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 ممخص البحث:
نية التشاركية ىدؼ البحث الحالي إلي التعرؼ عمي أثر التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكترك    

المدعكمة بتطبيقات جكجؿ التعميمية في تدريس التربية البيئية عمي تنمية التحصيؿ كبعض 
عادات العقؿ لدم طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة أسيكط ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ 

مـك العاـ نظاـ الدب -طالبان كطالبة مف طبلب الدراسات العميا 05اختيار عينة البحث المككنة مف 
العاـ الكاحد المجمكعة العممية، لتدريس مقرر التربية البيئية ليا بطريقة المشركعات التشاركية 
بتكظيؼ تطبيقات الجكجؿ التعميمية، كما تـ استخداـ األدكات التالية: اختبار تحصيمي، كمقياس 

يف لصالح التطبيؽ عادات العقؿ، كجاءت النتائج لتؤكد عمي تحسف األداء في كؿ مف األدات
عمي الترتيب كجميعيا قيـ دالة إحصائيا عند  40,24، 02,35البعدم حيث بمغت قيمة" ت" 

 5,42في حالة االختبار التحصيمي ، كبمغت 5,44(، كما بمغت قيمة مربع إيتا 5,50مستكم)
القائـ عمي في حالة مقياس عادات العقؿ كجميعيا قيـ تأثير كبيرة ، مما يؤكد فاعمية كأثر التعمـ 

المشركعات اإللكتركنية التشاركية القائمة عمي تطبيقات جكجؿ التعميمية في تدريس التربية البيئية 
لتنمية التحصيؿ كبعض عادات العقؿ لدم طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة أسيكط ، 

ؿ كارتفاع معدؿ كما أكدت نتائج البحث أيضان عمي كجكد ارتباط قكم بيف امتبلؾ عادات العق
كىي قيمة دالة إحصائيا عند  5,220التحصيؿ، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

 (.5,50مستكم)
التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية، تطبيقات الجكجؿ الكممات المفتاحية: 

 التعميمية، التحصيؿ، عادات العقؿ، التربية البيئية.
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Abstract: 
      The aim of the current research is to identify the impact of learning 

based on participatory electronic projects supported by Google 

educational applications in teaching environmental education on the 

development of achievement and some habits of mind among graduate 

students at the Faculty of Education, Assiut University. Postgraduate 

studies - general diploma, one-year system, the scientific group, to teach 

the environmental education course to it in the way of participatory 

projects by employing educational Google applications, and the 

following tools were used: achievement test, and scale of habits of mind, 

and the results came to confirm the improvement of performance in each 

of the two tools in favor of the post application Where the value of "T. 

test" was 72.08 and 47.24, respectively, all of which were statistically 

significant values at the level (8.80), and the value of the Eta square         

(2 )was 8..4 in the case of the achievement test, and it was 8..2 in the 

case of the Habits of Mind scale, all of which were valuable Great effect, 

which confirms the effectiveness and impact of learning based on 

participatory electronic projects based on Google educational 

applications in teaching environmental education to develop achievement 

and some habits of mind among graduate students At the Faculty of 

Education, Assiut University, the results of the research also confirmed 

the existence of a strong correlation between possession of habits of mind 

and a high rate of achievement, where the value of the correlation 

coefficient was 8.220, which is a statistically significant value at the level 

(8.80). 

Key words: Learning based on participatory electronic projects, 

educational Google applications, achievement, habits of mind, 

environmental education. 
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 مقدمة: 
تطكير سبؿ الحصكؿ عمي المعرفة في  ساعدت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمي     

مياديف العمـ كافة، كميداف العمـك بصفة خاصة، كما طرأ تغير كبير عمي فمسفة تدريس العمـك 
المختمفة خاصة بعد أف أصبحت قضايا البيئة مف أكلكيات اىتمامات المجتمعات المعاصرة، مما 

، حيث تجاكزت مياميـ مف مجرد مساعدة  ترتب عميو تعدد مياـ القائميف عمي تدريس تمؾ العمـك
الطبلب عمي تحصيؿ المادة العممية إلي تنمية ميارات الحصكؿ عمييا كتكظيفيا كتكليد الجديد 
مف المعارؼ كربطيا بما سبقيا، بما يحقؽ أىداؼ التربية في عصر المعمكمات، فعندما يقـك 

          يـ ذلؾ في االرتقاء بوالمتعمـ بإجراء مشركع كاقعي حيث التكظيؼ الفعمي لما تعممو، يس
 مينيان كأكاديميان. 

التعمـ القائـ عمي المشركعات ىك أحد استراتيجيات التعمـ البنائي كالتعمـ النشط، كنمط مف        
أنماط التعمـ المتمركز حكؿ المتعمـ يركز عمي تفريد التعميـ ييدؼ إلي حب العمؿ كالثقة بالنفس 

 (.22، 0500ح العمؿ التشاركي) عارؼ، كتحمؿ المسئكلية، ككسب رك 

كالمشركعات اإللكتركنية التشاركية ىي أحد استراتيجيات التعمـ الرقمي التي ظيرت خبلؿ      
نما عمي ىيكمة عممية  السنكات األخيرة، كالتي ال يككف التركيز فييا عمي التكنكلكجيا فحسب، كا 

ناعية الرابعة، كذلؾ بإعادة بناء المفاىيـ التعميـ بطريقة تتماشي مع متطمبات عصر الثكرة الص
بطريقة عممية في ذىف المتعمـ، مف خبلؿ الربط بيف سبؿ البحث عف المعمكمات كتحميميا كبيف 

( أف 22، 0500(، حيث أكد الحمفاكم) 445، 0505التفكير الناقد كاإلبداعي)صبرم، 
ت تعميمية أك تربكية محددة في المشركعات اإللكتركنية التشاركية بما تتضمنو مف ممارسة ميما

مجمكعات صغيرة ، كتنفيذىا في بيئات مرنة كمحفزة عمي التعمـ كغنية بمصادر تعمـ إلكتركنية؛ 
تدفع المتعمميف إلي العمؿ كالتعاكف كاكتساب الخبرات التعميمية، كتتيح ليـ الفرصة لتحقيؽ ذاتيـ 

عبر اإلنترنت إلي ككنو عممية تعميـ كتعمـ ، فيك يتجاكز فكرة إثارة اىتماـ المتعمميف كتحفيزىـ 
منظمة كمخططة تتمحكر حكؿ فاعمية مجمكعة العمؿ كمشاركتيـ في تنفيذ المياـ الخاصة 
بالمشركع، مما يسيـ في التغمب عمي الصعكبات التي تكاجو تنفيذ ميارات التعمـ بالمشركعات 

 (.    204،  0504في بيئات التعمـ التقميدية) ىداية، 
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           كما أكد المؤتمر الدكلي الحادم عشر لمتعمـ المعرفي كاإلكتشافي في العصر الرقمي      
  (International Conference cognitive and exploratory learning in, Digital 

Age,0504  عمي" أف إبداع المجمكعة أكبر مف مجمكع أجزائو" كتكصية منو عمي تقصي )
اعية التعاكنية في سياؽ حؿ المشكبلت، كأىمية مجتمع األقراف في حؿ بعض اآلليات اإلبد

المشكبلت،  كعمي ككف ىذا النكع مف التعميـ مفتكح كليس محصكر عمي فئة معينة، يدعـ 
        التعميـ المستمر مدم الحياة، كيسمح بمشاركات خبرات األقراف كيشجع عمي العمؿ التعاكني

 (.005، 0502) خنيف، 

لمشركعات اإللكتركنية تمكف مف تكظيؼ كاستخداـ أدكات التفاعؿ اإللكتركني عبر الكيب ا     
مثؿ: تطبيقات جكجؿ التعميمية، كالتي  يمكف تفعيميا في العممية التعميمية، نظران لما تكفره مف 
خدمات البحث كأدكات االتصاؿ المباشر كالبرمجيات المتكاممة كالمنتجات المتخصصة بسطح 

دارة المحتكم عبر اإلنترنت، المكتب  كاليكاتؼ الذكية كغيرىا، فيي تعطي القدرة عمي تنظيـ كا 
مكانية إرساؿ كاستقباؿ األنشطة بيف المتعمميف كمعممييـ في أم كقت كمف أم مكاف، كتزيد  كا 

(، محققو بذلؾ مبدأ المشاركة كالمركنة في العمؿ، مع 204، 0504مف دافعية التعمـ) ىداية، 
 (.24، 0504رصة إلنتاج األفكار كتطكير منتجات التعمـ )المكلد، إتاحة الف

فالتعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية يعزز عمميات البحث كميارات التنظيـ، كيحقؽ      
لممتعمميف تعمـ ممتع، كيجد جك مف االىتماـ المشترؾ، كيحقؽ المشاركة المجتمعية ألكلياء أمكر 

مشركعات أبنائيـ، كما يتيح فرص ممارسة العديد مف الميارات  الطبلب في فحص كمتابعة
الحياتية مف حؿ لممشكبلت كاالتصاؿ كاتخاذ القرارات كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات، كممارسة 
           أنشطة التعمـ المختمفة التي تكسبو بدكرىا العديد مف السمككيات اإليجابية المرغكبة  فارس

، كالتي قد يؤدم تكرار ممارستيا كاستخداميا إلي تحكليا إلي عادة مف ( 140-142، 0503) 
 عادات الفرد.

كمف كمنطمؽ أف تنمية العادات العقمية ىدفان رئيسان مف أىداؼ التربية كتدريس العمـك كما       
( 023، 0500(،) مازف،  AAAS, Project0510أكدىا مشركع تعميـ العمـك لكؿ األمريكييف)

تنميتيا لدم المتعمـ، حتي يتعكد عمي ممارستيا في حياتو اليكمية، ليتمكف مف التعامؿ  لذا ينبغي
مع المتناقضات في القضايا الفكرية كالعممية، كاألخبلقية في المجتمع، كعمي رأسيا قضايا 
كمشكبلت البيئة مثؿ: التمكث البيئي بصكره كأشكالو المختمفة، كالتي ىي نتاج سمككيات األفراد 

 اتيـ المختمفة، كاتجاىاتيـ السمبية تجاه البيئة. كعاد
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كعمي الرغـ مف أف عادات العقؿ مف المتغيرات الميمة ذات الصمة باألداء األكاديمي      
لممتعمميف في مراحؿ التعميـ المختمفة، كأحد المبلمح المؤىمة لدخكؿ عصر التكنكلكجيا الرقمية 

، فيي عادات Chung & Hew, 0505, 004)) كالمعمكماتية الحيكية كالذم نعيشو حاليان 
دارة المكاقؼ الحرجة،  لمفكر كالعمؿ تساعد المتعمـ عمي اإلدارة الفعالة ألفكاره كبنيتو العقمية، كا 
كحؿ المشكبلت، كىك ما أكدت عميو العديد مف الدراسات في تناكليا لعادات العقؿ لتحسيف أداء 

(، 0501(، حسف)0500(، صالح )0505كاط)الطبلب كالنجاح األكاديمي مثؿ دراسة الس
(، كاستخدمت ىذه الدراسات استراتيجيات 0505(، العتيبي)0503(، سالـ)0502المكجي)

مختمفة مثؿ خرائط التفكير كالخرائط الذىنية المعززة، كالتسريع المعرفي، كنمكذج "سكامبر"، 
المدمج لتنميتيا، إال أنيا لـ تأخذ  كمبادئ التعمـ المستند إلي الدماغ، كاالستقصاء العممي، كالتعمـ

 (.0502،1مكقعيا المنشكد في المناىج الدراسية) حسيف، 

كمف ثـ يمكف تنميتيا مف خبلؿ بيئات تعمـ غنية كمتعددة المصادر تتمحكر حكؿ المتعمـ       
ة كتتسـ بالفاعمية كالتنظيـ الذاتي يمكف تكظيؼ االستراتيجيات سابقة الذكر بيا؛ أال كىي بيئ

 التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية المدعكمة بتطبيقات الجكجؿ التعميمية. 

