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وفقًا  هدؼ البحث التعرؼ عمى:  أثر برنامج مقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية
لنظرية المرونة المعرفية في تنمية التواصؿ العممي ومهارات التفكير المستقبمي و الوعي 

ولذلؾ أعدت الباحثة برنامجًا في بالسالمة  البيولوجية لدى طالب كمية التربية، 
، و أعدت أدوات التقويـ التي شممت البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظرية المرونة المعرفية 

الوعي بالسالمة ختبار التواصؿ العممي، اختبار مهارات التفكير المستقبمي، ومقياس اعمى:  
 .البيولوجية

ثػػـ مامػػت الباحثػػة باختيػػار عينػػة البحػػث، ثػػـ التطبيػػؽ القبمػػي يدوات التقػػويـ، ويميػػ  
تجربة البحث، ثػـ التطبيػؽ البعػدي يدوات التقػويـ والحصػوؿ عمػى البيانػات المختمفػة لممعالجػة 

 اإلحصائية لمنتائج.
وجػػا ت نتػػائج البحػػث: وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي درجػػات مجموعػػة 

التواصػػػؿ العممػػػي، اختبػػػار مهػػػارات التفكيػػػر  البحػػػث فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدى  ختبػػػار
حجػـ ايثػر و لصالح التطبيػؽ البعػدي، كمػا تػـ الوعي بالسالمة البيولوجية المستقبمي، ومقياس 

 التأثير الكبير لمبرنامج المقترح في المتغيرات التابعة. اتضح
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A Suggested Program in the Bio and Nanotechnological culture  based 

on the theory of cognitive flexibility and its effect in The development 

of scientific communication and future thinking skills and The 

awareness of the biological safety of students in the Faculty of 

Education 
 

Research Summary:  
The aim of current research to: identify the effect of the Suggested 

Program in the Bio and Nanotechnological culture based on the theory of 

cognitive flexibility and The development of scientific communication and 

future thinking skills and The awareness of the biological safety to 

students in the Faculty of Education 

           Therefore, the researcher prepared a program in 

BioNanotechnology according to the theory of cognitive flexibility, and  

prepared The evaluation tools which included: The scientific 

communication test, the test of future    

  thinking skills, and the biosafety awareness scale,  

Then the researcher selected the research sample, then the Pre application 

of the evaluation tools, followed by the research experience, then the post-

application of the evaluation tools and access to the different data of the 

statistical processing of the results. 

The results of the research:  

there were statistically significant differences between the mean scores of 

the research group in the Pre and the Post applications to test the scientific 

communication, the test of future thinking skills, and the biological safety 

awareness measure for the post application, and Measures the effect size 

of the which revealed that there is a great effect of the independent 

variable in dependent variables. 
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 وكدوة:

و  النػػػانوتكنولوجىالتقنيػػػات الحديثػػػة مػػػف  أحػػػدثت الثػػػورة  التكنولوجيػػػة ومسػػػتحدثاتها
وغيرهػا مػف التطبيقػات تغيػرات   يمكػف تجاهمهػا حمم  مف هندسة وراثية ت،  بما البيوتكنولوجي

 وأنمػاطالمجتمعات والسموكيات بػؿ  فيعميقة  تأثيراتالحياة محدثة  مناحيشتى  في إنكارهاأو 
كبيػرًا عمػى عػاتؽ  ئاً ويضع عب ،التربويةالتعميمية مما يمقى بظالل  عمى العممية  ؛اليومية الحياة

 إعػدادبػرامج  واضعيوكذلؾ  ،لتعميـ العاـامسئولي ومطوري ومخططي المناهج بالنسبة لمراحؿ 
وايجابياتهػا ومميزاتهػا وكػذلؾ السػمبيات والمحػازير الحديثػة المعمـ لنقػؿ تطبيقػات هػذل التقنيػات 

 ات.بها هذل التطبيق يالتي يمكف أف يؤد
ثػػارة فػػي  كمػػا أصػػبحت تقنيػػة النػػانو الفيزيػػا ،  فػػيطميعػػة المجػػا ت ايكثػػر أهميػػة وا 

