمية المفاىيم 

 تالميذ التعميم االبتدائي؟العممية لدي 

 أىــداف البحث :
 إلى : الحالي البحث يدفي 
المفاىيم  تنمية في المشروعاتالقائم عمي  مقترح في العمومال برنامجالفاعمية  قياس  

مجموعة -محافظة المنيا -الصف السادس االبتدائي بإدارة مطاي التعميمية  لتالميذ عمميةال
 .البحث

 أىمية البحث :
 توجيو اىتمام المسئولين تجاه أىمية طريقة التعمم القائم عمي المشروعات . .2

في الصف السادس االبتدائي  ذتقديم برنامج قائم عمي التعمم بالمشروعات يستفيد منو تالمي .0
 تنمية المفاىيم العممية لدييم.

 .منو المعممون يستفيدالصف السادس االبتدائي  ذتوفير اختبار تنمية المفاىيم العممية  لتالمي .3

إلي تضمين التعمم القائم عمي المشروعات كميمات تعميمية مصممي المناىج توجيو اىتمام  .4
 مرتبطة بالمنيج.

 باعداد ورش عمل لممعممين عمي التعمم القائم عمي المشروعات. توجيو اىتمام المسئولين .5

 حدود البحث :

 :يميما يف الحالي البحث تتمثل حدود
 . وحدة "الكائنات الحية وما تسببو من أمراض "استخدام طريقة المشروعات في تدريس  .2

 –بإدارة مطاي التعميمية  من تالميذ وتمميذات الصف السادسعينة البحث محددة بمجموعة  .0
 .محافظة المنيا

الختبار  (المعرفة ، الفيم والتطبيق ، التفكير الناقد وحل المشكالت) قياس مستويات كابس  .3
 تنمية المفاىيم العممية .
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 .البحث وزمن إجرائو، وليس ليا صفة التعميم عينةوتوصياتو محددة ب نتائج البحث .4

 متغيرات البحث :    
 المتغير المستقل : البرنامج المقترح القائم عمي المشروعات.     
 المتغير التابع : تنمية المفاىيم العممية .     

 منيج البحث :
المنيج شبو التجريبي : لدراسة فاعمية البرنامج المقترح القائم عمي استخدمت الباحثة المنيج 

 المشروعات في تنمية المفاىيم العممية .

 البحث : تاأدا
 (.من اعداد الباحثة)برنامج مقترح قائم عمي المشروعات -
 (.من اعداد الباحثة)اختبار المفاىيم العممية  -

 البحث : فروض
 عمي تساؤل البحث تم وضع الفرض التالي :لإلجابة 

) التعميم االبتدائي  ذتالميمتوسطي درجات  بين ( 0.0.)عند مستوي  وجد فرق دال إحصائياي
 البعدي" التطبيقالقبمي والبعدي الختبار المفاىيم العممية لصالح  التطبيقفي  عينة البحث ( 

 مصطمحات البحث :
مجموعة من الخطوات المنظمة والمتسمسمة ،  إجرائيا بأنويعرف البرنامج :            
الصف  ذمراحل التعمم بالمشروعات والتي تيدف لتنمية المفاىيم العممية لدي تالميالتي تنظم 

  السادس االبتدائي .
 التعمم القائم عمي المشروعات: 

ات ىدف يسعي ذفكرة محددة  ذبأنو طريقة تعمم قائمة عمي اختيار التالمي يعرف إجرائيا :
لتحقيقو تحت اشراف وتوجيو المعمم في وحدة "الكائنات الدقيقة وما تسببو من أمراض "من 

 خالل خطوات التعمم  بالمشروعات .
يعرف إجرائيا : بأنو كممة أو اسم أو مصطمح يوضح مجموعة من الصفات : المفيوم العممي

) مجموعة البحث ( من درجات و األشياء ، ويقاس بما يحصل عمي أو السمات  المشتركة بين
 في اختبار المفاىيم العممية المعد لذلك.
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 االطار النظري لمبحث :
 التعمم القائم عمي المشروعات:

التعمم القائم عمي المشروعات مع بداية القرن الحادي والعشرين ،واقتصر  ظير
استخدامو عمي األمور العممية واألشغال اليدوية والزراعية حتي أدخميا كمباترك 

Kilpatrick إلي المدارس كطريقة تدريس لمطالب وقد ترجم األفكار التي نادي بيا جون ديوي
John Dewey بطريقة مسايرة ألغراض الطالب بمفيوم عممي  بوضع المناىج التربوية

تطبيقي ودلك بتنظيم المناىج في صورة مشروعات قصدية متصمة بحياة الطالب ومنبثقة من 
حاجاتيم ورغباتيم.وبسبب جيود كمباتريك في تبسيط وتفسير ىده الطريقة لممتعممين أدي إلي 

 (Kurubacak, G,2007,422)انتشارىا في المدارس الحديثة 
 فيوم التعمم القائم عمي المشروعات :م

  : يلي و منها ما روعاتالتعلم القائم على المش مفاهيمتنوعت و تعددت 

عرفو ويميام كمباتريك بأنيا : الفاعمية القصدية التي تجري في وسط اجتماعي متصل بحياة  -
 (202، 0220،الخزاعمة سميمان محمد ، بودي  عبد العزيز زكي األفراد .)

من خالل  متدريس يكتسب الطالب المعارف والمياراتلطريقة ”عرفو معيد باك التعميمي بأنو:و  -
 Buck Institute for) موضوع معقدرد عمى سؤال محفز أو مشكمة أو لملتقصي وا البحث

Education,2018)  

ىادفا  ويكون المعمم إشراف وتحت اإلجرائية بالناحية ويتسم الطالب بو يقوم ميداني عمل أي -
 (220، 0228، بديرالتعميمية )كريمان محمد  المادة ويخدم

استراتيجية تعمم متمركزة عمي أداء الطالب لميمات تعميمية مع أقرانو وفق خطوات مدروسة ،  -
 (23، 0224بالتقويم )صالح الغامدي ، تبدأ بالتخطيط مرورا بالتنفيذ وانتياءً 

إطار من العمل التعاوني ، وذلك لموصول إلي  طريقة تعمم تقوم عمي فكرة توزيع األدوار في -
ىدف عام وموحد ويتم ذلك من خالل معالجة القضايا والمشكالت الواقعية ، حيث يقوم المتعمم 

حصة ، أفنان عبد الرحمن العبيدببناء معرفتو بنفسو بالتفاعل مع أفراد فريق عممو ، معممو )
 (5، 0225محمد الشايع ،