جاء إحساس الباحثة بالمشكمة مف كاقع التدريس لمقرر التربية البيئية لطبلب   مشكمة البحث:
يئة الدبمـك العامة نظاـ العاـ الكاحد بالكمية لسنكات متتالية، كالنقاش مع الطبلب حكؿ الب

 كمشكبلتيا المختمفة، رصدت الباحثة ما يمي:

اكتفاء الطبلب بدراسة ما كرد بالمقرر فقط، كضعؼ الرغبة في االستمرار في تعمـ كمتابعة  (0
 المكضكعات ذات الصمة، كىذا يرجع إلي:

غياب ركح المثابرة لدييـ لمتعمـ، كسمبية الكثيركف منيـ، فكؿ ما يسعكا إليو ىك الحصكؿ  (أ 
فقط، فالطبلب ذكم المثابرة المرتفعة يتسمكف بالرغبة في التفكؽ كحب البيئة  عمي الشيادة

 .  التعميمية، كىك ما لـ تجده الباحثة في أداء طبلب الدبمـك
ضعؼ قدراتيـ عمي:  تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ جديدة، حؿ المشكبلت، المثابرة كمكاصمة  (ب 

عؼ كغياب بعض عادات العقؿ لدييـ، التعمـ لمتعمـ، كليس التعمـ لمبحث عف كظيفة، أم ض
كبالتالي ضعؼ العمميات المعرفية كميارات التفكير المرتبطة بيذا األداء العقمي، مما ينتج 

 عنو مستكم سيء مف الكعي البيئي.
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غياب الدكر اإليجابي لطبلب الدراسات العميا كالمتمثؿ في المشاركة الفعمية في حؿ  (0
سمبياتيا عمي المستكم المناخي كالصحي، حيث أكد مشكبلت البيئة التي أصبحنا نجني 

الكثيركف منيـ أنو رغـ دراستيـ لممقرر كمعرفتيـ بأسباب تمكث الماء كالغذاء كاليكاء إال أنيـ 
داخؿ منازليـ كأحيائيـ يمارسكف سمككيات سمبية تجاه البيئة مثؿ: إلقاء القمامة في الترع 

ا في زجاجات المياه الغازية الفارغة، طيي الطعاـ في المجاكرة، شرب المياه ببل فمتره كتخزيني
أكاني غير صحية، اإلكثار مف األطعمة الجاىزة كالمصنعة،....كغيرىا، كىذا كمو قد يرجع 
إلي: أف تدريس التربية البيئية بالطرؽ التقميدية ال يسيـ في تحقيؽ كعي بيئي متكامؿ؛ بؿ 

            ية الجانب الميارل )السمككي( كالكجدانييكتفي بتنمية الجانب المعرفي فقط، كعدـ تنم
لدم دارسييا ، فعندما دار النقاش حكؿ حمكؿ المشكبلت البيئية، فكانت غالبية اإلجابات 
حكؿ دكر الدكلة كالمسئكليف، كليس عف دكرىـ الفعمي كأحد أفراد الدكلة داخؿ منازليـ 

 كمؤسسات عمميـ.
 : الطالع عميوتأكد اإلحساس بالمشكمة من خالل ا

            دعكات اإلصبلح التربكم مثؿ مشركع الثقافة العممية أك تعميـ العمـك لكؿ األمريكييف (0
             ـ لمؤسسة التقدـ العممي األمريكية كالتي اعتمدت عادات العقؿ0510حتي عاـ 

                 ث(، ككذلؾ مشركع باسـ الممكة إليزابي14، 0500كأساس لمتطكير التربكم) مازف، 
 (Queen Elizabeth school staff, 0554 في بريطانيا،  مف أجؿ تحقيؽ إيجابية )

يقاظ عقمو كالسمك بقدراتو كميارات التفكير لديو.  المتعمـ كا 
الدراسات السابقة التي أكدت عمي ضعؼ عادات العقؿ لدم طبلب المرحمة الجامعية  كما  (0

مع ضعؼ معرفة معممي العمـك بتمؾ العادات ككيفية  يصاحبو مف انخفاض معدؿ التحصيؿ،
تنميتيا، كحاجتيـ إلي معرفة استراتيجيات كطرائؽ تدريسية غير تقميدية تساعدىـ عمي تنمية 

(؛ 0502(؛ المكجي)0502(؛ طاىر)0500ىذه العادات مثؿ دراسة: مازف)
(؛ 0504 (؛ تكني)0504( ؛ الصانع ك أبك عيشة)0504(؛) المطرفي، 0502الكرداني)
 (.0505العتيبي) 

الدراسات السابقة التي أكدت نتائجيا عمي أف غالبية الطبلب المعمميف كطبلب الدراسات  (2
العميا بكمية التربية كىك معممكا المستقبؿ لـ يستخدمكا خدمات جكجؿ كأحد التقنيات الحديثة 

الميارات كاالتجاه نحك  في العممية التعميمية رغـ أىميتيا في زيادة التحصيؿ كالدافعية كتنمية
؛  Encalada & Sequera(0502)(؛ 0502التعمـ مثؿ دراسة: الرحيمي) 

Radu(0502)  (؛ 0505(؛ سميماف) 0504(؛ ىداية) 0504؛عبد الكىاب)
 (.0500السيد)
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الدراسات السابقة كالتي أكدت عمي أىمية التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية  (4
ة لمتعميـ خاصة في مراحؿ التعميـ العميا، كأكصت بتكظيفيا، كضركرة مشاركة كطريقة جديد

(؛ 0554الطبلب في حؿ مشكبلتيـ المجتمعية كشرط لمتخرج مثؿ دراسة: الشيف)
(؛ 0503(؛ أميف) 0502(؛ عكض) 0501(؛ عبد المجيد)0500(؛ الجندم) 0502محمد)
 (.0505(؛ صبحي كخياط)0505(؛ الشمراني)0505(؛ كالتعباف كناجي)0504المكلد)

ىذا كاستنادا إلي األدبيات كالدراسات السابقة كاف البد مف استخداـ استراتيجيات حديثة      
ظركؼ المجتمع الحالية  ناسبتكاكب طبيعة المقرر، كتبلئـ مستكم طبلب الدراسات العميا، كت

ة التعمـ القائـ عمي )ظركؼ جائحة ككركنا( مف حيث إمكانية تعمـ المقرر عف بعد فكانت طريق
المشركعات اإللكتركنية التشاركية ، كتفعيؿ تطبيقات سيمة االستخداـ مف قبؿ الجميع أال كىي 

 تطبيقات الجكجؿ التعميمية، مف أجؿ تنمية عادات العقؿ لدم المتعمميف.   

 مصطمحات البحث:
 التعمم القائم عمي المشروعات اإللكترونية التشاركية:

ىي استراتيجية تدريس يكمؼ فييا طبلب الدراسات العميا  جرائيًا بأنو:إ تعرفو الباحثة
بكمية التربية بالمشاركة باألنشطة كالقضايا البيئية المختمفة مثؿ إيجاد حؿ مبدع لمشكمة بيئية ما 
مف خبلؿ تنفيذه لمشركع أك ممارسة أنشطة مثؿ: البحث كاالستقصاء كعمؿ ألبكمات، أك 

مجبلت بيئية، ككتابة تقارير عف المكضكعات كالمشكبلت البيئية عركض عممية، أك تصميـ 
            الممحة في نطاؽ سياقيـ االجتماعي، مستخدمان فييا جميع المصادر كاألدكات اإللكتركنية
) مثؿ تطبيقات جكجؿ التعميمية( التي يحتاجيا ليككف عادات عقمية تجعمو فعاالن كنشط  في ىذه 

 جيو المعمـ.العممية بمساعدة كتك 

 تطبيقات الجوجل التعميمية:
ىي أدكات كتطبيقات فعالة مقدمة مف شركة جكجؿ  :إجرائيًا بأنيا تعرفيا الباحثة

Google  تعمؿ عمي تعزيز التعمـ مف خبلؿ تكفير التفاعمية في بيئة تشاركية نشطة تساعد
ات إلكتركنية يتبادلكف مف طبلب الدراسات العميا)الدبمـك العاـ( بكمية التربية عمي بناء مجتمع

خبلليا المعمكمات كالبيانات كيتحاكركف معان مف أجؿ إنجاز مياـ تعميمية محددة كتحقيؽ أىداؼ 
 مكضكعة إلنجاز مشركع  بيئي نيائي محدد يكتسبكف مف خبللو الكثير مف عادات العقؿ.
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 التربية البيئية:
لقيـ البلزمة لفيـ العبلقة بيف المتعمـ مجمكعة مف المعارؼ كاالتجاىات كالميارات كاىي       

كبيئتو التي يعيش فييا، كتحكـ سمككو إزائيا، كتثير ميكلو كاىتمامو فيحرص عمي المحافظة 
عمييا كصيانتيا، مف أجؿ نفسو كمف أجؿ المجتمع، كىي مجمعة في صكرة مقرر يعطي 

 جامعة أسيكط .  -لطبلب الدبمـك العاـ في التربية المجمكعة العممية بكمية التربية

 عادات العقل:
"عبارة عف مجمكعة مف االستراتيجيات الذىنية كاألنماط  تعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا    

السمككية الصحيحة مف مثابرة كتساؤؿ كحؿ لممشكبلت، مع إمكانية التفكير بمركنة كتبادلية مع 
ـ بدكره في خمؽ االستعداد لمتعمـ أقرانو، كتطبيؽ المعارؼ السابقة عمي أكضاع جديدة، مما يساى

المستمر، كالتي يستخدميا طبلب الدراسات العميا نتيجة مركرىـ بخبرات تعميمية متنكعة بمقرر 
التربية البيئية، مع تطبيقيا بفاعمية كالمداكمة عمييا، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا 

 الطالب في مقياس عادات العقؿ". 
  أسئمة البحث:

التصميـ التعميمي إلستراتيجية التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية ما  (0
بإستخداـ تطبيقات جكجؿ التعميمية في تدريس التربية البيئية لتنمية التحصيؿ كبعض 

 عادات العقؿ لدم طبلب الدراسات العميا؟
 ر التربية البيئية؟ما عادات العقؿ الكاجب تنميتيا لدم طبلب الدراسات العميا عبر مقر  (0
ما أثر التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية بإستخداـ تطبيقات جكجؿ  (2

 التعميمية عمي تحصيؿ طبلب الدراسات العميا لمقرر التربية البيئية؟
ما أثر التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية بإستخداـ تطبيقات جكجؿ  (4

نمية بعض عادات العقؿ لدم طبلب الدراسات العميا في تدريس مقرر التعميمية عمي ت
 التربية البيئية؟
 ىدؼ البحث الحالي إلي:أىداف البحث:  

تحديد التصميـ التعميمي إلستراتيجية التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية  (0
تنمية التحصيؿ كبعض عادات بإستخداـ تطبيقات جكجؿ التعميمية في تدريس التربية البيئية ل

 العقؿ لدم طبلب الدراسات العميا؟
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التعرؼ عمي أثر التعمـ بالمشركعات التشاركية المدعكمة بتطبيقات الجكجؿ التعميمية في  (0
 تنمية التحصيؿ لدم طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة أسيكط.

بتطبيقات الجكجؿ التعميمية في التعرؼ عمي أثر التعمـ بالمشركعات التشاركية المدعكمة  (2
 تنمية بعض عادات العقؿ لدم طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة أسيكط.

 ترجع أىمية البحث إلي االعتبارات التالية: أىمية البحث: 
            يأتي ىذا البحث استجابة لحركات إصبلح تعميـ العمـك كبعض المشاريع العالمية (0

: مثؿ مشركعفي مجاؿ تعميـ ا               ( العمـك لكؿ األمريكييف، كمشركع 0510) لعمـك
          ) التعميـ اليادؼ لتطكير القدرة عمي االبتكار( الذم أطمقو الرئيس األمريكي أكباما عاـ

(0505.) 
يكاكب البحث االتجاىات العالمية في المجاؿ التربكم بالتركيز عمي عادات العقؿ، مما قد  (0

ي تخطيط مناىج العمـك الطبيعية بحيث تتضمف بعض عادات العقؿ كالتركيز عمي يفيد ف
 األنشطة التي تكظفيا في مناىج العمـك

مسايرة االتجاىات العالمية في التدريس كالتي تؤكد عمي التحكؿ الرقمي كتكظيؼ تكنكلكجيا  (2
 المعمكمات في التدريس.

 في حؿ مشكبلت بيئية حقيقية.تنمية اإلحساس بالمسؤكلية المجتمعية بالمشاركة  (4
إمداد أساتذة الجامعات باستراتيجية تدريس نشط يمكف تكظيفيا في تعميـ مساقات التربية  (0

 البيئية كىي التعمـ القائـ عمي المشركعات.
 : اقتصر البحث عمي:حدود البحث

 كبيكلكجي كيمياء كفيزياء ) عينة مف طبلب الدبمـك العاـ نظاـ العاـ الكاحد المجمكعة العممية
 ( طالبان كطالبة.05)كرياضيات كلغة إنجميزية(، 

 تطبيقات الجكجؿ التعميمية: مثؿ Google  Hangouts, Google classroom, 
Google Forms, Google drive, Google Mail, Google search, 

  كحؿ المشكبلت، كالتفكير بعض عادات العقؿ مف تصنيؼ ككستا ككاليؾ: المثابرة، التساؤؿ
لمتعمـ   كالتفكير التبادلي، كتطبيؽ المعرفة السابقة عمي المكاقؼ الجديدة، كاالستعدادبمركنة، 
 المستمر.

 .مكضكعات التربية البيئية المقررة عمي طبلب الدبمـك العاـ في التربية 
  ـ0500/ 0505استغرؽ التطبيؽ شيريف متتالييف في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
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  :منيج البحث
استخدـ البحث الحالي المنيج الكصفي التحميمي في مراجعة البحكث كالدراسات السابقة      

عداد أدكاتو، كما استخدـ المنيج  كاألدبيات التربكية لبلستفادة منيا في الخمفية النظرية لمبحث كا 
 شبة التجريبي لئلجابة عف أسئمة البحث كاختبار صحة فركضو.