 فػيفقػد أعطػت أمػاًل كبيػرًا لثػورات عمميػة  ،الكيميا ، ايحيػا  والهندسػة ومجػا ت عديػدة أخػرى
 العديد مف التطبيقات.في  القريب ستغير وجهة التقنيةالمستقبؿ 

ايوروبيػػة وأيضػػًا توجػػد بعػػض  غػػزو السػػوؽ فػػيومػػد بػػدأت منتجػػات النػػانو تكنولػػوجي 
 )أربعمائػة 44;أكثػر مػف  حاليػاً  ويوجدبالدوؿ العربية ومنها مصر، المنتجات النانو تكنولوجي 

وتحتػػػؿ طمبػػػات تسػػػجيؿ بػػػرا ات ، سػػػمعة اسػػػتهالكية نشػػػأت نتيجػػػة اسػػػتخداـ النػػػانو تكنولػػػوجي
بعد طمبات الو يػات المتحػدة  المرتبة الثالثة عالمياً  مجاؿ النانو تكنولوجي فيا ختراع الصينية 

   .والياباف
تكنولوجيػػػا مسػػػتحدثة، يسػػػتخدمها العممػػػا  لخمػػػؽ مػػػواد جديػػػدة  النػػػانوتكنولوجيُيعػػػد و 

العمػػػـو  فػػػيوخصػػػائص مبتكػػػرة لػػػـ تكػػػف موجػػػودة مػػػف مبػػػؿ، وهػػػي بػػػذلؾ تفػػػتح  فامػػػًا جديػػػدة 
والتكنولوجيا، وتػؤدي تطبيقاتهػا إلػى إحػداث تفػاعالت كيماويػة، وتعتمػد ةالقاعػدة النانويػةة عمػى 

والحرص عمػى تكػوف مػادة خاليػة  ،ت صغيرة جداً هي بنا  المواد بدمة مف لبنا :ايولى مسألتيف
هػػي أف خصػػائص المػػادة مػػد  :مػػف الشػػوائب مػػع مسػػتوى أعمػػى مػػف الجػػودة والتشػػغيؿ، والثانيػػة

الصغر، وهي بذلؾ تعتمػد عمػى إعػادة ترتيػب في  عندما تتجزأ إلى جزيئات متناهية تتغير نهائياً 
تتصرؼ المادة بأساليب غيػر عاديػة وعمى مقياس متناهي الصغر ، الذرات وذلؾ لمسيطرة عميها

فتصػػبح المػػواد الضػػعيفة مويػػة، وتنشػػط المػػواد الخاممػػة، وتتحػػوؿ المػػواد الغيػػر خطػػرة إلػػى مػػواد 
خطرة ؛ لذا فإف نفع أو ضرر تكنولوجيا النانو يتومؼ عمى الكيفيػة التػي يمػر بهػا تحويمهػا إلػى 
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)صػػػفات سػػػالمة،                                     صػػػناعة عمػػػى مقيػػػاس متنػػػاهي الصػػػغر.
944@ ،8?،8?<   

 النانوية بعد الجسيمات مصير حوؿ المعمومات الكثير مف تتوفر   اآلف وحتى
 غير أنها سميتها أـ مقدار يعرؼ و  أحد صورة إلى أخري، مف وتحولها البيئة في تغمغمها
  يمكف النانوية المنتجات فإف لذا سنوات؟ شهر أـ خالؿ أ في السمية هذل تكوف وهؿ سامة،

؛  =@، 9484منير محمد سالـ، ( .لمتحمؿ مابمة غير بيئية حيوية تكوف مموثات أف
(Pidgeon, Harthorn and Satterfield,T. 2011    

يف التربيػة  ؛مػف جيػؿ إلػى جيػؿ الثقػافينقؿ التراث  فييقع عمى التربية العب  ايكبر و        
جميػع مراحمهػا مػف ريػاض ايطفػاؿ  فػيوحمقة الوصؿ بيف المؤسسات التعميمية  ،مر ة المجتمع
وبػيف المجتمػع ومػا يعػج بػ  مػف متغيػرات تكنولوجيػة ومعرفيػة مختمفػة ومسػتمرة  ،وحتى مرحمة
 ومضطردة.