طة التعمم والميام الحقيقية التي تعد تحديا لمطالب ، وتعكس ىذه نيج تعميمي مبني عمي أنش -
األنشطة أنواع من التعمم ، والعمل حيث تعمل المجموعة معا نحو ىدف موحد وىم في 
تحركيم نحو اليدف يؤدون العديد من الميارات مثل التواصل ، العرض ، استخدام الميارات 
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قيق ، والتقييم ، المشاركة ، والتفكير النقدي التنظيمية كإدارة الوقت ، والبحث ، والتح
.(Stivers,2010 ,33) 

 فمسفة التعمم القائم عمي المشروعات :
 0224)حنان أحمد زكي حسن( ، 60: 62، 0220)سرايا محمديري كل من عادل السيد  

(أن فمسفة التعمم القائم عمي المشروعات قائم 649، 0228( ، نجالء محمد فارس )248،
 منيا : عمي العديد من النظريات

:تقوم النظرية البنائية عمي افتراض أن المعرفة تبني بشكل نشط بواسطة  النظرية البنائية -2
العمميات العقمية وتكون نتيجة التفاعالت مع البيئة عمي أساس الخبرات السابقة والخبرات 
الجديدة التي يتم بناؤىا بواسطة عمميات التمثيل والموائمة والتنظيم من خالل التفاعل مع بيئة 

المشروع ىو منظور شامل يركز عمى التدريس من خالل إشراك الطالب   التعمم القائم عمي
في التحقيق، حيث تقوم الفكرة األساسية لمتعمم القائم عمى المشروع في إثارة اىتمام الطالب 

وتحفيزىم عمى اكتساب وتطبيق بالمشكالت الحياتية المعاصرة والدعوة لمتفكير الجاد فييا 
 محددة أىداف المشكمة، أي يعمل الطالب معا إلنجاز المعرفة الجديدة في سياق حل

ي المعني عمي أن البناء الفكري ذ: تؤكد نظرية التعمم  لينظرية التعمم دي المعني ألوزب -0
ي المعني االكتشافي يصل ذلممتعمم ينمو ويتكون من خالل الخبرة المضافة إليو وفي التعمم 

العالقات بين  بشكل مستقل ، أي أنو يستنتجوتعمم الميارات الحياتية المتعمم إلي المعارف 
متزنة في بنيتو المعرفية والتعمم القائم  خبراتالموضوعات والعناصر ثم يربطيا مع ما لديو من 

عمي المشروعات يحقق التعمم ذي المعني حيث يربط التعمم الجديد بالخبرة السابقة لممتعمم 
 ي والتحفيز حيث يتحمل الطالب مسؤولية تعمميم .ويزيد من التوجو الذات

من خالل  خبراتيم:تري ىده النظرية أن التالميذ يبنون  النظرية المعرفية اإلجتماعية -3
فالتعمم يتم من . التفاعالت والسياقات االجتماعية والثقافية لموسط الدي يتواجد فيو المتعمم 

عميم مع األىداف التعميمية الموقفية ، أي أن خالل التفاعل المباشر بين المتعممين أثناء تفا
الخبرات التعميمية تقدم لممتعمم في مواقف حقيقية من خالل سياقات العالم الحقيقي،ألن 
الميارات ليست منعزلة عن سياقات الحياة ، والتعمم القائم عمي المشروعات منيج ديناميكي 

نمية الميارات عبر العمل في يكتشف الطالب فيو مشكالت وتحديات العالم الخارجي لت
 فالتعمم بالمشروعات ممئ بااليجابية والمشاركة والتعمم النشط . مجموعات تعاونية صغيرة ،

 

http://0810gwybb.1106.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D9%83%D9%8A+%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 :  نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر -4

سعي جاردنر في نظريتو إلي توسيع نطاق االمكانات البشرية إلي ما وراء حدود العالمات 
يتعمق كثيرا بالقدرة عمي حل المشكالت وعمي تشكيل المنتجات ،وطرح بدال من ذلك أن الذكاء 

في محيط طبيعي غني بالسياق كما ينبغي أن يتعرض كل تمميذ لمقررات دراسية ومشروعات 
أو برامج تركز عمي كل ذكاء من ذكاءاتيم ، كما أن المدرسة توفر بيئات تعمم تتسم بالعمل 

ومواقف جديدة ، والتعمم ء والبحث الحر في مواد االيدوي والمناخ الذي ينمي ويحسن االستقص
القائم عمي المشروعات يسمح لممعمم بدمج العديد من استراتيجيات التعمم خالل مراحل تخطيط 
وتنفيذ المشاريع وىذا يساعد المتعممين في تطوير جميع ذكاءاتيم لجعل التعمم جزءا من الحياة 

 المشروع مع لمتعامل المتعددة المداخل ذات الذكاءات من  وواسع  متنوع توظيفمن خالل 

 صورة في ابتكاري إنتاج محاولة أو ليا، وحمول بدائل تحتاج مشكمة ىيئة عمى جاء سواء التعميمي

 .محدد خبرة مجال في تشاركية عمل مجموعات
 (klein,et al,2009,7) خصائص التعمم القائم عمي المشروعات:

تجارب في التعمم القائم الترتبط المشروعات باحتياجات الطالب ، ويمكن لممعممين تخطيط  -2
تؤدي إلي فيم متعمق لألفكار اليامة في  يعمي المشروعات بحيث يختاروا المشروعات الت

 المحتوي .

 يقود الطالب أنفسيم المشروعات لإلنتاج المستقل ، والعرض الشخصي لألفكار. -0

روعات الجماعية أن يرتبط المتعمم بالعالم الحقيقي ، والمشاكل والقضايا أثناء تنفيذ المش -3
 األصمية.

تتطمب بيئة التعمم القائمة عمي المشروعات استخدام التفكير االبداعي ، والتفكير النقدي  -4
يجاد محتوي ذو اىتمام مشترك . الحياتيةميارات الو   من أجل رسم الخطط واالستنتاجات ، وا 

لتعمم القائمة عمي المشروعات الفرصة لمتعمم من األخرين من خالل تبادل أن تتيح بيئة ا -5
وذلك لتطوير المفردات األكاديمية من خالل المناقشات ،  األفكار بين المتعمم وأقرانو ،

 ألستخدام نقاط القوة الخاصة بيم ، واالستفادة من خمفياتيم الثقافية . 