 الباحثة بإعداد المكاد كاألدكات التالية: قامتمود وأدوات البحث:  
  قائمة المشركعات المناسبة لطبلب الدراسات العميا، كلطبيعة مقرر التربية البيئية، كالتي

تنكعت ما بيف حؿ المشكبلت، المقارنات، العصؼ ذىني، عمؿ عركض تقديمية، مراجعة، 
مراجعة، تصميـ خرائط كتابة تقارير عممية، شرح مكضكعات عممية، إقامة مناقشات، ال

ذىنية، إعداد نماذج كأمثمة تطبيقية معمكماتية، عمؿ مجمة بيئية إلكتركنية، ألبكمات، 
تمخيص مادة عممية مكتكبة أك مصكرة أك مسمكعة، إنشاء ممفات باستخداـ تطبيقات 

 الجكجؿ.
  دليؿ المعمـ اإلرشادم في تدريس بعض مكضكعات التربية البيئية باستخداـ طريقة

 مشركعات التشاركية. ال
 .اختبار تحصيمي )إلكتركني، كرقي( لقياس الجانب المعرفي لمقرر التربية البيئية 
 .) مقياس عادات العقؿ )إلكتركني، كرقي 

 : فروض البحث
( بيف متكسطي درجات طبلب الدراسات 5,50يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكم داللة)  (0

ربية البيئية التحصيمي في التطبيؽ القبمي كالبعدم العميا الشعب العممية عمي اختبار الت
 لصالح التطبيؽ البعدم. 

( بيف متكسطي درجات طبلب الدراسات 5,50يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكم داللة)  (0
العميا الشعب العممية عمي مقياس عادات العقؿ ككؿ كلكؿ بعد مف أبعاده في التطبيؽ القبمي 

 عدم. كالبعدم لصالح التطبيؽ الب
تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف امتبلؾ الطالب لعادات العقؿ كارتفاع معدؿ  (2

 التحصيؿ لديو.
 تـ اتباع اإلجراءات التالية:إجراءات البحث:  

االطبلع عمي الدراسات كاألدبيات كالكتابات العربية كاألجنبية ذات الصمة بمكضكع البحث  (0
عداد  أدكات البحث. بيدؼ كتابة اإلطار النظرم، كا 
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تصميـ بيئة التعمـ القائمة عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية باستخداـ تطبيقات  (0
الجكجؿ التعميمية مف خبلؿ اتباع مراحؿ كخطكات نماذج التصميـ التعميمي، كفي ضكء 

 خطكات استراتيجية المشركعات اإللكتركنية التشاركية المتاحة كالتي تحديدىا في البحث.
 أدوات البحث وىي:إعداد  (3

 االختبار التحصيمي في مقرر التربية البيئية كالتأكد مف صدقة كثباتو. (أ 
 مقياس عادات العقؿ كالتأكد مف صدقو كثباتو. (ب 

اختيار مجمكعة البحث مف طبلب الدبمـك العاـ في التربية نظاـ العاـ الكاحد المجمكعة  (4
 يزية(.العممية) كيمياء كفيزياء كبيكلكجي كرياضيات كلغة إنجم

 تطبيؽ أدكات البحث قبمي. (0
 تطبيؽ تجربة البحث. (1
 تطبيؽ أدكات البحث بعديان. (2
 رصد النتائج كمعالجتيا إحصائيان،  كتفسيرىا. (3
 تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج البحث.   (4

 اإلطار النظري لمبحث:
 المحور األول: التعمم القائم عمي المشروعات اإللكترونية التشاركية

 التعمم القائم عمي المشروعات: جذور
ـ( مف أكائؿ مف نادم بفكرة"  التعمـ بالممارسة"، كاألنشطة 0342كاف "جكف ديكم" )    

التعبيرية كالبنائية كمركز إلقامة عبلقات متبادلة بيف المعمـ كطبلبو، ثـ طكرت األبحاث التربكية 
 Project Basedعمي المشركعات ىذه الفكرة لمتعميـ في منيجية تعرؼ باسـ" التعمـ القائـ 

Learning (PBL) ـ كصؼ  0500"، كفي عاـMarkham  التعمـ القائـ عمي المشركعات "
PBL بأنو التعمـ الذم يدمج بيف المعرفة كالفعؿ، حيث ال يتمقى الطالب المعارؼ كعناصر "

ئج قابمة المنيج األساسية فحسب؛ بؿ يطبؽ ما درسو في حؿ مشاكؿ حقيقية كالحصكؿ عمي نتا
لمتطبيؽ، ثـ تكالت الجيكد مثؿ جيكد" كمباتريؾ" لتبسيط ىذه الطريقة لممتعمميف مما أدم إلي 

 (.000، 0500انتشارىا في المجاؿ التعميمي) العطكل، 
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فالمشركع ىك فعالية قصدية تجرم في محيط اجتماعي، كبمكجبيا يكمؼ الطالب بتنفيذ       
لمنيج، أك مكضكعان أك كحدة فيو في صكرة مشركع يتضمف عمؿ معيف يشكؿ محكران مف محاكر ا

عددان مف أكجو النشاط مستخدمان عددان مف مصادر التعمـ ذات الصمة لتحقيؽ أىداؼ محددة، 
 : تقسـ إلي أربعة أنكاع ىي:حيث الغرضأنكاع مف كالمشركعات 

 نشاء البساتيف. مثؿ مشركع صناعة األلباف، كالتسميف، كا   المشروعات البنائية/ اإلنشائية: (0
 : مثؿ الرحبلت التعميمية، زيارات تخدـ مجاؿ الدراسة.مشروعات ترفييية (0
 : مثؿ حمبلت التكعية الصحية، كمشركعات المحافظة عمي البيئة.مشروعات حل المشكالت (2
 : مثؿ مشركع مكافحة الحرائؽ، كمشركع إسعاؼ المصابيف.مشروعات اكتساب الميارات (4

 تقسم إلي:  من حيث اإلعداد والمحتوي
 : يقـك فييا المكمؼ بالمشركع بكتابة التقارير كالممخصات المكمؼ بيا.مشروعات مكتبية (0
 كىي تختمؼ باختبلؼ التخصص، مثؿ مشركعات كميات اليندسة. مشروعات تصميمية: (0
تتناكؿ ما ىك مكجكد مف أنظمة كأجيزة، كمعدات لتطكيرىا لتككف  مشروعات تطويرية: (2

 (.004-200، 0502متطمبات المكاقؼ الجديدة) عطية،  أكثر قدرة عمي تمبية

 مفيوم التعمم القائم عمي المشروعات اإللكترونية التشاركية:
             يعرؼ التعمـ القائـ عمي المشركعات بأنو: طريقة فعالة لمتدريس تتيح لمطبلب    

             المعرفةليـ بإكتساب استكشاؼ المشكبلت كالتحديات في العالـ الحقيقي، كتسمح 
             ممارسة الكثير مف عمميات العمـ مف أجؿ فيـ المكضكع محؿ الدراسةكالميارات ك 

(Bock  Institute for Education, 0504(؛ زيكد)04، 0501( ،)Akhand, 0503) 

( بأنو "التعمـ الذم يجعؿ الطالب مشارؾ بفاعمية في المكقؼ 024، 0503عرفتو أميف )    
لتعميمي مف خبلؿ ما يقـك بو مف بحث كقراءات ككتابة تقارير كحؿ مشكبلت كاتخاذ قرار تحت ا

 إشراؼ كتكجيو المعمـ، مما يزيد مف قدرتو عمي المعمكمات معرفيان" 
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بينما يقصد بالتعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية بأنو استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في      
يف بحيث يستخدـ أدكات التكاصؿ عبر الكيب كمنيا: البريد اإللكتركني، التكاصؿ بيف المتعمم

كمجمكعات األخبار، كلكحات النقاش لمتكاصؿ بيف المتعمميف المشاركيف في المشركعات، فيك 
(، Muriel, 0552,102يمكف مف إدارة الكقت بشكؿ جيد، مع تكفير فرص التقييـ المبتكر )

التعمـ التشاركي في شكؿ مجمكعات مصغرة، مف منطمؽ أف كلتنفيذه البد مف االعتماد عمي 
التشاركية ىي قمب التعمـ القائـ عمي المشركعات لتكليد المعرفة مف خبلؿ األدكات اإللكتركنية 

(، فيي التدريب العممي عمي الخبرة التي تبدأ مف 11، 0500ذات الطابع االجتماعي) سرايا، 
تنفيذ األنشطة كالمياـ التعميمية التي تؤدم إلي إنتاج القيادة كطرح األسئمة كحؿ المشكبلت ك 

 .Simpson(0500, 45) مشركعات تعميمية ذات معني كقيمة في النياية
كبالتالي فإف التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية ىك تعمـ مكجية نحك حؿ      

شبكة حيث األدكات التي تتيح المشكبلت في إطار مجمكعات عمؿ صغيرة تقدـ إنتاجيا عبر ال
تنظيـ العمؿ، كالبحث كالتقصي، كيعد اإلنترنت في ىذه الحالة مصدران لمحصكؿ عمي 
المعمكمات، ككسيمة لمتكاصؿ بيف المتعمميف كمستكدع لمصكر كالفيديكىات كالميديا، فيك تعمـ 

قي كالتي تتطمب غالبان ما تصمـ تجاربو كمكضكعاتو لمعالجة مشكبلت كقضايا في العالـ الحقي
مف الطالب القياـ بعمميات التحميؿ كالتحقيؽ كالربط، أك حؿ الغمكض، ليذا السبب يمكف أف 
            يسمي التعمـ القائـ عمي المشركعات بالتعمـ القائـ عمي االستقصاء أك التعمـ عف طريؽ العمؿ 

المناقشة، العصؼ (، كما تتضمف طريقة المشركع طرؽ تدريس أخرم ك142، 0503) فارس، 
 الذىني، حؿ المشكبلت، االكتشاؼ، التعمـ التعاكني.

 التعمم القائم عمي المشروعات ونظريات التعمم:
نظران ألف التعمـ القائـ عمي المشركعات ىك نمكذج مبتكر في التعميـ كالتعمـ يشغؿ الطبلب      

           ح ليـ كذلؾ العمؿفي البحث عف حؿ المشكبلت كالكاجبات المنزلية ذات المعني، كيتي
 النظرية البنائية،بشكؿ مستقؿ مف أجؿ دفعيـ لبناء معارفيـ الخاصة فيك بذلؾ يعتمد عمي 

 (، كما أنو  2، 0502لذلؾ البد مف استخدامو إلعادة بناء العالـ الحقيقي المعقد)عكض،  
 ة لممتعمـ، كيزيد التكجو كيربط التعمـ الجديد بالخبرة كالمعرفة السابق التعمم ذا المعنييحقؽ 

(، كنظران Westood, 0551الذاتي كالتحفيز، حيث أف الطبلب يتحممكف مسؤكلية تعمميـ) 
         لككف التعمـ القائـ عمي المشركعات مميء باإليجابية كالمشاركة كالتعمـ النشط حيث يمد

، ية المعرفية االجتماعيةبالنظر الطبلب بمعرفة أعمؽ بالمكاد التي يدرسكنيا؛ فيك يرتبط أيضان 
الذكاءات كما يمكف لممعمميف تكفير ما يكفي مف أنشطة خبلؿ المشركع تسمح ليـ بتطبيؽ 

 (.   01-02،  0501) زيكد،  المتعددة
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 Samuel؛  Miami(0505,0) خصائص ومميزات التعمم القائم عمي المشروعات:
          اليمص؛ (423، 0500(؛ الجندم)03، 0501(؛ زيكد)004-002، 0500بدير)؛ (0500)

 (0504 ،02 ) 
 .خمؽ بيئة متمركزة حكؿ المتعمـ تمبي ميكلو، كتراعي الفركؽ بيف المتعمميف 
 .يسمح بتككيف عبلقات تشاركية بيف الطبلب، مع تكفير التغذية الراجعة لممتعمـ مع أقرانو 
 سب.يدعـ التكامؿ بيف التكنكلكجيا كالمناىج الدراسية لمخركج بمنتج منا 
 .يحقؽ النمك العقمي كالميارات البحثية، كالقدرة عمي التقييـ عند الطبلب 
 .يبث ركح االستطبلع كاالكتشاؼ، كيعزز حؽ االختيار 
 .يركز عمي األسئمة المفتكحة كالمياـ التي تتحدم تفكير المتعمميف 
 00يتطمب التفكير الناقد، كحؿ المشكبلت كميارات القرف الػ. 
 ماد عمي النفس كتحمؿ المسؤكلية كالصبر في العمؿ.يعكد الطبلب االعت 
 .يربط المدرسة بالمجتمع 

(؛ مرعي، 0502اتفقت دراسات كبلن مف: عطية) خطوات التعمم القائم عمي المشروعات: 
( عمي أف التعمـ القائـ 0504(؛ ىداية) 0503(؛ أميف)0500(؛ دسكقي) 0500الحيمة )

 راحؿ المتتابعة كىي:بالمشركعات يمر كفقان لمجمكعة مف الم
اختيار المشركع: كفييا يقـك المعمـ باآلتي: طرح مكضكع معيف ذم صمة بالطالب كالمنيج  (0

كأىدافو، أك ظاىرة حياتية، أك حدث جار، أك صعكبة مف صعكبات المنيج، مع بياف 
 أىمية المكضكع المطركح كفتح المناقشة حكلو، لتحديد إمكانية تنفيذه.