التربية بضػرورة الػربط بػيف فػروع المعرفػة المختمفػة،  فيتدعو ا تجاهات الحديثة كما 
وا سػتفادة منهػا مثػؿ ا سػتفادة مػف نظريػات  ،التربويػة ببعضػها الػبعضكربط مجا ت ايبحاث 

إعػػداد بػػرامج تعميميػػػة تطبػػؽ عمػػى طػػػالب  فػػػيعمػػـ الػػنفس التربػػػوي والمعرفػػي.....،  وغيرهػػا 
المراحؿ التعميمية المختمفة، بداية مف ريػاض ايطفػاؿ وحتػى المرحمػة الجامعيػة و بػرامج إعػداد 

 مف بيف هذل النظريات. لمرونة المعرفيةالمعمـ الجامعي، وُتعد نظرية ا

تقػػديـ نظريػػة المرونػػة فػػي  ة"Rand J. Spiro روبيرانػػد سػػ ويرجػػع الفضػػؿ إلػػى
إلػى  Cognitive Flexibility Theory(CFT) تشػير نظريػة المرونػة المعرفيػةالمعرفيػة، و 

المعرفػػة فػػي  ليكونػػوا مػػادريف عمػػى التفكيػػر ؛تعمػػـ أكثػػر عمقػػاً  مسػػاعدة الطػػالب عمػػى تحقيػػؽ
والتعامػؿ مػع محتػوى  ،بمرونة، والقدرة عمى تطبيؽ هذل المعرفة الجديدة عمى الموامؼ الجديػدة

شخص مادر عمى التكيػؼ مػع اسػتراتيجيات  ،جديد مف وجهات نظر متعددة، ويمتمؾ هذل القدرة
 Canas,etجديػػػدة وغيػػػر متومعػػػة.مشػػػكالت وموامػػػؼ لمتعامػػػؿ مػػػع  ؛المعالجػػػة المعرفيػػػة

al,2003,3)  
مكانيػة وهناؾ ثالثة جوانب مف المرونة المعرفية: الميؿ إلى تصور الموامؼ الصعبة  السػيطرة وا 

، القػػدرة عمػػى إدراؾ تفسػػيرات بديمػػة متعػػددة لمحيػػاة والسػػموؾ البشػػري، القػػدرة عمػػى توليػػد اعميهػػ
أف المعرفػة يجػب  عمػى نظرية المرونة المعرفيةالصعبة، كما تؤكد  موامؼحموؿ بديمة متعددة لم
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ذا مػػدمت لممتعممػػيف  بػػد وأف  أف قػػدـ بطرائػػؽ مختمفػػة ومتنوعػػة تُ يكتشػػفها المػػتعمـ بنفسػػ ، وا 
فػي  ومسػاعدتهـ ،حتى يمكف تنمية مهارات المعالجػة المعرفيػة المرنػة لػديهـ ؛ويغراض متعددة

معرفػػة تمهيديػػة: ومػػف  ، ولقػػد فػػرؽ سػػبيرو بػػيف نػػوعيف مػػف المعرفػػة:بنػػا  التراكيػػب المعرفيػػة
خاللهػػا يػػتـ تعريػػؼ المػػتعمـ بػػالمحتوى ومنحػػ  ايفكػػار العامػػة والرئيسػػة الخاصػػة بموضػػوعات 

معرفة متقدمة: وفيها يجب أف يكوف المتعمـ مادرًا عمى التفكير بالمعرفػة وتطبيقهػا المحتوى، و 
 (Spiro, Feltovich,& Jacobson,1992, 58)  بمرونة في سيامات مختمفة.

مسػئوليات ى الجانػب اآلخػر أصػبح دور المعمػـ رحاضػرًا ومسػتقباًلر يػزداد ليشػمؿ وعم
متعػػددة داخػػؿ الفصػػؿ الدراسػػي وخارجػػ ، وتجػػال مجتمعػػ  والبيئػػة التػػي يعػػيش فيهػػا، إلػػى جانػػب 
مسئوليات ثقافية وحضارية نحو مجتمع ، فمف الطبيعي أف تتنوع جوانب إعػداد المعمػـ، فهنػاؾ 