 :خطوات تطبيق المشروع
( 220، 0229) الباز حسن ( ، أحالم0229اهلل أمبو وسميمان البموشي )أوضح كل من عبد 

 خطوات سير المشروع كما يمي :
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 :  اختيار المشروع (0)
تبدأ ىذه الخطوة و  وىي أىم مرحمة في مراحل المشروع إذ يتوقف عمييا مدى جدية المشروع

الطالب المدرسية صعوبة تواجو الطالب أو حول مشكمة من حياة يمثل بإثارة المعمم موضوعا 
يقع في  اعية أو حول ظاىرة بيئية مماأو البيئية أو حول مظير من حياة الطالب االجتم

م الطالب ويقوم المعمم بيذه المرحمة بتقديم سؤال محفز لمبحث و التقصي لدى امجال أىتم
 : أن  أن تتوفر شروط معينة في السؤال المحفز وىي مع مراعاةالطالب 

 .الحقيقي م يكون السؤال في العال   - أ

 .تكون إجابتو سيمو ، بل يتحدى قدرات الطالب  ال  - ب

 .يساعد السؤال الطالب عمى إطالق الخيال لدييم  - ج

الشروط التي يجب  مجموعة منوىناك ،  وفي ىذه المرحمة يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات
 وىي أن : توافرىا في المشروع 

 .التالميذ واىتمامات ميول يكون المشروع متفقًا مع  - أ

 .يكون ذا قيمة تربوية يرتبط مباشرة بالمنيج الدراسي - ب

 .في حياة التالميذ  أو قضية أو مشكمةيعالج ناحية  - ت

 .يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب  - ث

 .يكون مناسب لمستوى التالميذ  - ج

 .تكون المشروعات المختارة متنوعة - ح

مكانات العمل.  - خ  تراعي ظروف المدرسة والتالميذ ، وا 

  : التخطيط لممشروع (2)

 الطالب يشرك أن المعمم وعمى لممشروع النظري اإلطار ىذه الخطوة تحدد   
بوضع الخطة ومناقشة تفاصيميا من أىداف وألوان النشاط والمعرفة  ، التخطيط عممية في

 التخطيط عممية عمى باإلشراف دوره نويكو ومصادرىا والميارات والصعوبات المحتممة 
كمال النقص وفي الطمبة فييا يقع قد التي األخطاء وتصحيح والتوجيو  المرحمة ىذه نياية وا 

 العناصر مراعاة ويتم الالزمة الراجعة التغذية المعمم ليم ويقدم لممعمم، خطة الطالب يقدم
 : الخطة وضع عند التالية

 . بالمشروع الخاصة األىداف تحديد. أ
 . المعمومات عمى الحصول طرق تحديد. ب 
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 .الجزئية و الفرعية ومحاورىا لمموضوع الرئيسية المحاور إعداد.ج 
مع االستفادة من الموارد  اقتصادية الميزانية تكون أن يراعى أن عمى ميزانية إعداد.  د 

 المتاحة .
 .واستعدادتو واىتماماتو وقدراتو ميولو حسب عمى كل الطالب عمى األدوار توزيع. ىـ 
 .لممشروع الرئيسية المحاور من محور كل لتنفيذ الالزمة والمواد األدوات تحديد.و 
 .لممشروع الرئيسية المحاور من محور كل لتنفيذ الزمنية المدة تحديد. ز 
 .المشروع محاور من محور لكل الالزمة األنشطة سمسة تحديد. ح 
 المتوقعة ووضع تصور لمتغمب عمييا . والصعوبات بالنتائج التنبؤ.ط 
 :  ( التنفيذ3) 

وىي المرحمة التي تنقل بيا الخطة والمقترحات من عالم التفكير والتخيل إلى حيز 
العمل ويقوم كل تمميذ في الوجود، وىي مرحمة النشاط والحيوية ، حيث يبدأ التالميذ 

ظروف وتذليل الصعوبات كما يقوم بعممية بالمسئولية المكمف بيا، ودور المعمم تييئة ال
التوجيو التربوي ويسمح بالوقت المناسب لمتنفيذ حسب قدرات كل منيم . ويالحظيم اإلرشاد و 

 والتحقق بينيم والتعاون الجماعة روح تنميةيشجعيم عمي و  العمل عمى حفزىمأثناء التنفيذ وي
 عنيا الخروج وعدم المشروع خطة ببنود الطالب ويمتزم منو المطموب بالعمل منيم كل قيام من

ويجتمع معيم لمناقشة الصعوبات ويقوم بالتعديل في سير ،  ذلك الظروف استدعت إال إذا
 يم لممشروع . و يتخمل ىذه المرحمة تق كماالمشروع إذا تطمب األمر ذلك . 

مع سير  مستمرة عممية المشروع وتقويم ، األصيل التقويم أساليب تستخدم:  موي( التق4)
 و ، المشروع بناء مراحل في جميع تكوينيا تقويماً  و نيائيا تقويما التقويم يشتمل و ، المشروع
 الذاتي. والتقويم. الجميور وتقويم ، المعمم تقويم و ، األقران تقويم و ، تقويم لمطالب يتضمن

 : من خالل ما سبق يمكن تحديد دور المعمم فيما يمي
 اختيار المشروعات بما يتناسب مع خصائص التالميذ بالتعميم االبتدائي .يرشد التالميذ أثناء  -2

 تكوين مجموعات التالميذ بشكل متجانس. -0

 معاونة التالميذ في وضع خطة العمل ومناقشتيا معيم . -3

 ة لمتالميذ أثناء مراحل المشروع. تقديم التغذية الراجعة المستمر -4

 بث روح المشاركة والتعاون بين التالميذ . -5

 وجيو التالميذ إلي أساليب حل المشكالت التي قد تواجييم أثناء تنفيذ المشروع.ت -6
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 تشجيع التالميذ عمي البحث والتقصي والتفكير العممي . -7

 وضع أدوات تقويم المشروع . -8

 تحفيز التالميذ عمي المثابرة وتحمل المسئولية والثقة بالنفس . -9
 فالمعمم موجو ومرشد ومحفز ومشجع ومعاون.