يقـك الطالب بكضع خطة مفصمة لتنفيذ المشركع تحت إشراؼ  تخطيط المشركع: حيث (0
المعمـ كتتضمف الخطة تحديد: أىداؼ المشركع، نكع النشاط البلـز لتنفيذه: فردم أك 
جماعي، كمراحؿ تنفيذه ، كطبيعة المعمكمات كاألساليب اإلحصائية التي يقتضي 

ة، مع تحدم الصعكبات استخداميا، كالفركض المبلئمة إف كاف المشركع في صكرة مشكم
 المحتممة كطرؽ التغمب عمييا

التنفيذ: ىنا يتـ كضع خطة المشركع مكضع التطبيؽ، مف خبلؿ أداء األدكار كالمياـ  (2
المكمؼ بيا كؿ طالب، كقد تستكجب ىذه الخطكة بعض التعديبلت عمي الخطة بحسب 

 مقتضيات المكقؼ.
ر مع المشركع مف البداية حتي النياية..  التقكيـ كمتابعة المشركع : كىك عممية مستمرة تسي (4

           كتـ االستفادة مما سبؽ في التصميـ التعميمي لبيئة التعمـ القائـ عمي المشركعات 
 اإللكتركنية التشاركية 
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 أىمية التعمم القائم عمي المشروعات اإللكترونية التشاركية:
ـ عمي المشركعات بصفة عامة أظيرت العديد مف الدراسات أىمية التعمـ القائ       

 Rogers, et all كالمشركعات اإللكتركنية التشاركية بصفة خاصة، حيث أكدت دراسة 
عمي دكر التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية في تنمية ميارات التعمـ التعاكني،  (0505)

متعمـ، كاتفقت دراسة كؿ كالعركض التقديمية، كاالتصاؿ كالمكاطنة كاألخبلؽ، مع زيادة الدافعية ل
عمي دكره في تطكير قدرات الطبلب في تكصيؿ   Soparat(0500) (؛0502مف: محمد) 

    األفكار كتنمية ميارات حؿ المشكبلت كالقدرة عمي تطبيؽ الميارات الحياتية كالقدرة عمي
           ائـ بدكر التعمـ الق(  Karaçalli & Korur, 0504) استخداـ التكنكلكجيا، كأفادت دراسة

          عمي المشركعات في تنمية قدرة الطبلب عمي بناء المعرفة بأنفسيـ، كتقييـ تغيراتيـ 
إلي أف التعمـ القائـ عمي المشركعات  Samuel, Et Al(0500)السمككية، كتكصمت دراسة 

             نماط التعمـاإللكتركنية يسيـ في التغمب عمي اختبلؼ الثقافات كالخمفيات المعرفية، كاختبلؼ أ
 لدم المتعمميف. 

  المحور الثاني: تطبيقات الجوجل التعميمية
( التي تشمؿ خدمات أساسية Googleىي مجمكعة مف التطبيقات التابعة لشركة جكجؿ)      

مف شأنيا المساعدة في إنجاز العمؿ، فيي أدكات فعالة يمكف تكظيفيا في بناء بيئات تعمـ 
 (.Ferreira, 0504, 051ة )تشاركية تعاكني

(؛  Wilson,0501(، ) 0501ىذا كأشارت العديد مف الدراسات السابقة مثؿ: التكني )    
              ( إلي أف تطبيقات الجكجؿ تتميز 0505(، سميماف)0504(، عبد الكىاب)0502الدرباكم)
 بما يمي: 

 .التعاكف كالتشاركية التي قمما تجتمع لدم جية أخرم 
  عة الفائقة في التكاصؿ الفعمي كالمباشر بيف أفراد المجمكعة.السر 
 .حماية كأمف خصكصية البيانات لممستخدميف 
 .المجانية ك سيكلة االستخداـ، فبل تتطمب سكم إنشاء حساب خاص عمي جكجؿ 
   .ال تتطمب أف تككف ىذه التطبيقات مثبتو عمي أجيزة الحاسب الخاصة بالمستخدميف 
  الذاتية لممتعمميفترفع مف الكفاءة 
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           (؛ إبراىيـ224، 0502ىداية): خدمات وتطبيقات جوجل التعميمية التفاعمية
 ((http://learn.googleapps.com(، ) )422 -420، 0505(؛ سميماف) 32، 0504) 
0) Google Mail(Gmail) راؾ في تطبيقات جكجؿ األخرل.: كىك األساس لمتسجيؿ كاالشت 
0) Google Document يسمح بإنشاء المستندات النصية، مع إمكانية مشاركتيا مع :

 األخريف.
2) Google Drive تطبيؽ يسمح بتخزيف سحابي لكـ ىائؿ مف الممفات :. 
4) Google+ (Google plus) فيي مجمكعة مف المكاقع المتاحة عبر الشبكة تتيح :

لمشاركة ما بينيـ مف محتكم كأحداث، فيي تستخدـ في تسميـ التكاصؿ بيف األفراد 
 التكاليؼ كاألنشطة كالمناقشات العممية كتبادؿ المعمكمات كالمشاريع الجماعية.

0) Google Hangouts تسمح ىذه الخدمة بعمؿ دردشة مع األشخاص كالمجمكعات :
 بالرسائؿ النصية أك المكالمات المرئية ك إرساؿ الصكر. 

1) Google search محرؾ البحث كىك يقدـ أفضؿ خمة بحث عمي اإلنترنت ليجعؿ :
 الحصكؿ عمي المعمكمات أسرع كأسيؿ.

2) Google Forms كتستخدـ نماذج جكجؿ في عمؿ استبيانات أك اختبارات إلكتركنية لما :
 تتضمنو مف أشكاؿ متعددة لؤلسئمة.

3) Google Classroomالمدرسة أك  : كسيمة لمتكاصؿ بيف المعمـ كطبلبو في إطار
 خارجيا.

4) Google Groups خدمة تتيح المشاركة في النقاش حكؿ مكضكع محدد، أك تنظيـ :
 مؤتمرات.

كفي ضكء ما تـ استعراضو مف خدمات جكجؿ التي يمكف تكظيفيا في العممية التعميمية تـ       
كعات االقتصار عمي أكثر تطبيقات جكجؿ المستخدمة في بيئة التعمـ القائمة عمي المشر 

 اإللكتركنية التشاركية أال كىي:
Google Mail (Gmail),Google Search , Google classroom, Google 

Hangouts, Google Forms, Google Drive. 
 المحور الثالث: التربية البيئية

يئية تعتبر التربية البيئية بعد مف أبعاد التربية، ال تقتصر عمي إمداد المتعمـ بالمعمكمات الب     
فقط، بؿ تسعي لمتكعية مف خبلؿ إحاطة دارسييا بالمشكمة البيئية، كاألضرار الناتجة عنيا 
ككيفية مكاجيتيا، فالتربية البيئية ىي عممية تككيف الميارات كالقيـ كاإلتجاىات كالمعارؼ لفيـ 

الطبلب  البيئة أكثر، كالحفاظ عمييا، كصيانتيا، كحؿ مشكبلت بيئية قائمة، فميمتيا ىي إعداد

http://learn.googleapps.com/
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  لمعب دكر فاعؿ في الكقاية مف المشاكؿ البيئية كتشكيؿ كعييـ كحساسيتيـ حكؿ القضايا البيئية
(، كىك ما يمكف تعميمو إما بصكرة مباشرة عف طريؽ المخيمات الطبيعية، 0، 0502) محمد، 

الرسكـ  كالحمقات الدراسية، كالمقاالت البيئية، كالحدائؽ المجتمعية، أك غير مباشرة مف خبلؿ
كاأللعاب، أك كسائؿ اإلعبلـ البيئي، أك بتكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط لتدريسيا داخؿ 
المؤسسات التعميمية مثؿ استراتيجية الخبرة المباشرة، كالبحكث اإلجرائية ، كلعب األدكار، كحؿ 

ات الذم  يربط المشكبلت، كاستراتيجية المشاركة باألنشطة البيئية، كالتعمـ القائـ عمي المشركع
بدكره بيف العمؿ اليدكم كالفكرم معان، كيطكر ميارات العمؿ الجماعي، كميارات الدراسة في 
البيئة التعميمية، مف خبلؿ كتابة تقارير بيئية، أك تشكيؿ لجاف أصدقاء البيئة، إعداد ألبكمات 

(، 3، 0502؛ عكض) Kalayci (0553لمممارسات البيئية اإليجابية، أك زراعات كتشجير)
( بأىمية المشاركة الفعمية لمطبلب في حؿ مشكبلت البيئية 0552كليذا أكصت دراسة السيد) 

لتحقيؽ الكعي البيئي الحقيقي، مع ضركرة تقديـ مداخؿ حديثة لتدريس مكضكعات التربية 
البيئية،  نظران لعدـ كجكد مباحث خاصة لتدريس المفاىيـ البيئية في المدارس كقمة المساقات 

بيئية عمي مستكم الجامعات، ككذلؾ عدـ تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس ال
 المكضكعات البيئية.

 المحور الرابع: عادات العقل
لي "مارزانك" في 0440تعكد جذكر عادات العقؿ إلي" ككستا" في كتابو تنمية العقؿ عاـ       ، كا 

ي أف عادات العقؿ تقـك عمي فرضيات ، حيث أكد كبلىما عم0440كتابو أنماط التعمـ عاـ 
نظرية التعقيد المعرفي التي تقـك عمي عاطفة الطالب كدكرىا في المكقؼ التعميمي كبناء التفكير، 
ثـ زاد االىتماـ بيا بظيكر عدة مشركعات اتخذت مف عادات العقؿ كأساس لمتطكير التربكم 

(، 40، 0504إليزابيث) المطرفي،  ( العمـك لكؿ األمريكييف، كمشركع الممكة0510مثؿ مشركع)
فعادات العقؿ نظرية تعميمية كفمسفية حكؿ ماذا يجب أف يتعمـ األفراد، ككيؼ؟  تيدؼ إلي 
تكظيؼ العمميات المعرفية كالكجدانية أثناء المكاقؼ التعميمية كتشمؿ التفكير المنظـ ذاتيان، 

كبير مف الميارات كالمكاقؼ كالتمميحات كالتفكير الناقد، كالتفكير االبتكارم، فيي تركيبة مف عدد 
كالخبرات السابقة كالتجارب الماضية كالميكؿ كما أشار ركاد تعميـ عادات العقؿ ككستا، 

 (. 03، 0552ككاليؾ)
( عمي أنيا مجمكعة مف الميارات 052، 0505(؛ كالعتيبي)0502 ،13) Tishmanكاتفؽ     

أكثر مف تفضيؿ مف األداءات أك سمككيات ذكية،  كالقدرات الذىنية التي تمكف الطالب مف بناء
بناء عمي المثيرات التي يتعرض ليا الطالب بحيث تقكده في النياية إلي انتقاء أفضؿ عممية 
ذىنية أك أداء مف مجمكعة خيارات متاحة أمامو لمكاجية مشكمة ما، كترتكز عادات العقؿ عمي 

 التكرار كعمميات الكعي.
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جمع اتجاىات كتعريفات العادات العقمية عمي ككنيا عممية ذىنية تتضمف كبالتالي تكاد ت      
نكعان مف االختيار يحدده الفرد عندما يكاجو مشكمة معينة تتطمب منو تغميب بعض االختيارات 
عمي األخرل، كىك ما يتطمب تكافر مخزكف معرفي ثرم كمتنكع بحيث يمكف الفرد مف االختيار 

           ذا يبرز مدم االرتباط بيف العادات العقمية كاالستيعاب المفاىيمياألكثر مبلئمة لممكقؼ، كى
 (. 444،  0504) الشيراني ، 

ظيرت تصنيفات عديدة لعادات العقؿ تتفؽ جميعان في مضمكنيا تصنيف عادات العقل: 
 (41 -44، 0504(؛المطرفي)02، 0502(؛ المكجي)042-040، 0504منيا: خميؿ)

التنظيـ الذاتي، التفكير الناقد، كالتفكير : )العادات المنتجة( Marzanoتصنيف مارزانو  (0
 اإلبداعي.

خرائط عمميات التفكير، العصؼ الذىني، المنظمات  Hyerles (2999:)تصنيف ىيرلز  (0
 الشكمية.

االنفتاح، االستقبلؿ العقمي، العدالة العقمية، الميؿ إلي  Daniels (2999:)تصنيف دانيمز  (2
 االستقصاء.