الػذي يهػتـ  الثقافينب التربوي، الجانب الشخصي ا جتماعي، والجانب الجانب ايكاديمي، الجا
غيػػر  فػػيبتزويػػد المعمػػـ بقػػدر مػػف الثقافػػة العامػػة التػػي تتػػيح لػػ  التعػػرؼ عمػػى العمػػـو ايخػػرى 

نضػػج شخصػػية  فػػينهػػا تسػػاعد إتخصصػػ ؛ يف الثقافػػة شػػرط أساسػػي لمهنػػة التػػدريس؛ حيػػث 
التعرؼ عمى مشكالت مجتمعػ  والبيئػة  فيالمعمـ، واتساع أفق ، وكذلؾ القياـ بدورل ا جتماعي 
  ?9;-<9;، @944التي يعيش فيها.) عبد السالـ مصطفى عبد السالـ،

حداث النجاح لتحقيؽ ايساسية الركائز أحدالمعمـ ويعد   في المأمولة النوعية النقمة وا 
 وتحػدث حدثت التغيرات العممية، التي واستيعاب ،الحيوية وتكنولوجيا النانوتكنولوجيا ال مواكبة
 عارفاً  أف يتفهـ هذل التغيرات عمى المعمـ مساعدة مف  بدو  كاف ؛ لذاالتكنولوجي اإلطار ضمف
تالميػذل فػي  وعمػى المجتمػع عمػى انعكاسػها ومػدى وسػمبياتها وايجابياتهػا اسػتخداماتها، لحدود

 العممي المعرفي التكنولوجي في القرف الحادي والعشريف.عصر التقدـ 

برامج إعداد المعمـ بكميػات التربيػة، وكميػات  فيمف هنا تزداد الحاجة إلى إعادة النظر   
التػػػي تفرضػػػها تقنيػػػات عصػػػر الهندسػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، فػػػالمتغيرات المتسػػػارعة  فػػػيالمعممػػػيف 

دات، يحػػتـ عمينػػا التعامػػؿ مػػع التربيػػة والتعمػػيـ الوراثيػػة والنػػانوتكنولوجى، وغيرهػػا مػػف المسػػتج
   >:9، =944كعممية   يحدها مكاف، و  زماف. )صالح الديف عرفة، 
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المنػػاهج  ومنفػػذي وواضػػعيالمسػػئوليف عػػف العمميػػة التعميميػػة التربويػػة  كػػاف عمػػىلػػذا 
 وخاصػػة مػػف خػػالؿ تطبيقػػات البيووالنػػانوتكنولوجى ،بيولوجيػػةالبالسػػالمة  الػػوعيالػػدعوة لنشػػر 

 نتيجة لمتغيرات التكنولوجية المستحدثة.
ايهميػػة، وعمػػى  فػػيطياتهػػا مػػدلو ت مسػػتقبمية غايػػة  فػػيتحمػػؿ  ويف هػػذل المتغيػػرات

القػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػة استشػػراؼ المسػػتقبؿ؛ لتحقيػػؽ ايهػػداؼ التربويػػة المنشػػودة، 
المجتمػع، وخاصػة مؤسسػات التربيػة  فػيفأوجب ذلؾ تضافر كؿ مؤسسات التنشئة ا جتماعية 

وؿ لمتصػػدي لهػػذل التحػػديات، ومواجهتهػػا بعقػػ كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة؛ فػػيو التعمػػيـ 
 مفكرة مادرة عمى أف تعمـ نفسها بنفسها، وتمارس أنواع ومستويات مختمفة مف التفكير.

ويعػػد تحسػػيف نوعيػػة التفكيػػر لػػدى الطػػالب، مػػف أولويػػات الجهػػود التػػي تبػػذؿ إلصػػالح 

التعمػػيـ وتمقػػى هػػذل ايولويػػة الػػدعـ عمػػى مسػػتويات متعػػددة، مػػف المجػػاف التعميميػػة إلػػى حكػػاـ 

عمػػى أف التفكيػػر السػػميـ أمػػر ضػػروري ومضػػية غيػػر مابمػػة لمتأجيػػؿ . الػػدوؿ، الػػذيف يجمعػػوف 