 المتعمم في التعمم القائم عمي المشروعات لو دور ايجابي وفعال حيث يقوم بما يمي : 
 اختيار المشروعات بمساعدة المعمم . -2

 وضع خطة العمل بالمشروع . -0

 تنفيذ المشروعات سواء بشكل فردي أو جماعي. -3

 التعاون والمشاركة مع زمالئو أثناء مراحل المشروع . -4

 جيو عمميا .يبحث ليحل المشكالت التي توا -5

 يقوم المشروع ويحدد الصعوبات التي واجيتو وكيف تغمب عمييا
 وقد أكدت الدراسات والبحوث فاعمية التعمم القائم عمي المشروعات منيا: دراسة 

Kurubacak (2007)عادل السيد محمد سرايا  ،( 0229) دراسة أحالم الباز حسن
 & ,.Cooper, R(، 0223)نبيل السيد محمد  ( ، 0223بركات ) سعيد (،زياد0220)

Murphy, E., (2016)( 0228، أمل السيد خمف )، (.0229)تفيده سيد أحمد غانم 
 مدي استفادة البحث من العرض السابق:

 التعرف عمي التعمم القائم عمي المشروعات مفيومو ، فمسفتو أىميتو ، خطواتو -

 .التعرف عمي كيفية اعداد المشروعات وتطبيقيا  -

 .باستتراتيجية التعمم القائم عمي المشروعاتدور المعمم والمتعمم تحديد  -

 ساعد العرض السابق الباحثة في اعداد البرنامج المقترح القائم عمي التعمم بالمشروعات -
 المفاىيم العممية :

 تعريف المفيوم العممي :
 (22، 0224)خميل يوسف الخميمي وآخرون  يري تعددت تعريفات المفاىيم العممية منيا :

 : أن المفاىيم العممية ىي الوحدات البنائية لمعموم ، وينظر لممفيوم العممي من زاويتين
عقميو يتم عن طريقيا تجريد مجموعة من الصفات أو السمات أو ة من حيث كونو عممي -

ر ، ىذه أو أكث تنظيم معمومات حول صفات شيء أو حدث أو عمميوأو الحقائق المشتركة 
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ويتم عن طريقيا  معرفة العالقة بين قسمين أو أكثر من األشياء .المعمومات تمكن من تميز و 
 تعميم عدد من المالحظات ذات العالقة بمجموعو من األشياء .

من حيث كونو ناتج:ىو االسم أو المصطمح أو الرمز الذي يعطي لمجموعة الصفات أو  -
 .أو العديد من المالحظات أو مجموعة المعمومات المنظمة الحقائق أو الخصائص المشتركة

عمى أنو كممة أو كممات  (020، 0229الحيمة)  محمد محمودمرعي و توفيق أحمد و عرفو 
 حصر ليا.التطمق عمى صورة ذىنية ليا سمات مميزة وتعمم عمى أشياء 

 من التعريفات السابقة نتوصل إلي أنيا تتفق عمي أن المفيوم :
 مجموعة من الخصائص المشتركةيعبر عن  -

 . معينت ظاهرة أو ما شيء لتغير محددة بعالقاث ترتبط حقائق عدة بين عالقت -

 العموم: وتعممفي تعميم العممية أىمية المفاىيم 
، 0229( ،محمد أمين السعدني ) 79، 0220أوضح كل من : عادل أبو العز أحمد )      
 العموم فيما يمي : وتعمم( أىمية المفاىيم في تعميم 82
 التواصل بين المشتغمين بين العمم ودراستو .  تحقق -2
 تختزل الكم اليائل من الحقائق. -0
 لنظريات .والقوانين وافي بناء المبادئ   تسيم -3
الطالب عمى التعامل بفاعمية مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية لمبيئة عن  تساعد -4

 األجزاء يمكن التحكم فييا .طريق تجزئتيا إلى مجموعة من 
ويستخدميا عدة  ،تقمل الحاجة إلى إعادة التعميم فالمفاىيم التي يتعمميا الطالب يطبقيا   -5

 مرات في العديد من المواقف التعميمية دون الحاجة إلى تعمميا من جديد .
 تساعد في الحد من صعوبات التعمم عند انتقال الطالب من مرحمة إلى أخرى. -6
 المختمفة . خبراتالفي تنظيم   تساعد-7
تسمح   الطالب في أنماط معينة تساعد في البحث عن خبرات إضافية وتنظيم ما تعممو -8

 ليم بالتنبؤ بالعالقات المتطورة .
 تساعد المتعمم في تسييل عمميتي التعمم والتعميم  -9

 تساعد المعمم والمتعمم عمى فيم طبيعة العمم -22

 تساعد المفاىيم في التعمم ذو المعنى  -22

 العممي وحل المشكالت .  التفكير بأساسيات تزود المفاىيم المتعمم -20
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لمفاىيم فقد حاولت العديد من الدراسات تنميتيا من خالل استخدام الطرائق ونظرا ألىمية ا -
 ( ،0229)محمود يحيى ريم ، (0229)ابوعاذره سناء محمد،المختمفة لمتعمم النشط مثل دراسة 

 بيجات رفعت محمود  ،(0228)محمود سوداح دارين ،(0229)محمد عبدالمنعم أشرف
صابرين السيد جعفر (، 0227)الينداوى الحسانين راويةو  قداح أمل ،(0228)وآخرون

 (. 0222) ىمام ( ، خميل رضوان خميل وعبد الرزاق سويمم0222)
 (0229)السفاسفة جييان ىاشم ومنيا من حاول تنمية المفاىيم ببرامج مقترحة مثل دراسة  -

 ( .0227،) (0222)حمود رمضان عزامم،ودراسة  (0220)ىمامعبد الرزاق سويمم ودراسة 
 اجراءات البحث : 

 تم إتباع اإلجراءات اآلتية :
 أوال : اعداد البرنامج المقترح القائم عمي التعمم بالمشروعات :

تم اعداد البرنامج المفترح القائم عمي المشروعات لتدريس العموم لتالميذ الصف السادس 
 :ما يمي بتحديداالبتدائي 

 االىداف العامة لمبرنامج . (2

 لمبرنامج .االىداف السموكية  (0

 محتوي البرنامج . (3

 األنشطة المتضمنة في البرنامج . (4

 المواد واالدوات المستخدمة بالبرنامج . (5

 أساليب التقويم المستخدمة بالبرنامج. (6

 اعداد أوراق عمل التمميذ . (7

 اعداد دليل المعمم وفقا لمتعمم القائم عمي المشروعات . (8

تم عرض دليل المعمم وأوراق العمل عمي مجموعة الصورة النيائية ألوراق العمل ودليل المعمم:  (9
من السادة المحكمين لمتعرف عمي مدي مناسبة االىداف السموكية لكل درس ،وارتباط 

 االىداف بالمحتوي ، صحة المحتوي من الناحية العممية ، مناسبة أساليب التقويم .