(: التعبير عف كجيات النظر، 0227) Seizer  &  Meierف سيزر وماير تصني (4
 التحميؿ، التعاطؼ، التكاصؿ، االلتزاـ، التكاضع، البيجة، االستمتاع.

ست عشرة عادة عقمية متتابعة كمتكاممة،  :Costa & Kallickتصنيف كوستا وكاليك  (0
قناع في شرح كتفسير العادات الع قمية، كىك كالتالي: المثابرة، كىك التصنيؼ األكثر شيرة كا 

التحكـ بالتيكر، كاإلصغاء بتفيـ ك تعاطؼ، كالتفكير بمركنة، كالتفكير حكؿ التفكير)فكؽ 
المعرفي(، كالكفاح مف أجؿ الدقة، كالتساؤؿ كطرح المشكبلت، كتطبيؽ المعارؼ الماضية 

داـ جميع عمي أكضاع جديدة، كالتفكير كالتكصيؿ بكضكح كدقة، كجمع البيانات باستخ
الحكاس، كالخمؽ، التصكر، االبتكار، كاالستجابة بدىشة كرىبة، كاإلقداـ عمي مخاطر 
يجاد الدعابة، التفكير التبادلي أك التفكير باالتساؽ مع اآلخريف،  مسئكلة) المسئكلية(، كا 

 (34 -30، 0551(؛ ككستا)0،ج0552االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر ككستا، ككاليؾ) 
(عمي أنو 12، 0500مازف )(؛ 02، 0552أكد ككستا ككاليؾ) ة عادات العقل :طرق تنمي

 يمكف تنمية عادات العقؿ مف خبلؿ:
 .النقاش حكؿ عادات العقؿ، كالممارسة العممية ليا، مع تعديؿ العادات غير المنتجة 
 ممارسة أنشطة القراءة ك الكتابة، كالمشكبلت ك المسائؿ الحسابية. 
 كير باعتبارىا أدكات بصرية لتفعيؿ عادات العقؿ.استخداـ خرائط التف 
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 .استخداـ القصص المعبرة عف حياة الشخصيات العممية ك االجتماعية 
 .عرض المشكبلت االجتماعية التي تمس حياة المتعمـ كمناقشتيا جماعيان 
  ،(0503ممارسة ميارات االستقصاء مف فيـ كاستدالؿ كغيرىا ) أبكزيد 
 (0502لحديثة كتطبيقاتيا مثؿ المعامؿ االفتراضية) حسيف، استخداـ التكنكلكجيا ا 
  إعطاء فترة انتظار عقب طرح األسئمة) التي تتحدم التفكير( مع تكفير التغذية الراجعة

 لمطالب.
 .تقبؿ ما يقكلو الطالب لخمؽ مناخ آمف لئلقداـ عمي صنع القرار بثقة 

ؿ لدم المتعمميف باعتبارىا مف الميـ تنمية عادات العقمن أىمية تنمية عادات العقل: 
ميارات التفكير العميا التي تساىـ في رفع كفاءة األداء كتيسير التعمـ اإلبداعي حيث 

(؛ 05، 0502(؛ المكجي)200، 0501(؛ حسف)Chung & Hew,0505,004أشار)
 ( إلي أنيا:053، 043، 0505العتيبي)

 كمية.تساعد الفرد عمي اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتو الي 
 .تؤكد عادات العقؿ عمي حب االستطبلع كالمركنة كطرح المشكبلت كالتصرؼ المنطقي 
 .إتاحة الفرصة لمطبلب لرؤية تفكيرىـ الخاص، ليصبح عادة ال يمؿ مف ممارستيا 
 ب عمي اكتساب القدرة عمي مزج قدرات التفكير الناقد كاإلبداعي كالتنظيـ الذاتي.مساعدة الطبل 
 ي التخطيط بدقة كفؽ معايير يضعيا بنفسو لتقييـ أدائو في ضكئيا.مساعدة الطبلب عم 
 (.432، 0501)عكاد،ة، كتنمية ميارات العمـ األساسيةتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممي 
 (.404، 0503عبد الرحيـ،د في المكاقؼ الحياتية المختمفة)تمكف الفرد مف التصرؼ بشكؿ جي 
 كالكليمي،تعميمية كتقكيـ األداء)عبد الكىاب،ناء البيئة الىي مدخبلن لتنظيـ الخبرة كب           

0500 ،020.) 
في ضكء كؿ ما تقدـ نجد أف التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية يسمح       

التي تتطمب بممارسة ميارات التفاكض االجتماعي بيف المتعمميف عند تنفيذ خطة المشركع 
البحث كاالستقصاء مف خبلؿ استخداـ أدكات تكاصؿ إلكتركنية تزامنية كغير تزامنية كالبريد 
اإللكتركني كمنتديات المناقشة كغرؼ المحادثة، كىك ما يمكف تحقيقو عبر تطبيقات الجكجؿ 
 المختمفة مف أجؿ حؿ مشكبلت بيئية قائمة يمارس المتعمـ خبلؿ دراستيا كحميا سمسمة مف
السمككيات المرغكبة التي قد تسيـ في تككيف اتجاىات إيجابية تصبح بدكرىا عادات العقؿ لديو 

 يمكنو ممارستيا في كافة نشاطات الحياة المختمفة .
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  إجراءات البحث:
 لتحقيق أىداف البحث ولإلجابة عن أسئمتو والتحقق من صحة فروضو تم اتباع اآلتي: 

ونية التشاركية بإستخدام ئم عمي المشروعات اإللكتر أواًل: تصميم بيئة التعمم القا
                    مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمي دراسات مثؿ::  جوجل التعميمية تطبيقات

Wang &  Gearhart (0551) (تـ تبني نمكذج التصميـ 0504(؛ ىدية)0500؛ دسكقي ،)
ADDIE :كالذم يسير كفقان الخطكات التالية 

يؿ محتكم مقرر التربية البيئية كأىدافو التدريسية لتحديد أىـ المشركعات التي تحم التحميل:  (2
، كتحميؿ خصائص المتعمميف كىـ طبلب الدبمـك العاـ في التربية 0يمكف تنفيذىا مف خبللو

تحديد اإلمكانيات والموارد المتاحة: جامعة أسيكط، مع –المجمكعة العممية، بكمية التربية 
إمكانيات الدخكؿ عبر نظاـ التعمـ عف بعد بالفصكؿ االفتراضية كالمتاح  يتكافر لدم العينة

ليـ مف قبؿ إدارة الكمية عبر مكقعيا الرسمي، مع تكظيؼ فصكؿ الجكجؿ االفتراضية، 
 باإلضافة المتبلؾ عينة البحث أجيزة ىكاتؼ ذكية، مما يسر تنفيذ تجربة البحث. 

اصر المحتكم ، مع تحديد الكسائط التعميمية تـ تنظيـ عنالتصميم: وىذه المرحمة تشمل:  (0
كأنشطة التعمـ: مثؿ العركض التقديمية، كمقاطع فيديك، كالممفات النصية، كالفصكؿ 
التزامنية، كالمكاقع اإلثرائية ذات الصمة ، كما حددت أدكات التفاعؿ كالتكاصؿ أال كىي 

يس المتبعة مثؿ: العركض تطبيقات الجكجؿ التعميمية، ىذا كتـ تحديد طرؽ كأساليب التدر 
العممية لمشاريع سابقة، كحؿ المشكبلت كالحكار كالمناقشة عبر الفصؿ االفتراضي أثناء 
تدريس المقرر بصكرة مكممة لبلستراتيجية الرئيسية كىي استراتيجية التعمـ القائـ عمي 

تسير كفقان المشركعات اإللكتركنية التشاركية باستخداـ تطبيقات الجكجؿ التعميمية، كالتي 
 0لمخطكات  المكضحة بدليؿ المعمـ

 كفييا تـ تطبيؽ ما تـ تحديده في مرحمة التصميـ، مع تذليؿ أم عقبات.التطوير:  (2
  شممت ىذه المرحمة نكعيف مف ىما: التقكيـ البنائي كتـ داخؿ كؿ مرحمة مف التقويم: (4

             شركعات كذلؾ بتطبيؽالمرحؿ السابقة لمعالجة أم قصكر قد ينتج، مع التقكيـ النيائي لمم
 أدكات البحث.

                                                 

 الدراسية وأىداف( تحميؿ محتكم المقرر ك 0ممحؽ ) 0
 ( دليؿ المعمـ لتدريس مكضكعات المقرر3ممحؽ) 0
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 :ثانيًا: إعداد أدوات البحث
 تـ إعداد االختبار التحصيمي كفقان لمخطكات التالية::  االختبار التحصيمي 
ىدؼ إلي قياس مستكم تحصيؿ طبلب الدبمـك العاـ في التربية تحديد اليدف من االختبار:  (0

 ة البيئية.لمجانب المعرفي لمكضكعات مقرر التربي
تـ تحديد مكضكعات المقرر الدراسي كأبعاد ألسئمة االختبار مكزعة  تحديد أبعاد االختبار: (0

 عمي مستكيات بمـك المعرفية الست لؤلىداؼ السمككية لمكضكعات المقرر.
عداد نموذج اإلجابة (2 تـ صياغة أسئمة االختبار التحصيمي مف  :0صياغة أسئمة االختبار، وا 

مفردة  لكؿ منيا درجة كاحدة في حالة اإلجابة  25متعدد بمغ عددىا نكع االختيار مف 
الصحيحة، كصفر في حالة اإلجابة الخطأ أك ترؾ السؤاؿ بدكف إجابة ، مكزعة عمي 

 مكضكعات المقرر كفقان لجدكؿ المكاصفات التالي:
 ( مواصفات االختبار التحصيمي لمقرر التربية البيئية 2 ) جدول

عدد  أرقاـ العبارات سيةالمكضكعات الدرا ـ
 المفردات

األكزاف 
 النسبية

مفيـك التربية البيئية كمنيجيتيا  0
 %00,30 4 40، 40، 03، 3، 2، 0، 4، 2، 0 كعبلقيا بغيرىا مف المصطمحات

 %05 2 24، 04، 04، 02، 00، 00، 05 النظاـ البيئي كمككناتو 0
 المشكبلت البيئية: 2

 %4,03 2 14، 13، 4 التصحر كاستنزاؼ المكارد (0
 %0,20 4 11، 10، 25، 0 االنفجار السكاني (0 4
 ( التمكث البيئي:2 0

 تمكث اليكاء 
1 ،00 ،02 ،04 ،00 ،01 ،

20،22 ،20 ،23 05 04,03% 
، 42، 41، 40، 44، 42، 05، 02 تمكث الماء 1

43 3 00,42% 
، 00، 05، 44، 02،45، 04، 03 تمكث كنقص الغذاء 2

00 3 00,42% 
 %3,02 1 00، 04، 22، 20، 00، 00 التمكث بالنفايات 3
 %3,02 1 10، 10، 15، 02، 24، 01 التمكث الكيركمغناطيسي 4

طرائؽ تدريس التربية البيئية كتنمية  05
 الكعي البيئي 

21 ،01 ،02 ،03 ،04 ،12 ،14 ،
12 ،25 4 00,30% 

 %055 25 25 المجمكع

                                                 

 ( نمكذج اإلجابة  لبلختبار التحصيمي2ممحؽ ) 0
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تـ عرض الصكرة األكلية لبلختبار عمي السادة  :0إعداد الصورة النيائية لالختبار (4
جراء ما أشاركا إليو مف تعديبلت لنصؿ لمصكرة النيائية القابمة لمتطبيؽ  المحكميف كا 

 االستطبلعي.
 25طبؽ االختبار استطبلعيا عمي عينة قكاميا حساب الخصائص السيكومترية لالختبار:  (5

 العينة األساسية لمبحث كذلؾ لحساب : طالبان مف طبلب الدبمـك العاـ في التربية غير
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار إحصائيان باإلضافة لصدؽ المحكميف صدق االختبار:  (أ 

، ككذلؾ الصدؽ التمييزم لبلختبار عف  0االتساق الداخمي لفقرات االختباربحساب صدؽ 
 ( 5,50"  ماف كيتني، كجميعيا جاءت دالة عند مستكم)zطريؽ حساب اختبار "

 ومستوى الداللة Z( متوسط ومجموع الرتب وقيمة 0ول) جد
 لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات الطالب في االختبار) الصدق التمييزي(

 مستكل الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد االرباعيات

 22,02 4,02 4 اإلرباعي األدنى
-2,24 5,50 

 050,24 00,01 4 اإلرباعي األعمى

 5,020حيث تراكحت معامبلت التمييز بيف  :2حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز (ب 
 .كىي معامبلت تمييز مقبكلة 5,005ك 

استخدمت الباحثة معادلة ألفا كركنباخ ، كمعامؿ بيرسكف لتحديد حساب ثبات االختبار:  (ج 
كىي قيـ كبيرة تؤكد ثبات  5,400، كمعامؿ بيرسكف  5,311ثبات االختبار كبمغ معامؿ ألفا 

 االختبار.
 دقيقة. 92الزمن الالزم ألداء االختبار: بمغ الزمن الالزم لتطبيق االختبار  (د 
  :تـ إعداد المقياس كفقان لمخطكات التالية:إعداد مقياس عادات العقل وتحكيمو 
 -: ىدؼ إلي قياس مدم اكتساب طبلب الدبمـك العاـ في التربيةاليدف من المقياس (أ 

 عب العممية لبعض عادات العقؿ.الش

                                                 

 ( الصكرة النيائية لبلختبار التحصيمي0ممحؽ) 0
 ( معامبلت صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار التحصيمي4ممحؽ) 0
 االختبار التحصيمي ( معامبلت السيكلة كالصعكبة كالتمييز لمفردات0ممحؽ)  2
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تـ اختيار العادات العقمية التالية: المثابرة، التساؤؿ كطرح تحديد أبعاد المقياس:  (ب 
المشكبلت، التفكير بمركنة، التفكير التبادلي، تطبيؽ المعارؼ السابقة عمي أكضاع جديدة، 

نميتيا مف خبلؿ االستعداد لمتعمـ المستمر، كتـ االقتصار عمي ىذه العادات إلمكانية ت
 مقرر التربية البيئية كمناسبتيا لمعينة.