  1;، ;944)روبرت شوارتز وساندرا باركس، 

ذا كػػاف تعمػػيـ وتنميػػة التفكيػػر المسػػتقبمي لػػدى الطػػالب هامػػ جميػػع  فػػي اً وضػػروري اً وا 
المرحمػػة  فػػيومػػف خػػالؿ جميػػع المنػػاهج الدراسػػية، فػػإف تنميتػػ  تكػػوف أهػػـ  ، المراحػؿ التعميميػػة
خاصػػة لػػدى طػػالب كميػػات التربيػػة المنوطػػة بإعػػداد  ،يمثػػؿ ضػػرورة ممحػػة إنػػ الجامعيػػة، بػػؿ 

البػػد مػػف تضػػميف مهػػارات التفكيػػر بأنواعهػػا المعممػػيف والخػػريجيف لممجتمػػع وسػػوؽ العمػػؿ؛ ف
بػرامج إعػداد  ضػمف، نامػد، تػأممي، عممػي، بصػري، مسػتقبمي....إل   إبداعيتفكير  )المختمفة 
فكيػؼ ُيطمػب مػف المعمػـ تنميػة مهػارات أي  ،، ففامػد الشػي    يعطيػ ميػات التربيػةك فيالمعمـ 

 فػػيوالتكنولػػوجي الحػػادث  المعرفػػيعصػػر ا نفجػػار  فػػينػػوع مػػف أنػػواع التفكيػػر كضػػرورة ممحػػة 
القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف وهػػػو   يعػػػرؼ ماهيػػػة هػػػذا التفكيػػػر أو مهاراتػػػ ، وخاصػػػة التفكيػػػر 

ُيعد مف أدوات الزمف القػادـ لمحاولػة السػيطرة عميػ  وا سػتعداد لحػؿ مشػكالت   الذي المستقبمي
تشػػكيؿ مسػػتقبمهـ، ومسػػتقبؿ فػػي  تػػدريبهـ عمػػى المشػػاركة فػػيحيػػث إنػػ  يسػػهـ  ؛ المسػػتقبمية

، مكػػف مػػف اكتشػػاؼ المػػوارد واإلمكانيػػات المتاحػػةت مويػػةمجتمعػػاتهـ، ويػػوفر لهػػا ماعػػدة معرفيػػة 
اتخػػاذ القػػرارات السػػميمة،  فػػيالتػػي تسػػاعد  لتعػػرؼ عمػػى البػػدائؿا فػػيويسػػهـ مػػف ناحيػػة أخػػرى 
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وتنميػػة مػػدرتهـ عمػػى تومػػع النتػػائج المسػػتقبمية المترتبػػة عمػػى القضػػايا والمشػػكالت المختمفػػة، 
فضاًل عف التنبؤ بايزمات المستقبمية المتومع حدوثها والتخطيط وا سػتعداد لهػا، بجانػب القػدرة 

 .شيدةية برؤى ومرارات  ر المستقبموالقضايا اجهة المشكالت لمو  ؛عمى امتراح تصورات بديمة

وبدوف ا هتماـ بهذل القضية تصبح خطط إصالح التعمػيـ بػال تػأثير وبػال فعاليػة، فػإذا 
كػػاف التعمػػيـ الجيػػد هػػو أسػػاس تقػػدـ المجتمػػع فهػػذا لػػف يػػتـ إ  بمعمػػـ مػػؤمف بمهنتػػ ، أحسػػف 

ولديػ  مػف القػيـ وا تجاهػات والميػوؿ ومهػارات التفكيػر مػا  ،إعدادل ايكػاديمي وتكوينػ  المهنػي
يجعم  يؤدي دورل عمػى الوجػ  ايكمػؿ؛ يف إعػداد المعممػيف نقطػة البدايػة يي إصػالح تعميمػي 

  .9?8،;948الشافعي، جيهاف يتطمع لمستقبؿ أفضؿ. )

نمػػا  فػػيإف البحػػث  مضػػايا  فػػي يػػراد بػػ  البحػػثالمسػػتقبؿ   يعنػػي تجاهػػؿ الحاضػػر، وا 
 فػيالحاضر مف خالؿ منظور مستقبمي، أي معالجة لمقضػايا الراهنػة والمشػكالت التػي نعيشػها 