 تنفيذ البرنامج عمي المجموعة االستطالعية .
 : المفاىيم العممية اختبار اعداد : ثانيا

 اختبار المفاىيم العممية وفقا لمخطوات التالية :تم اعداد 
 

http://0810gu5uk.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%8C+%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810gu5uk.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://0810gu5uk.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
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 ىدف االختبار :  -
المفاىيم العممية  -عينة البحث  –التعميم االبتدائي  ذتنمية تالميىدف االختبار الي قياس      

المتضمنة بوحدة "الكائنات الحية وما تسببو من أمراض "من خالل دراستيم ليا عن طريق 
 التعمم القائم عمي المشروعات

 جدول مواصفات االختبار : -
 تم تحديد جدول مواصفات االختبار في ضوء :  

 أىمية الموضوعات وأوزانيا النسبية . ( أ

 لالجابة واحدة درجة تعطي مفردة 04 االختبار مفردات عدد بمغت حيث باراالخت طول تحديد ( ب
 . الخاطئة لالجابة وصفر الصحيحة

 تم، من نوع االختيار من متعدد موضوعيتم إعداد اختبار  صياغة مفردات االختبار : -
 :ىما رئيسيين جزأين من سؤال كل يتكون بحيث االختبار مفردات صياغة

 . لممتعمم بالنسبة المثير وتمثل السؤال، مفتاح وىي: المفردة مقدمة( 2)
 اإلجابة بينيا من المتعمم يختار بدائل أربعة سؤال كل ويشمل: اإلجابة بديالت(  0)     

عرض االختبار عمي مجموعة من ، ثم اإلجابة بكراسة لذلك المخصص المكان في الصحيحة
العممية ، تم اجراء التعديالت ي ضوء المحكمين لمتأكد من صدق مفردات االختبار وصحتيا 

 آراء المحكمين .
 تم تطبيق االختبار في صورتو النيائية عمي عينةالتجربة االستطالعية لالختبار :  -

لك لحساب الثوابت ذو  ذتممي 32عددىا  الصف السادس االبتدائي ذمن تالمي استطالعية
 االحصائية لالختبار :

 أ( ثبات االختبار : 
، وجاء معامل الثبات االختبار  في حساب معامل ثبات ألفاـ كرونباخ املمع ُاستخدم

، مستوي التفكير الناقد وحل (2.92)، مستوي الفيم والتطبيق  (2.88)لمستوي المعرفة 
مما يدل عمى  (2.92)ا فان معامل ثبات االختبار ككل تساوي ذوبي( 2.90مساويًا )المشكالت 

 األساسية.البحث  عمى عينة في ىذا البحثصالحية االختبار كأداة لمقياس 
 ب( صدق االختبار : تم حساب صدق االختبار من خالل :

في  جموعة من السادة المحكمينعمى م االختباربعد عرض صدق المحكمين  -2
، وكذلك ميدف الذي وضع لقياسو، والذي أشارت نتائجو إلى انتماء كل سؤال لىاستطالع لمرأ



في تنمية المفاىيم العممية لتالميذ التعميم  المشروعات عمىفاعمية برنامج مقترح لتدريس العموم قائم 
 وفاء حممي أحمد السيد                                                                          االبتدائي

م 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد    352 

، مما يشير إلى مناسبة األسئمة لمستوى المتعممين، و الناحية العممية والمغويةئمة من صحة األس
 .عمى عينة البحث األساسية وأنو يصمح لمتطبيق ،أن االختبار يقيس ما وضع لقياسو

 )ب( الصدق الذاتي : 
 السيد ثبات االختبار )فؤاد يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل

 .92.=  االختبار ثباتن معامل إوحيث  (553 ،0226البيي:
          = 2995=       √   معامل الصدق الذاتي    

 سمحدرجة صدق عالية تب العممية يتصف، أي أن اختبار المفاىيم وتعد ىذه القيمة عالية
 كأداة لمقياس في البحث الحالي. واستخدامب

 تراوح (2922- 2989)الصعوبة بينج( معامالت السيولة والصعوبة : تراوحت معامالت 
 .(2989ـ 2922مة االختبار ما بين )معامل سيولة أسئ

،  (2.07ـ 2.29)د( حساب معامل التمييز : تراوحت معامالت تمييز مفردات االختبار مابين 
 .كمعامل لمتمييز لمفردات االختباروتعد ىذه القيم مناسبة 

ضوء ما أسفرت عنو نتائج التطبيق عمى في الزمن الالزم لتطبيق االختبار:حساب ه( 
( 22ت االختبار وىو حوالي )المجموعة االستطالعية تم حساب الزمن الالزم لقراءة تعميما

، وتم حساب متوسط الزمن الذي استغرقو المتعممين في اإلجابة عن االختبار وىو دقائق
( 72بار كاماًل حوالي )، وبالتالي أصبح الزمن الالزم لإلجابة عن االخت ( دقيقة62حوالي )
 دقيقة.
 التطبيق القبمي ألداة القياس.: ثالثا
يم شبو التجريبي المقترح وفقًا لمخطة الزمنية المقترحة، باستخدام التصمالبرنامج تنفيذ : رابعا

 .ذي المجموعة الواحدة
 التطبيق البعدي ألداة القياس.: خامسا
جراء المعالجة : سادسا      اإلحصائية المناسبة لمتحقق من صحة رصد الدرجات وا 

 فروض البحث، واستخراج النتائج، ومناقشتيا، وتفسيرىا.
 حوث المقترحة في ضوء نتائج البحثتقديم التوصيات والب :سابعا

 عرض النتائج وتفسيرىا :
جراء عممية القياس البعدي تم رصد  بعد االنتياء من تطبيق تجربة البحث األساسية، وا 

ض البحث عن طريق ، وتفسيرىا في ضوء اختبار صحة فر جداول تمييدًا لمناقشتياالنتائج في 
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 استخدام المعامالت اإلحصائية المناسبة.
 :اختبار صحة الفرض  .1

 من فروض البحث الحالي والذي ينص عمى أنو: للمتحقق من صحة الفرض األو 
متوسطي درجات أفراد مجموعة  بين (0.0.عند مستوي )إحصائيا  ةق دالووجد فر ت"

 "البحث في القياسين القبمي والبعدي الختبار المفاىيم العممية لصالح القياس البعدي
 حساب قيمة "ت" تم أ.  