 25تككف المقياس في صكرتو األكلية مف إعداد الصورة األولية لمقياس عادات العقل:  (ج 
مفردة تغطي العادات الست السابقة كىي عبارة عف سمكؾ عاـ مستنبط مف العادة العقمية 

ذا السمكؾ مف كجية نظره عممان بأف المستيدفة كعمي الطالب أف يختار درجة امتبلكو لي
، 2، أحيانان 4، غالبان 0الدرجة المقدرة لكؿ فئة مف فئات االستجابة لمعبارة االيجابية) دائمان 

، ثـ تـ عرضو بصكرتو األكلية عمي  (، كالعكس في حالة العبارة السالبة0، أبدان 0نادران 
جراء ما أكصكا بو مف  تعديبلت لتصبح عبارات المقياس مجمكعة مف السادة المحكميف، كا 

 عبارة. 05
عداد الصورة النيائية لممقياس:  (د  طبؽ المقياس تحديد الخصائص السيكومترية وا 

   طالب مف طبلب الدبمـك العاـ في التربية الشعب العممية 25استطبلعيان عمي عينة 
 بغرض حساب:

 صدؽ التمييزم ، ككذلؾ ال0االتساق الداخمي لممقياستـ حساب صدؽ  :صدق المقياس
 (5,50لممقياس، كجميعيا جاءت دالة عند مستكم)

 ومستوى الداللة Z( متوسط ومجموع الرتب وقيمة  3جدول)
 لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات الطالب في المقياس

 مستكل الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد االرباعيات
 5,50 2,40- 04,01 2,04 4 اإلرباعي األدنى
 054,20 00,04 4 اإلرباعي األعمى

 :استخدمت الباحثة معادلة ألفا كركنباخ لتحديد ثبات المقياس، ككذلؾ  ثبات المقياس
طريقة إعادة التطبيؽ حيث جاءت معامبلت الثبات كفقان لمطريقتيف مرتفعة كما ىك مكضح 

 ( 4في جدكؿ)

                                                 

 ( معامبلت االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس عادات العقؿ1ممحؽ) 0
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ادات العقل باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ( معامالت الثبات ألبعاد مقياس ع  4جدول) 
 وطريقة إعادة التطبيق

 معامؿ الثبات)بيرسكف(  معامؿ الثبات)ألفا كركنباخ( البعد ـ
 5,340 5,300 المثابرة 0
 5,340 5,320 التساؤؿ  0
 5,344 5,300 التفكير بمركنة 2
 5,452 5,310 التفكير التبادلي 4
 5,405 5,314 تطبيؽ المعرفة السابقة 0
 5,402 5,324 االستعداد لمتعمـ المستمر 1

 5,450 5,341 المقياس ككؿ

  :15بمغ الزمف المناسب لئلجابة عمي عبارات المقياس حكالي زمن تطبيق المقياس 
 دقيقة.

بعد التجريب االستطبلعي كتعديبلت المحكميف تككنت : 0الصورة النيائية لممقياس (ق 
عبارة كفقان لمقياس ليكرت الخماسي مكزعة عمي ست  52 الصكرة النيائية لممقياس مف

، كفقان لجدكؿ  05، كالصغرل بػ005عادات عقمية، كقدرت درجة المقياس العظمي بػ
 المكاصفات التالي: 

 ( مواصفات مقياس عادات العقل5جدول ) 
 الكزف النسبي عددىا أرقاـ العبارات السالبة أرقاـ العبارات المكجبة عادات العقؿ

 %01 3 3، 2، 0، 0 2، 1، 0، 4 مثابرةال
 %00 1 04، 02، 00 00، 05، 4 التساؤؿ 

، 04، 03، 02، 00 التفكير بمركنة 
00 

01 ،05 ،00 ،02 ،
04 

05 05% 

، 25، 03، 02، 00 التفكير التبادلي
24 

01 ،04 ،20 ،20 ،
22 

05 05% 

تطبيؽ المعرفة السابقة عمي مكاقؼ 
 حالية

20 ،21 ،22 ،45 23 ،24 ،40 ،40 3 01% 

 %01 3 05، 44، 43، 40 42، 41، 44، 42 االستعداد لمتعمـ المستمر
 %055 05 00 00 المجمكع

                                                 

 ( الصكرة النيائية لمقياس عادات العقؿ2ممحؽ) 0
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طالبان مف طبلب الدبمـك العاـ في  05تـ تحديد عينة البحث مف ثالثًا: تنفيذ تجربة البحث: 
ر الفصؿ الدراسي التربية نظاـ العاـ الكاحد الشعب العممية، ثـ تطبيؽ تجربة البحث عمي مدا

ـ في صكرة لقاءات أكف اليف، كبالتكاصؿ بصكرة غير 0500/ 0505الثاني لمعاـ الجامعي 
تزامنية أيضان عبر تطبيقات الجكجؿ كفقان لمخطة الزمنية الكاردة بدليؿ المعمـ، ثـ تطبيؽ األدكات 

 بعديان كرصد النتائج كمعالجتيا إحصائيان.  
 نتائج البحث وتفسيرىا:

تـ استخداـ ة عمي السؤال الثالث ولمتحقق من صحة الفرض األول لإلجاب (0
، Spssاختبار" ت" لمعينات البارامترية لؤلزكاج المرتبطة مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي 

 ( يكضح ذلؾ.1كجدكؿ ) 
 قيمة "ت" ومستوى الداللة لمفروق بين ( 6جدول)

 52ر التحصيمي ن= درجات طالب العينة في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبا

أبعاد 
 االختبار

 التطبيؽ البعدم التطبيؽ القبمي
قيمة 
(T) 

مستكل 
 الداللة

مربع 
المتكسط  التأثير إيتا

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مجمكع 
داؿ عند  02,35 4,10 00,20 4,01 00,44 االختبار

 كبير 5,445 5,50

 (:6ول) يتضح من جد
  أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطبلب عينة البحث في التطبيقيف

لصالح التطبيؽ  5,50القبمي كالبعدم الختبار التربية البيئية، كذلؾ عند مستكل داللة 
 .البعدم

 كىي قيـ كبيرة تؤكد 5,445ختبار التربية البيئية بمغ حجـ التأثير مف خبلؿ مربع إيتا ال 
التعمـ القائـ عمي المشركعات في زيادة معدالت تحصيؿ طبلب العينة تأثير كفاعمية 

 لمكضكعات التربية البيئية.
 تتفق ىذه النتيجة مع دراسات مثل  :Heeok, Et Al(0505) (0500، دراسة الفايز ،)

            (،  المكلد0502(، عكض)0501(، عبد المجيد)0504(، عبد العاؿ)0502دراسة محمد)
 (0504 .) 
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  أف الخركج مف النمط التقميدم، مع شغؼ الطبلب ويمكن أن تعزي ىذه النتيجة إلي :
الستخداـ األنشطة المقدمة كالعمؿ التعاكني، كالتطبيؽ الفعمي لمعمكمات المقرر كليس التذكر 
 المفظي ليا فقط، مع ربط ما قدـ ليـ مف معمكمات بمشكبلت كاقعية نعاني منيا جميعان كىي
مشكبلت البيئة المحيطة كما ترتب عمييا مف تغيرات مناخية؛ كفرت جميعيا فرص ممارسة 
ميارات حؿ المشكبلت؛ كالمشاركة االيجابية مما ساىيـ في تشجيع الطبلب عمي استكشاؼ 
اتجاىاتيـ كقيميـ، كتحفيزىـ عمي التعمـ مف خبلؿ المركر بخبرات عممية حقيقية، مع تنمية 

لعميا لدييـ مما ساىـ في زيادة التحصيؿ لدييـ كزيادة معدؿ االحتفاظ ميارات التفكير ا
 بالمعمكمة كتحسيف األداء األكاديمي ككؿ.

تـ استخداـ لإلجابة عمي السؤال الرابع و لمتحقق من صحة الفرض  الثاني  (0
، Spssاختبار" ت" لمعينات البارامترية لؤلزكاج المرتبطة مف خبلؿ البرنامج اإلحصائي 

 ( يكضح ذلؾ.2)  كجدكؿ
 ( قيمة ت ومستوى الداللة لمفروق بين7جدول)

 (52درجات طالب العينة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عادات العقل )ن= 

 أبعاد المقياس
 التطبيؽ البعدم التطبيؽ القبمي

قيمة 
(T) 

مستكل 
 الداللة

مربع 
 إيتا

المتكسط  التأثير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

سط المتك 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 المثابرة
02,40 4,02 02,30 2,34 02,03 

داؿ عند 
5,50 

5,235 
 كبير

 التساؤؿ 
02,30 4,30 20,23 4,40 01,52 

داؿ عند 
5,50 

5,345 
 كبير

 التفكير بمركنة
00,53 1,55 23,31 1,40 02,42 

داؿ عند 
5,50 

5,244 
 كبير

 التفكير التبادلي
03,05 0,45 45,41 1,23 03,01 

داؿ عند 
5,50 

5,320 
 كبير

تطبيؽ المعرفة 
 السابقة

00,50 4,44 20,21 4,00 03,52 
داؿ عند 
5,50 

5,325 
 كبير

االستعداد لمتعمـ 
 المستمر

00,03 0,22 20,54 4,22 00,05 
داؿ عند 
5,50 

5,320 
 كبير

 المقياس ككؿ
050,20 2,03 055,30 1,55 40,24 

داؿ عند 
5,50 

5,422 
 يركب



 سماح أحمد حسين محمد / د               استخدام التعمم القائم عمي المشروعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثبني   – الثبني عشر العذد  – 33اجمللذ  28

 م2021سبتورب   – التبسع العذد  – 33اجمللذ 

 

 (:7يتضح من جدول )
  أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب العينة في التطبيقيف

لصالح  5,50القبمي كالبعدم ألبعاد كمجمكع مقياس عادات العقؿ، كذلؾ عند مستكل داللة 
 التطبيؽ البعدم.

  ك  5,235العقؿ بيف مقياس عادات يتراكح حجـ التأثير مف خبلؿ مربع إيتا ألبعاد كمجمكع
التعمـ القائـ عمي المشركعات في تنمية عادات  كىي قيـ كبيرة تؤكد تأثير كفاعمية 5,422

 العقؿ لدم طبلب العينة.
 دراسة مع دراسات: تتفق ىذه النتيجة Bharath(0505)(دراسةKoutrouba( 0502  ،

دراسة ، ك Lasauskiene,  Rauduvaite( 0500(، كدراسة)0502كدراسة الميدم) 
 (. 0500(، السيد)0505(، دراسة مازف) 0503فارس)

 بأف التعمـ القائـ عمي المشركعات قد ساىـ في تطكير الكفاءات  ويمكن تفسير ىذه النتيجة
الذاتية كالمشاعر االيجابية لمدارسيف مف خبلؿ تقديـ فرصان لتطكير عديد مف الميارات 

الرغبة في العمؿ التعاكني كاإلبداع، حيث يشعر المعرفية كاالجتماعية كالكجدانية كالمثابرة ك 
 الطبلب بالفخر بأنفسيـ حينما يقكمكف بتعميـ كتكجيو زمبلئيـ أك ما يسمي بتصدير المعرفة.

  كما أف التعمـ بالمشركعات نظران لما يكفره مف مميزات مشاركة المياـ كتكفر المحفزات
بممارسة األنشطة البلمنيجية،  المقدمة لمطبلب المميزيف، حيث يسمح العمؿ التشاركي

كالتفاعبلت غير الرسمية التي تسيـ في تحقيؽ االندماج في التعمـ كالذم يرفع مف مستكم 
 المثابرة لدم الطبلب.