جػػز    يتجػػزأ مػػف اإلدراؾ ك ،لهػػا  ثارهػػا المترتبػػة عمػػى التفكيػػر المسػػتقبمي ، والتػػيعػػالـ اليػػـو
عمى الذاكرة التصورية، ومػف ثػـ فهػو يػؤدي إلػى مرحمػة تكػويف الػوعي لػدى  وا عتماد ،البشري

 جميع مجا ت الحياة المختمفة. فيلفرد ا
 (Cristina, M. A. 2008, 296) 

يتميز اإلنساف بقدرت  عمى تدويف خبرات  حتػى يسػتفيد منهػا اآلخػروف، وتسػمى هػذل و 
، وعػػف طريػػؽ هػػذل القػػدرة تكػػوف الكممػػات المكتوبػػة Symbolizationالقػػدرة الفريػػدة الترميػػز

 بسػرعة ولموصػوؿ بػؿ ايفكػار لتوضػيح يمكػف اسػتخدامهارمػوزًا لففكػار، وهػذل الرمػوز نفسػها 
 ،لممسػتقبؿ يخطػط؛ جعمتػ  بػالرموز التعامؿ فيعقؿ اإلنساف  أكثر تعقيدًا، ومدرة أفكار أكبر إلى

عمػػاؿ الخيػػاؿ ،مػػف البػػدائؿ اً ويختػػار عػػدد الػػوامعي لنتػػائج حػػدث مػػا و  إدراكػػ  طريػػؽ عػػف وا 
   =)جوف تايمورد.ت، مما يخمؽ لدي  مدرة عمى تجنب الكوارث.  ؛ حتما ت المتومعة

تالميػػذل،  و وبػالنظر لمتػدريس كعمميػة اتصػاؿ وتواصػؿ تعتمػد عمػى الحػوار بػيف المعمػـ
حيػػث يسػػتجيب كػػؿ منهمػا ل خػػر عمػػى أسػاس مػػا تػػـ مولػػ  أو  ،وبػيف التالميػػذ بعضػػهـ الػبعض

المعػػاني التػػي كونهػػا التالميػػذ لففكػػار فعمػ ، وعمػػى هػػذا يحػػاوؿ المعمػػـ التعػػرؼ عمػػى مػدى فهػػـ 
 ، الحوارات المختمفة فيالتي تـ تداولها 
 تحػديات مواجهػة عمػى القادرة العممية المهارات أهـ مف العممي التواصؿ مهارات وُتعد

 عػدة فػي المتعممػيف يفيػد العممػي التواصػؿ كوف مف انطالماً  ذلؾ عامة، ويأتي بصفة المستقبؿ
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 وعممياتػ ، العمػـ لطبيعػة وفهمهػـ المشػكالت الحياتيػة، لمواجهػة ؛تفكيػرهـ منهػا إثػرا  ،صػور
 لمتنػافس، أفضػؿ، والتطمػع مسػتقبؿ لرسـ ؛العممية واتجاهاتهـ و رائهـ معتقداتهـ تشكيؿ وأيضا
نتػاج الػذاتي، الػتعمـ إلػى تحفيػزهـ وأيضػا العػالمي، أو المحمػي المسػتوى عمػى سوا   المعرفػة وا 

 المعمومػات، واكتسػاب المعرفػة، لصػناعة السػعي يعنػي الفعػاؿ فالتواصػؿ والحصػوؿ عميهػا،
 التكنولوجيػة والمعرفػة العمميػة، التغيػرات والتعػايش مػع اآلخػريف، مػع بايفكػار والمشػاركة
 .المستمرة

ويػػػرتبط التواصػػػؿ العممػػػي بقػػػدرة المػػػتعمـ عمػػػى الػػػتمكف مػػػف شػػػرح وتوضػػػيح ايفكػػػار 
عطػػا  أمثمػػة صػػحيحة عمػػى المفػػاهيـ وايفكػػار، وتبريػػر الحمػػوؿ  والعالمػػات العمميػػة ل خػػريف، وا 

وا ستنتاجات، واستخداـ لغة العمـ لوصؼ شكؿ أو تمثيالت معينة، وتمثيػؿ الموامػؼ والعالمػات 
والتعبيػػر  ،بصػػور متنوعػػة، أو ترجمػػة الصػػورة الممثمػػة بشػػكؿ توضػػيحي عمػػى رمػػوز وكممػػات

فكػػرة مػػا، أو وصػػؼ شػػفهي لمفكػػرة،  بالرسػػـو التوضػػيحية عػػف الفكػػرة أو رسػػـ مخطػػط لتوضػػيح
 والتحدث بطريقة سميمة بدوف أخطا  عف أفكار عممية معينة ل خريف.