باســــــتخدام البرنـــــامج اإلحصــــــائي  لمعينـــــات المرتبطـــــة t.test "ت" تـــــم اســـــتخدام اختبــــــار 
 Statistical Package for theالمعـروف باسـم "الحـزم اإلحصـائية لمعمـوم االجتماعيـة 

Social Science”   SPSS-v28) (  درجات ، وذلك لحساب داللة الفرق بين متوسطي
ــــــــي والبعــــــــدي  مجموعــــــــة )زكريــــــــا   المفــــــــاىيم العمميــــــــةالختبــــــــار  البحــــــــث فــــــــي القياســــــــين القبم
 (0بجدول )( وذلك كما ىو موضح .099الشربيني:

 (  في القياسينتمميذ48عينة البحث )ن=داللة الفرق بين متوسطي درجات  (1جدول )
 عمميةلمفاىيم الاالقبمي والبعدي الختبار  

 

 المتوسط القياس مستوي
 االنحراف
 المعياري

 تقيمة 
 

ت" "   مستوى داللة
 عند مستوي

.0.0 .0.0 

مجموع 
 كمي

 70.4 50.0 قبمي
5060 .0.. .0.6 

 7060 055.. بعدى
 

( دالــة احصــائيا 5060الجــدول الســابق يتضــح أن قيمــة "ت" الحســابية )باســتقراء النتــائج مــن 
( ؛ 9069( بمقارنتيا بقيمـة "ت" الجدوليـة عنـد المسـتوي نفسـو والتـي تسـاوي )0.0.عند مستوي )

/ويقبــل فــرض ن تثبــت صــحة الفــرض ذ. إممــا يؤكــد أن الفــرق جــوىري ولصــالح التطبيــق البعــدي 
 .  الدراسة

 :البحثفرض ب.  تفسير نتائج 
 البحث( في القياس البعدي إلى:  مجموعة)التالميذ لدي تنمية المفاىيم العمميةقد يرجع 

ــم تكــن  وجــد مفــاىيمالمقتــرح وفقــًا لمعــايير التربيــة العمميــة ، أ   بنــاء المحتــوى العممــي لمبرنــامج  .0 ل
   مناىج العموم .متوفرة في 

، إذ كانـــت تعـــرض األىـــداف الســـموكية ىـــداف العامـــة والســـموكية الخاصـــة بالبرنـــامجوضـــوح األ  .9
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 قبل البدء في دراستو. درسالخاصة بكل 

 . لالستكشافأتاح الفرصة أمام المتعممين التعمم بالمشروعات استخدام   .3

 .م أفضل وأعمق لممفاىيم ممارسة المتعممين األنشطة اإلجرائية والعممية حقق ليم في  .4

ّمـــق توضـــيح المفـــاىيم لـــدى والرســـوم التوضـــيحية اســـتخدام الصـــور العمميـــة   .5 ومقـــاطع الفيـــديو ع 
 المتعممين.

البحـث(،  مجموعـةوالمتعممـين )  وحـدةروح التدريس التي أظيرت التعاون بين القائم بتـدريس ال  .6
وتتفق نتائج البحـث مـع نتـائج . وحدةوذلك من خالل تناول اآلراء والمناقشة حول موضوعات ال

 . 9.04،ليمي ناصر سعيد  9.07عمي سعد الحربي دراسة كل من 

 السـادس االبتـدائي لمفـاىيم العمميـة لـدي تالميـذ الصـف تنمية ا فيفاعمية الوحدة المقترحة   ج. 
 )عينة البحث( :

( البرنـامج المقتـرحوِجد أن حجم تأثير المتغيـر المسـتقل )و باستخدام قيمة "د"  الفاعميةتم حساب 
 ( :9لمفاىيم العممية( كبير، كما ىو موضح بجدول)تنمية افي المتغير التابع )

 ( حجم تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع9جدول )
 حجم التأثير قيمة "د" االنحراف المعياري المتوسط القياس
 70.4 50.0 القبمي

 كبير 9.7
 7060 055.. البعدي

( مما يـدل عمـي أن حجـم تـأثير 08.( أكبر من ) 9.6من الجدول السابق يتضح أن قيمة "د" )
لدي  تنمية المفاىيم العممية المتغير المستقل عمي المتغير التابع كبير ، أي أنو توجد زيادة في 

)عينـة البحـث( لصـالح القيـاس البعـدي، وأن ىـذه الزيـادة أكبـر  السادس االبتـدائيتالميذ الصف 
بدرجـة البرنـامج وصـف يحقـق تـأثيرًا كبيـرًا، وعميـو  قـد البرنـامج المقتـرحكـون (، بـذلك ي08.)من 

 )عينة البحث(.السادس االبتدائيلدي تالميذ  تنمية المفاىيم العممية في التأثير عالية من
 لبالك كما بالجدول :كما تم حساب الفاعمية من خالل معادلة الكسب 

 الكسب المعدل االنحراف المعياري المتوسط القياس
 70.4 50.0 القبمي

0059 
 7060 055.. البعدي

 ( 0.9( أكبر من ) 0059)تساوي " الكسب المعدلمن الجدول السابق يتضح أن قيمة " 
ــــــوفاعميب البرنــــــامج وصــــــف يوعميــــــو  ــــــة فــــــي  ت ــــــة المفــــــاىيم العممي ــــــذ  تنمي ــــــدي تالمي الســــــادس ل
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 .)عينة البحث( االبتدائي
 توصيات البحث :

 الباحث بما يمي :في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يوصي 
ضرورة إعـادة النظـر فـي بنـاء المحتـوى العممـي لمنـاىج العمـوم، بحيـث تتفـق مـع معـايير التربيـة  .أ

 العممية.
تاحـة  العمـوم، بمـا يسـمح بإيجابيـة المـتعمم، وجعمـو محـورًا لعمميـة الـتعمم، تصميم خرائط منـاىج .ب وا 

 ىو جديد بالنسبة لمعمم.الفرصة أمام المتعممين في التعبير عن آرائيم، واكتشاف كل ما 
 عمـي تنميـة المفـاىيم العمميـة ج. تشجيع المعممـين عمـي اسـتخدام االنشـطة التعميميـة التـي تعمـل

 لدي التالميذ.
م العموم في المراحل الدراسـية المختمفـة ،لمـا ليـا مـن أثـر التعمم بالمشروعات في تعمد. استخدام 
 .مية لمفاىيم العمتنمية افعال في 

فـي تـدريس  الـتعمم بالمشـروعاتب شـعبة البيولـوجي بكميـة التربيـة عمـي اسـتخدام ىـ. تدريب طال
 العموم من خالل مقرر طرق التدريس وأثناء تدريبيم العممي في المدارس.

 :البحوث المقترحة
 يقترح البحث الحالي امكانية إجراء البحوث التالية :

تدريسية أخري لتعرف أثرىا عمي نفس اجراء بحث مماثل لمبحث الحالي باستخدام استراتيجيات  (0
 المتغيرات التابعة أو متغيرات تابعة أخري .

اجــراء بحــث باســتخدام الــتعمم بالمشــروعات لتعــرف أثــره عمــي متغيــرات أخــري مثــل االتجاىــات ،  (9
 التفكير الناقد ، الميول ...