  التعمـ القائـ عمي المشركعات حيث البحث كالتقصي ساىـ في إعطاء الطبلب الفرصة في
، كما أصبح ليـ مساحة أكبر لمتعبير تفضيؿ كانتقاء األنماط الذىنية التي تناسب كؿ منيـ

مف خبلؿ ممارسة عادة التساؤؿ كطرح المشكبلت كالمناقشة كالحكار مع القائـ بالتدريس أك 
المجمكعات التعاكنية، مما جعميـ أكثر مراقبة لتفكيرىـ، مما ساىـ بدكره في تنشيط كتنمية 

 عادات العقؿ لدييـ.
 جاز المشركع جعمتيـ يتحممكف مسئكلية التعمـ ممارسة أنشطة البحث كالتقصي في رحمة إن

حيث النقاش حكؿ تفكيرىـ كتعديؿ ما بو مف مسارات خاطئة مما ساىـ بدكره في تنمية عادة 
 التفكير بمركنة.
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  كجكد المجمكعات التعاكنية حيث التكاصؿ كتقبؿ آراء اآلخريف ربما ىك ما أسيـ في تنمية
(ىذه الدراسة التي أكدت كجكد 0502ع دراسة مختار) عادة التفكير التبادلي، كىك ما يتفؽ م

عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف عادات العقؿ كالميارات البيئية األدائية، كاتخاذ 
القرار، كميارات التكاصؿ كاالتصاؿ كأحد أشكاؿ الميارات الحياتية كالتي تمكف صاحبيا مف 

فة العامة كالخاصة، كتقدير أىمية ترشيد معرفة عناصر البيئة كاالعتناء بيا، كبالنظا
عداد  االستيبلؾ كالمحافظة عمي المكارد، كاكتساب ميارات يدكية أساسية مثؿ تصنيع كا 
األغذية، كصيانة اآلالت كاألجيزة، كحؿ المشكبلت ككتابة التقارير، كممارسة إجراءات 

 (. 002، 0502األمف كالسبلمة، مع التخطيط لممستقبؿ)مختار، 
تـ استخداـ معامؿ ارتباط "بيرسكف" لمعينات البارامترية  ق من صحة الفرض الثالثلمتحق (3

 ( يكضح ذلؾ.3، كجدكؿ ) Spssمف خبلؿ البرنامج اإلحصائي 
معامالت االرتباط بين درجات الطالب عينة البحث في كال من مقياسي عادات العقل  (8جدول)

 واختبار التربية البيئية

 االختبار التحصيمي ؿأبعاد مقياس عادات العق

 **5,202 المثابرة
 **5,123 التساؤؿ 

 **5,244 التفكير بمركنة
 **5,212 التفكير التبادلي

 **5,103 تطبيؽ المعرفة السابقة
 **5,223 االستعداد لمتعمـ المستمر

 **5,220 المقياس ككؿ

 :(8يتضح من جدول)
  درجات الطبلب عينة البحث في كبلن مف أنو تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف

مقياس عادات العقؿ بأبعاده كاختبار التربية البيئية حيث تراكحت قيـ معامبلت االرتباط 
كجميعيا قيـ كبيرة  كذلؾ  5,22إلي 5,12بيف االختبار كعادات العقؿ المختمفة ما بيف 

 .5,50داللة عند مستكل 
  (، ككذلؾ دراسة 0503( ، كدراسة أبكزيد) 0502دراسة طاىر)مع:  وتتفق ىذه النتيجة

Susanti & Han Tantri (0504) التي أكدت جميعيا إلي كجكد عبلقة إيجابية          
طردية بيف استخداـ الطبلب لمسمككيات الذكية لعادات العقؿ كارتفاع مستكم التحصيؿ 

 األكاديمي لدييـ.



 سماح أحمد حسين محمد / د               استخدام التعمم القائم عمي المشروعات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  ديسورب -جزء ثبني   – الثبني عشر العذد  – 33اجمللذ  31

 م2021سبتورب   – التبسع العذد  – 33اجمللذ 

 

 ساعدت عمي تنفيذ تعمـ األقراف ذلؾ بأف تطبيقات جكجؿ التفاعمية  ويمكننا أن نفسر
،  Google Docsبسيكلة كيسر في بيئة مف التعمـ التشاركي عبر مستندات جكجؿ 

Google classroom  مع المشاركة كالتفاعؿ بيف الطبلب مف خبلؿ تطبيؽ الدردشة
Google  Hangout(0502، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: الدرباكم ،)

ىـ في إكسابيـ سمككيات ذكية في التعامؿ مع المعرفة كاكتسابيا ، مما سا(0504ىداية)
 كتطبيقيا في مراحؿ تنفيذ المشركعات كىك ما انعكس عمي ارتفاع معدؿ التحصيؿ لدييـ. 

  ،إدارة مراحؿ المشركع بشكؿ إلكتركني ساىـ في إعطاء الفرصة لمطبلب بالبحث كالتقصي
كتكسيع معرفتيـ بصكرة مستمرة ككفاءة ما كاكتشاؼ األساليب المختمفة لحؿ المشكبلت، 

يقدمكنو مف منتج متضمف في مشاريعيـ، كجعؿ ىذه الميارات بمثابة عادة دائمة لدييـ مما 
 ساىـ في رفع مستكم التحصيؿ لدييـ.
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 توصيات البحث: 
  تدريب أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية عمي استخداـ أسمكب التعمـ القائـ عمي

 في تدريس مقررات أخرم  بالكمية ألثرىا اإليجابي الكاضح عمي الطبلب.المشركعات 
  البعد عف المخرجات التقميدية التي تركز عمي قياس المستكيات المعرفية الدنيا، كالتركيز

 عمي اإلنتاج.
  االىتماـ بتنمية عادات العقؿ باعتبارىا كسيمة جيدة لرفع مستكم التحصيؿ األكاديمي

 لمطبلب.
 لبحث:مقترحات ا

  إجراء بحكث حكؿ فاعمية التعمـ القائـ عمي المشركعات التشاركية عبر الكيب باستخداـ
 تطبيقات جكجؿ التعميمية عمي نكاتج تعمـ أخرم.

  إجراء بحكث حكؿ فاعمية التعمـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية باستخداـ
اج كتصميـ المكاقع التعميمية لدم طبلب تطبيقات الجيؿ الثالث لمكيب في تنمية ميارات إنت

 كمية التربية.
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 مراجع البحث:
 أواًل: المراجع العربية:

 "(. " فاعمية نمكذج دكرة التقييـ كالتدريس كالتعمـ في العمـك 0503أبكزيد، أماني محمد) (0
SAIL  لتنمية ميارات االستقصاء العممي كبعض عادات العقؿ لدم

-0(، 4)00جمة المصرية لمتربية العممية، طبلب المرحمة اإلعدادية، الم
40. 

(. فاعمية استخداـ التعمـ القائـ عمي المشركعات كأثره عمي كفاءة 0503أميف، مناؿ محمد) (0
التمثيؿ المعرفي لممعمكمات لدم طالبات جامعة الممؾ فيصؿ، مجمة 
البحكث في مجاالت التربية النكعية، كمية التربية النكعية، جامعة المنيا، 

(01 ،)010- 052  
(. فاعمية تطبيقات جكجؿ التعميمية عمي تنمية الميارات الرقمية 0504إبراىيـ، كائؿ محمد) (2

كالكفاءة الذاتية لدم الطبلب المعمميف، المجمة العربية لمتربية النكعية، 
 .002 -20(، 2المؤسسة العربية لمتربية كالعمـك كاآلداب،)

(. فاعمية استراتيجية التعمـ القائـ عمي 0505ر محمكد)التعباف، محمد عبد اهلل؛ ناجي، انتصا (4
نتاج المشركعات  المشركع في تنمية ميارات التفكير المنظكمي  كا 
اإللكتركنية لدم طمبة كمية التربية بجامعة األقصى، مجمة الجامعة 

 .402 -455(، 0)03اإلسبلمية، غزة، 
ة كعبلقتيا بميارات إدارة المعرفة (. تطبيقات جكجؿ التعميمي0501التكني، محمد عبد اهلل)  (0

كالكفاءة الذاتية لدم طبلب تكنكلكجيا التعميـ، رسالة دكتكراه، كمية التربية 
 النكعية، جامعة المنيا.

(." فاعمية التعمـ اإللكتركني القائـ عمي المشركعات في تنمية 0500الجندم، ىبو عادؿ)  (1
التعميـ، دراسات في  ميارات المقررات اإللكتركنية لدم طبلب تكنكلكجيا

التعميـ الجامعي، كمية التربية، مركز تطكير التعميـ الجامعي، جامعة عيف 
 .413-402(، 20شمس، )

(. التعميـ اإللكتركني، تطبيقات مستحدثة، القاىرة: دار الفكر 0500الحمفاكم، كليد سالـ) (2
 العربي.

جؿ التفاعمية في تنمية (. فاعمية قكاعد بيانات تطبيقات جك 0502الدرباكم، أمؿ محمد) (3
ميارات نشر الصفحات التعميمية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ، رسالة 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة المنصكرة.
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(. أثر استخداـ بعض تطبيقات جكجؿ التربكية في تدريس 0502الرحيمي، تغريد عبد الفتاح) (4
جتماعي كاالتجاه مقرر تقنيات التعميـ في التحصيؿ الدراسي كالذكاء اال

نحكىا لدم طالبات جامعة طيبة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 
  طيبة. 

(. فعالية برنامج تدريبي قائـ عمي نظرية التعمـ المستند 0505السكاط، كصؿ اهلل عبد اهلل) (05
إلي الدماغ في تنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية المدركة كبعض عادات 

(، 2)4امعة، مجمة كمية اآلداب، جامعة بنيا، العقؿ لدم طبلب الج
0000- 0005 . 

التشاركي( بيئة قائمة  -(." نمطاف لمتعمـ اإللكتركني) الفردم0500السيد، نيفيف منصكر )  (00
عمي تطبيقات جكجؿ السحابية في ضكء نمكذج فراير لتعمـ المفاىيـ 

ية لممعرفة كأثرىا عمي تنمية مستكيات تعمـ المفاىيـ التكنكلكجية كالدافع
لدم طالبات تكنكلكجيا التعميـ، الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، 

20(0 ،)040- 405 . 
(. فاعمية برنامج مقترح في التربية البيئية مدعـك باألنشطة 0552السيد، سكزاف محمد) (00

اإلثرائية في إكساب طمبة شعبة التعميـ االبتدائي بعض المفاىيـ البيئية 
خاذ القرار حياؿ بعض قضايا البيئة، المجمة المصرية كالقدرة عمي إت

 .054 -00(، 0)05لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
(. أثر استخداـ استراتيجية التعمـ القائـ عمي المشركعات في 0505الشمراني، صالحة سعيد) (02

بلب تدريس الفيزياء عمي تنمية ميارات القرف الكاحد كالعشركف لدم ط
الصؼ األكؿ الثانكم، دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، رابطة 

 . 025-000(، 004التربكييف العرب، )
(." أثر تدريس العمـك باستخداـ التعميـ المتمايز القائـ عمي 0504الشيراني، جكاىر الحؽ)  (04

األنشطة العممية في تنمية االستيعاب المفاىيمي كتنمية عادات العقؿ 
ات الصؼ الثاني المتكسط"، مجمة البحث العممي في التربية، لدم طالب

(، 05)02كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، جامعة عيف شمس، 
424- 005. 

(." عادات العقؿ كعبلقتيا بأنماط التفكير 0504الصانع، نكرة عمر؛ أبك عيشة، زاىدة جميؿ) (00
في التربية، مجمة  الناقد لدم طالبات جامعة الطائؼ مجمة البحث العممي

البحث العممي في التربية، كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، جامعة 
 004-005(، 05)04عيف شمس، 
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(. فاعمية برنامج قائـ عمي االستقصاء العممي في العمـك 0505العتيبي، ليمي مرشد رشاد)  (01
لتنمية بعض عادات العقؿ لدم طالبات الصؼ الثاني الثانكم بمدينة 

طائؼ، دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، رابطة التربكييف العرب، ال
(005 ،)040- 003. 