تدريس العموم  المقارنة بين استخدام التعمم بالمشروعات وبعض األساليب التدريسية األخري في (3
 عمي تنمية المفاىيم العممية .
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 المراجع 
 أوال:المراجع العربية:

( : "اثر استخدام مدخل القصة في تدريس العموم عمي  2009أحمد محمد عبد الحميد)
اكتساب بعض المفاىيم العممية وتنمية الميل العممي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية" ، 

 رسالة ماجستير ،كمية التربية، جامعة حموان.  
عمى المشروعات في تنمية  (: فاعمية نموذج لمتعمم قائم2009أحالم الباز حسن الشربيني )

 ميارات العمل وتحصيل تالميذ الصف األول االعدادي واتجاىاتيم نحو العموم،
 عمم والمنيج والكتاب دعوة لممراجعةالتربية العممية الم -المؤتمر العممي الثالث عشر 

 .الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
 عمى نيةهأثر تدريس العموم باستخدام الخرائط الذ ( :2019أشرف عبدالمنعم محمد)

 األول الصف طالب لدى ذاتياً  المنظم التعمم اراتهوم ومىهالمف االستيعاب
، مجمة البحث العممي في التربية ، كمية البنات لالداب  سمعيا المعاقين المتوسط

 .20، العدد  5والعموم والتربية ،جامعة عين شمس ، المجمد 
(: فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمي المشروع في تكوين مفيوم 2018أمل السيد خمف )

 .30ات لدي طفل الروضة ، مجمة الطفولة ، العدد ذالطاقة وتنمية فاعمية ال
فسر(  -الحظ  -تنبأ  ( : استخدام إستراتيجية )2017)راوية الحسانين الينداوى ، أمل قداح

فى تنميةمفيوم الضوء لدى طفل الروضة،المجمة العممية لكمية الطفولة المبكرة ، 
 1،العدد  4جامعة المنصورة ،المجمد 
فعالية استخدام دورة التعميم ما وراء المعرفية فى  (:"2008إيمان عالء الدين عبد الرحمن)

ارى فى مادة العموم لدى تالميذ المرحمة تنمية كل من المفاىيم العممية والتفكير اإلبتك
 ، كمية التربية ، جامعة المنصورة. رسالة ماجستير االبتدائية "، 

تكنولوجيا التعميم األسس   :(2015ع)فنان عبد الرحمن العييد،حصة محمد الشايأ
 .، مكتبة الرشدوالتطبيقات

(: نموذج مقترح في تدريس العموم قائم عمى التعمم المعتمد عمى 2019تفيده سيد أحمد غانم) 
لدى نحو العمل التعاونى االتجاه نتاجية والمساءلة و وأثره في تنمية ميارات االالمشروع 

 . 9،العدد  22، المجمد  المجمة العممية لمتربية العممية، عدادية تالميذ المرحمة اإل

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6244&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=6244&page=1&from=
https://maml.journals.ekb.eg/?_action=article&au=279624&_au=%D8%A3%D9%85%D9%84++%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AD
https://maml.journals.ekb.eg/?_action=article&au=279624&_au=%D8%A3%D9%85%D9%84++%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AD
https://maml.journals.ekb.eg/?_action=article&au=293234&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86++%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%89
https://maml.journals.ekb.eg/?_action=article&au=293234&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86++%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%89


في تنمية المفاىيم العممية لتالميذ التعميم  المشروعات عمىفاعمية برنامج مقترح لتدريس العموم قائم 
 وفاء حممي أحمد السيد                                                                          االبتدائي

م 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد    355 

االردن –،عمان  طرائق التدريس العامة(: 2009د مرعي ومحمد محمود الحيمة ) توفيق أحم
 : دار الميسرة لمنشر والتوزيع .

(: أثر برنامج تعميمي قائم عمى الحوسبة السحابية في اكتساب 2019السفاسفة) جييان ىاشم 
المفاىيم العممية في مادة العموم لدى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن، مجمة 

 46 العموم التربوية ، الجامعة االردنية ، المجمد
ت التواصل اإلجتماعي وفق (: توظيف برمجيا2014الزوايدي ) حنان أحمد زكي حسن

إستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات وأثرىا عمى مرتفعي ومنخفضي دافعية 
،المؤسسة العربية  BLACKBOARDاإلنجاز واإلتجاه نحو التعمم بنظام إدارة التعمم 

 .46، العدد  15لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية ،المجمد 
(: 2004عبد المطيف حسين حيدر، محمد جمال الدين يوسف ) خميل يوسف الخميمي ، 

تدريس العموم في مراحل التعميم العام،االمارات العربية المتحدة : دار القمم لمنشر 
 .2والتوزيع ،ط 

(:"أثر استخدام نموذج التعمم البنائي في  2001) ىمام خميل رضوان خميل وعبد الرزاق سويمم
تدريس العموم عمي تنمية بعض المفاىيم العممية والتفكير الناقد لدي تالميذ الصف 

، كمية التربية ، جامعة المنيا  مجمة البحث في التربية وعمم النفس، الثاني االعدادي" 
 ، المجمد الخامس عشر ، العدد الثاني ، أكتوبر.

 (: تعميم العموم لمجميع ، عمان : دار الميسرة لمنشر والتوزيع.2005عبد اهلل )خطابيو 
أثر استخدام استراتيجية المتشابيات فى تنمية المفاىيم العممية  (:2018دارين محمود سوداح)

، مجمة جامعة  لدى تالمذة الصف الرابع األساسى فى مادة العموم فى مدينة حماه
 .57، العدد  40المجمد  البعث لمعموم االنسانية ،

(: 2018)دأسماء عبدالسالم عبدالحمي،  أماني عبدالمنعم محمد حسن ،رفعت محمود بيجات
لعموم أثر استخدام الخرائط الذىنية الرقمية فى تنمية المفاىيم العممية البصرية ، مجمة ا

 .1، العدد  37التربوية ، كمية التربية ، جامعة قنا ، المجمد 
(: فاعمية نموذج اكتساب المفيوم في تنمية المفاىيم العممية وميارات 2019ريم يحيى محمود)

المجمة ،التفكير االستداللي في مادة العموم لدى تالميذ الصف السابع األساسي بغزة
 .4، العدد  22،الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد  المصرية لمتربية العممية

http://0810gu5uk.1103.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9%D8%8C+%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D9%83%D9%8A+%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D9%83%D9%8A+%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://maeq.journals.ekb.eg/?_action=article&au=307489&_au=%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://maeq.journals.ekb.eg/?_action=article&au=307489&_au=%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://maeq.journals.ekb.eg/?_action=article&au=309062&_au=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://maeq.journals.ekb.eg/?_action=article&au=309062&_au=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://maeq.journals.ekb.eg/?_action=article&au=309064&_au=%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85++%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0157&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0157&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0157&page=1&from=


في تنمية المفاىيم العممية لتالميذ التعميم  المشروعات عمىفاعمية برنامج مقترح لتدريس العموم قائم 
 وفاء حممي أحمد السيد                                                                          االبتدائي

م 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد    356 

،  (: اإلحصاء الالبارامتري في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية1990زكريا الشربيني )
 القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية.

(: استراتيجيات التدريس،السعودية  2012)زكي عبد العزيز بودي، محمد سميمان الخزاعمة
 الخوارزمي لمنشر والتوزيع.:

في تنمية ميارات تصميم  التعمم بالمشاريع :"فاعمية استراتيجية (2013)  بركات سعيد زياد
، رسالة ماجستير مقدمة إلي عاشر االساسي"الدارات المتكاممة لدى طمبة الصف ال
 كمية التربية ، الجامعة االسالمية بغزة.

:اثر استخدام نموذج کموزماير فی اکتساب المفاىيم العممية  (2019)سناء محمد ابوعاذره
وتنمية ميارات التفکير البصری لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمحافظة الطائف، 

 (.3.2، العدد) 35أسيوط، المجمد   مجمة کمية التربية ، جامعة
تنمية بعض  لمتعمم البنائى فى ”Wheatly” (:"أثراستخدام نموذج2010صابرين السيد جعفر )

التعميم  المفاىيم العممية وميارات حل المشكالت لدى تالميذ الحمقة الثانية من
 األساسى"، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة الفيوم.

(: فاعمية استراتيجية قائمة عمى التعمم بالمشروعات في تنمية 2014الغامدي ) صالح عبد اهلل
ميارات الكتابة الوظيفية لدى طالب كمية الجبيل الجامعية واتجاىاتيم نحوىا"، رسالة 

 .جامعة أم القرى -دكتوراه ، كمية التربية
التصورات الخاطئة ( : استراتيجية تدريسية مقترحة لعالج 2000عادل أبو العز أحمد سالمة)

وفيم التصور المجرد لتكوين الصور والمسارات الضوئية لتالميذ المرحمة 
 .1االعدادية،مجمة القراءة والمعرفة ، كمية التربية ، جامعة عين شمس ،العدد 

(: تصميم إستراتيجية تدريبية لمتعمم اإللكتروني القائم عمى 2012سرايا) عادل السيد محمد 
المشروعات وفاعميتيا في تنمية ميارات تصميم الحقائب التدريبية والجوانب المعرفية 

دى إختصاصي مراكز مصادر التعميم بكمية المعممين الرياض، الجمعية المرتبطة بيا ل
 . 1، العدد  22المصرية لتكنولوجيا التعميم، المجمد 

ة برنامج مقترح قائم عمى تسريع التفكير في تنمية فاعمي( :2012) ىمام عبد الرزاق سويمم
المفاىيم العممية والتفكير العممي لدي طالب الصف الثاني االعدادي مجمة التربية 

 .  4، العدد 34وعمم النفس ، كمية التربية ، جامعة المنيا ، المجمد 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchBY=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%ad%d9%84+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%81%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a9+%2f&SearcIn=0.
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(:طرائق تدريس 2009عبد اهلل بن خميس بن عمي أمبو ، سميمان بن محمد بن سميمان البموشي)
 العموم : مفاىيم وتطبيقات عممية ، عمان : دار الميسرة .

(: فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم بالمشروع في استيعاب 2017عمي سعد الحربي)
المفاىيم العممية وتنمية الخيال العممي لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بالمممكة العربية 

 38كمية التربية باالسماعيمية ، جامعة قناة السويس ، العدد السعودية ، مجمة 
المشكالت فى تنمية  (:" فعالية برنامج مقترح قائم عمى إستراتيجية حل2012فاطمة صبحي عفيفي )

 بعض المفاىيم العممية لدى طفل الروضة "،رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة بنيا.
"فعالية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس العموم عمي ( :  2002كريمة عبد الاله محمود)

تنمية بعض المفاىيم العممية والتفكير العممي لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي"، رسالة 
 ماجستير ، كمية التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادي.

 .التعمم النشط، عمان:دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة (:2008كريمان محمد  بدير)
أثر استراتيجية التعمم المبني عمى المشروع في تنمية المفاىيم البيئية ( : 2014)ليمي ناصر سعيد 

واالتجاه نحو البيئة لدى طمبة الصف الرابع األساسي،رسالة ماجستير مقدمة إلي كمية التربية 
  .، جامعة السمطان قابوس 

 . 2(: ،طرق تدريس العموم ،الرياض ،مكتبة الرشد، ط 2009)محمد أمين السعدني
(: "فعالية برنامج مقترح في موضوع الخمية قائم عمى بعض معايير 2007محمود رمضان عزام)

اكتساب معممي البيولوجي قبل الخدمة المفاىيم البيولوجية واتجاىاتيم نحو  التربية العممية في
 جي"، رسالة ماجستير ،كمية التربية ، جامعة المنيا .البيولو  تدريس

(:"فاعمية برنامج مقترح في العموم لتالميذ التعميم االبتدائي المعاقين بصريا في تنمية 2011)_____
مفاىيميم العممية وخياليم العممي ودافعيتيم لإلنجاز "، رسالة دكتوراة ،كمية التربية ، جامعة 

 المنيا .
(: " أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العموم وتنمية  2000)مني عبد الصبور 

ميارات عمميات العمم التكاممية والتفكير االبتكاري لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي" 
الجمعية المصرية لمتربية العممية ، المجمد الثالث ، العدد الرابع ،  –مجمة التربية العممية 

 فبراير.
(:تصميم حقيبة الكترونية وفق التعمم القائم عمي المشروعات لتنمية ميارات  2013السيد محمد ) نبيل

 24، مجمة كمية التربية ، جامعة بنيا ، المجمد حل المشكالت لدي طالب تكنولوجيا التعميم
 .96، العدد
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(: استخدام التعمم القائم عمى المشروعات عبر نظم إدارة التعمم  2018فارس ) محمد نجالء 
كاديمية وتنمية ميارات إنتاج مشروعات جماعية إبداعية االجتماعية وأثره عمى المثابرة األ

  4، العدد34امعة أسيوط ، المجمد لدى طالب كمية التربية النوعية ،مجمة كمية التربية ، ج
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