 -01(، 0)022(. التعمـ القائـ عمي المشاريع العممية، مجمة المعرفة، 0500العطكل، فبلح) (02
  http://www.almarefh.net، متاح في  00

(. فاعمية استراتيجية التعمـ المستندة إلي المشركع في التحصيؿ 0500يفاف)الفايز، مني قط (03
كالكتابة الرياضية لدم طمبة الجامعة في األردف، رسالة دكتكراه، كمية 

 العمـك التربكية، جامعة عماف العربية، األردف.
ية (." أثر برنامج تدريبي مستند إلي عادات العقؿ في تنم0504المطرفي، غازم بف صبلح) (04

التفكير االبتكارم كفيـ طبيعة المسعي العممي كاالتجاه نحك ىذه العادات 
لدم الطبلب معممي العمـك بجامعة أـ القرم"، مجمة جامعة أـ القرم 

 .  055-00(، 0) 05لمعمـك التربكية كالنفسية، 
مية (. استراتيجية مقترحة قائمة عمي نمكذج التسريع المعرفي لتن0502المكجي، أماني محمد) (05

عادات العقؿ كالتحصيؿ في العمـك لدم تبلميذ المرحمة االبتدائية، مجمة 
، جامعة القاىرة،   .41 -0(، 2)00العمـك

(. فاعمية التعمـ القائـ عمي المشركعات عبر الكيب في تنمية 0504المكلد، نبيمة عاتؽ) (00
التحصيؿ كميارات التنظيـ الذاتي في مادة الفيزياء لدم طالبات المرحمة 

لثانكية، المجمة العربية لمتربية النكعية،  المؤسسة العربية لمتربية كالعمـك ا
 .13-22(، 3كاآلداب ،)

(." المثابرة األكاديمية كمحدد شخصي لمعكدة لمتعمـ لدم 0502الميدم، أحمد محمد) (00
الممتحقيف بالدبمـك العاـ في التربية في ضكء بعض المتغيرات"، مجمة 

 .430 -440(، 02كاف، )كمية التربية، جامعة أس
(. فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمي المشاريع) 0504اليمص، كالء عبد الفتاح عبد الغني) (02

PBL لتنمية ميارات التفكير الرياضي لدم طالبات الصؼ التاسع )
 األساسي بغزة، رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 0ـ النشط، ط(. التعم0500بدير، كريماف محمد) (04
 عماف.

http://www.almarefh.net/
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(." نمطي الفصؿ المقمكب) النمطي/ المزدكج( كعبلقتيما بتنمية 0504تكني، محمد ضاحي) (00
ميارات إدارة المعرفة الشخصية كالمثابرة األكاديمية لدم طبلب قسـ 

ريطة تكنكلكجيا التعميـ، المؤتمر الدكلي الثاني_ التعميـ النكعي كخ
الكظائؼ المستقبمية، مجمة البحكث في مجاالت التربية النكعية، كمية 

 . 24 -0(، 00التربية النكعية، جامعة المنيا، )
(. برنامج تدريبي قائـ عمي بعض عادات العقؿ في تنمية 0501حسف، رمضاف عمي) (01

التفاؤؿ لدم ذكم صعكبات التعمـ مف تبلميذ المرحمة االبتدائية، مجمة 
 .212 -252(، 052)02تربية، جامعة بنيا، كمية ال

(." 0502حسيف، ىالة إبراىيـ؛ عبد الحميد، عكاطؼ حساف؛ مازف، حساـ الديف محمد)  (02
فاعمية استخداـ المعمؿ االفتراضي في تدريس العمـك عمي تصكيب 
التصكرات الخطأ لبعض المفاىيـ العممية كتنمية عادات العقؿ لدم تبلميذ 

 دم، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة سكىاج.الصؼ الثاني اإلعدا
(." خرائط العقؿ كأثرىا في تنمية المفاىيـ كالتفكير البصرم، 0504خميؿ، نكاؿ عبد الفتاح) (03

كبعض عادات العقؿ لدم تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة 
"، مجمة التربية العممية،   .024 -004(، 0)02العمـك

(. أثر استخداـ المدكنات التعميمية عمي التحصيؿ لدم طالبات 0502خنيف، أريج محمد) (04
-043(، 0)00جامعة الممؾ سعكد بالرياض، مجمة العمـك التربكية، 

012. 
(. كاقع استخداـ التعمـ القائـ عمي المشاريع في المدارس  0501زيكد، أسامة محمد أنيس)  (25

لة الحككمية مف كجية نظر معممي العمـك في محافظة جنيف، رسا
 ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية.

(. تنمية بعض ميارات التفكير البصرم كعادات العقؿ لدم تبلميذ 0503سالـ، ريياـ السيد) (20
المرحمة اإلعدادية في مادة العمـك باستخداـ التعمـ المدمج، مجمة كمية 

 . 040-04(، 0)25التربية، جامعة طنطا، 
(." أثر استخداـ التعمـ القائـ عمي المشركعات في بيئة التعمـ 0500يد )سرايا، عادؿ الس (20

اإللكتركني) الفردية كالتشاركية( عمي تنمية بعض ميارات برمجة 
الركبكت لدم طبلب تكنكلكجيا التعميـ، رسالة ماجستير، كمية التربية 

 النكعية، جامعة بنيا.
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عمـ التشاركي اإللكتركني المستندة إلي (. دكر استراتيجيات الت0505سميماف، ىالة الحاج) (22
" التعميمية في تنمية ميارات إدارة المعرفة Googleتطبيقات جكجؿ" 

الشخصية مف كجية نظر طالبات الدراسات العميا بكمية التربية جامعة 
نجراف، المجمة العربية لمتربية النكعية، المؤسسة العربية لمتربية كالعمـك 

 .401 -400(، 00كاآلداب، )
(. فاعمية استراتيجية سكامبر لتعمـ العمـك في تنمية عادات 0500صالح، صالح محمد) (24

العقؿ العممية كميارات اتخاذ القرار لدم تبلميذ المرحمة اإلعدادية. مجمة 
 .040 -022(، 052)01كمية التربية، جامعة بنيا، 

لثكرة الصناعية (. برنامج مقترح قائـ عمي نظريتي تعمـ لعصر ا0505صبرم، رشا السيد) (20
الرابعة باستخداـ استراتيجيات التعمـ الرقمي كقياس فاعميتو في تنمية 
البراعة الرياضية كاالستمتاع بالتعمـ كتقديره لدم طالبات السنة 

 -445(، 22التحضيرية، المجمة التربكية، كمية التربية، جامعة سكىاج، )
045. 

مـ القائـ عمي المشاريع في الكاليات (.التع0505صبحي، ندم صالح؛ خياط، عالية محمد) (21
مكانية االستفادة منو في المممكة العربية السعكدية:  المتحدة األمريكية كا 

 -AJSP( ،21 ،)023دراسة مقارنة، المجمة العربية لمنشر العممي 
050 . 

(." العادات العقمية كعبلقتيا بتحصيؿ مادة الكيمياء لطبلب 0502طاىر، ياسر محمد) (22
عدادية، مجمة جامعة كرككؾ لمدراسات اإلنسانية، جامعة المرحمة اإل

 .000-040(، 2)3كرككؾ،
(. فاعمية نمطي التعمـ القائـ عمي المشركعات عبر الكيب 0500عارؼ، أحبلـ دسكقي) (23

فردم/ تشاركي في تنمية ميارات تطكير الكتب اإللكتركنية لدم الطالبات 
مجمة دراسات عربية في  المعممات كاتجاىاتيف نحك استراتيجية التعمـ،

 .003 -14(، 04السعكدية،)  -التربية كعمـ النفس
(. عادات العقؿ، الدافعية العقمية، التخصص الدراسي 0503عبد الرحيـ، طارؽ نكر الديف)  (24

كالجنس كمتغيرات تنبؤية لكفاءة التعمـ اإليجابية لدم طبلب جامعة 
 .004-442(، 00سكىاج، المجمة التربكية، جامعة سكىاج، )
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(. اختبلؼ نكع التقكيـ القائـ عمي األداء باستراتيجية 0504عبد العاؿ، مناؿ عبد العاؿ) (45
التعمـ بالمشركعات القائـ عمي الكيب كأثره عمي تنمية ميارات حؿ 
المشكبلت كقكة السيطرة المعرفية في مقرر الكمبيكتر كتكنكلكجيا 

لمصرية لتكنكلكجيا المعمكمات لدم طبلب المرحمة اإلعدادية، الجمعية ا
 .024 -024(، 0)04التعميـ، 

(. فعالية تدريس العمـك باستخداـ نمكذج التعمـ القائـ عمي" 0501عبد المجيد، أسماء محمد) (40
 –Processesالخطكات –  Projectالمشركع-Problemالمشكمة 
في تنمية التحصيؿ  Product  "P0BLالمنتج  –Peopleالفريؽ 

 ماعي لدم طمبة المرحمة اإلعدادية"كاالتجاه نحك العمؿ الج
(." العبلقة بيف كؿ مف 0500عبد الكىاب، صبلح شريؼ؛ الكليمي ، إسماعيؿ حسف)  (40

عادات العقؿ المنتجة كالذكاء الكجداني كأثر ذلؾ عمي التحصيؿ الدراسي 
لدم طبلب المرحمة الثانكية مف الجنسيف، جامعة المنصكرة، مجمة كمية 

 .040-020(، 0)0التربية، 
(. "اختبلؼ تصميـ كائنات التعمـ الرقمية في بيئات التعمـ 0504عبد الكىاب، محمد محمكد) (42

اإللكتركنية كفاعميتيا في تنمية ميارات استخداـ خدمات جكجؿ التعميمية 
(، 052)2لدم طبلب كمية التربية"، مجمة كمية التربية، جامعة المنصكر،

0544- 0524. 
، األردف: دار المناىج 0ىج الحديثة كطرائؽ التدريس، ط(.المنا 0502عطية، محسف عمي) (44

 لمنشر.
(." أثر استخداـ استراتيجية مبنية عمي تفعيؿ عادات العقؿ في 0501عكاد، منذر بشارة) (40

تعديؿ المفاىيـ البديمة في العمـك كتنمية ميارات العمـ األساسية لدم طمبة 
، 42ة األردنية، المرحمة األساسية، دراسات العمـك التربكية، الجامع

432-441. 
(. أثر تدريس عمـك األرض كالبيئة بإستخداـ التعمـ القائـ 0502عكض، أسماء عبد الكريـ)  (41

عمي المشركع في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ الثانكم العممي 
المكاني، رسالة ماجستير، كمية العمـك التربكم،  –كتفكيرىف البصرم 

 جامعة الشرؽ األكسط.  
(. استخداـ التعمـ القائـ عمي المشركعات عبر نظـ إدارة التعمـ 0503ء محمد) فارس، نجبل (42

االجتماعية كأثره عمي المثابرة األكاديمية كتنمية ميارات إنتاج مشركعات 
جماعية إبداعية لدم طبلب كمية التربية النكعية، مجمة كمية التربية، 

 .122 -145(، 2)24جامعة أسيكط، 
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(. استكشاؼ كتقصي عادات العقؿ. ترجمة مدرسة الظيراف 0552بينا)ككستا، آرثر؛ كاليؾ،  (43
، الدماـ: دار الكتاب 0، ج0األىمية بالمممكة العربية السعكدية، ط

 التربكم.
ككستا، آرثر، كاليؾ، بينا؛ عبد الغني، حاتـ؛ كطفة، عمي أسعد)مشارؾ، مترجـ، عارض()  (44

العربية، (. استكشاؼ كتقصي عادات العقؿ، مجمة الطفكلة 0551
 .40 -32(، 03)2الجمعة الككيتية لتقدـ الطفكلة العربية،

 CT Web(. فاعمية نظاـ إدارة التعمـ اإللكتركني)0505مازف، حساـ الديف محمد كآخركف) (05
( في تدريس العمـك عمي تنمية بعض عادات العقؿ المنتجة لدم تبلميذ 

لتربكية، كمية الصؼ الثاني اإلعدادم، مجمة شباب الباحثيف في العمـك ا
 .040-35(، 0التربية، جامعة سكىاج، )

(." عادات العقؿ كاستراتيجيات تفعمييا في تعميـ العمـك كالتربية 0500مازف، حساـ محمد) (00
العممية، المؤتمر العممي الخامس عشر، التربية العممية: فكر جديد لكاقع 

 . 32 -12جديد، الجمعية المصرية لمتربية العممية، سبتمبر، القاىرة، 
(. طرائؽ التدريس العامة، عماف، األردف: 0500مرعي، تكفيؽ أحمد؛ الحيمة، محمد محمكد) (00

 دار المسيرة.
(. أثر استخداـ استراتيجية تدريس قائمة عمي تكظيؼ المشاريع في 0502محمد، أمؿ شاكر) (02

تنمية االتجاىات البيئية لدم طمبة كمية العمـك التربكية كاآلداب التابعة 
الغكث الدكلية، المجمة الدكلية لمبحكث التربكية، جامعة اإلمارات،  لككالة
40(0،)0- 24 . 

(. تصميـ حقيبة إلكتركنية كفؽ التعمـ القائـ عمي المشركعات 0502محمد، نبيؿ السيد) (04
لتنمية ميارات حؿ المشكبلت لدم طبلب تكنكلكجيا التعميـ، مجمة كمية 

 . 453-202التربية، جامعة بنيا، 
البنائية في تنمية الميارات  Seven  E's، إيياب أحمد، فعالية استخداـ استراتيجية مختار (00

الحياتية كعادات العقؿ في مادة العمـك لدم تبلميذ المرحمة االبتدائي، 
(، 30دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، رابطة التربكييف العرب، ) 

050- 004. 
ـ القائـ عمي المشركعات اإللكتركنية التشاركية (. فاعمية التعم0504ىداية، رشا حمدم) (01

باستخداـ تطبيقات جكجؿ التفاعمية في تنمية ميارات إنتاج األلعاب 
التعميمية اإللكتركنية لدم طبلب الدراسات العميا) التربية الخاصة( بكمية 

 .222 -204(، 050)0التربية، مجمة كمية التربية، جامعة المنصكرة، 
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