 وعهمة البحح:

 جا  اإلحساس بمشكمة البحث الحالي مف خالؿ:
 فػػيايحيػػا  )شػػعبة  رابعػػة الفرمػػة ال طػػرؽ تػػدريس العمػػـو لطػػالب ميػػاـ الباحثػػة بتػػدريس مقػػرر

 ، والمنامشػػػػػػػة معهػػػػػػػـ حػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػض مفػػػػػػػاهيـ ?948/<948الثػػػػػػػانيالفصػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػي 
حيػػث أكػػد الطػػالب  ،المفػػاهيـ معرفػػة هػػذلفػػي  مصػػور،  حظػػت أف لػػديهـ البيووالنػػانوتكنولوجى

وعندئػذ مامػػت  ،التخصصػية أو الثقافيػة اإلعػػدادبػرامج فػي  عمػى أنهػـ لػـ يدرسػوا هػػذل المفػاهيـ
كما مامت الباحثة بتطبيػؽ اختبػار التفكيػر المسػتقبمي،  ،التواصؿ العممي اختباربتطبيؽ الباحثة 

% مػػف @< حػػواليأف  :مػػف خػػالؿ نتػػائج التطبيػػؽاتضػػح  ، حيػػثلبيولوجيػػةوالػػوعي بالسػػالمة ا
  يوجػػػد لػػػديهـ معرفػػػة عمميػػػة صػػػحيحة بمفػػػاهيـ  طالػػػب وطالبػػػة  894وعػػػددهـ ) ،الطػػػالب

 حػوؿ هػذل المعمومػات، كمػا اتضػح العممػيالقػدرة عمػى التواصػؿ عدـ البيووالنانوتكنولوجى، مع 
% مػف الطػالب   يوجػد 9@ ويفكروا تفكيػرًا مسػتقبميًا، أف  فيستطيعو% مف الطالب   4@ أف

 ، وكػذلؾ هنػاؾ مصػورالخاصػة بتطبيقػات البيووالنػانوتكنولوجى لبيولوجيةبالسالمة ا يلديهـ وع
ضػػػمينها مفػػػاهيـ بػػػرامج إعػػػداد معمػػػـ العمػػػـو بكميػػػة التربيػػػة بسػػػوهاج، مػػػف حيػػػث عػػػدـ تفػػػي 

 البيووالنانوتكنولوجى.
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 التػيالدراسػات  العديد مفباستعراض الدراسات السابقة وجدت الباحثة أف هناؾ وكذلؾ 
عطػا حسػف درويػش وهالػة حميػد  دراسػة :والنانوبيولوجى مثؿ ،اهتمت بالنانوتكنولوجي وعموم 

ودراسػػػة فػػػؤاد إسػػػماعيؿ عيػػػاد ،  ?948) أحمػػػد الفػػػاوي اآل ودراسػػػة  ، ?948أبػػػو عمػػػرة )
 ، <948 ، ودراسػػػة هػػػديؿ نبيػػػؿ غياضػػػة )<948 ، ودراسػػػة  مػػػاؿ رضػػػا ممكػػػاوي )<948)

 عطػا ، ودراسػة <948) و أفػراح ياسػيف محمػدودراسة بسمة محمد أحمد، عصاـ عبد الكريـ 
ودراسػة ،  <948أحمػد عبػدل عسػكر )  ، <948عمػرة )  أبػو حميػد درويػش و هالػ  حسػف

 يػات جمػاؿ خضػر ودراسػة  ، <948ونهمػة الصػادؽ) الحبشي فوزيؽ سالمة، دراسة مريـ رز
  Steven and Krajcik    ، ودراسػة=948الميهػي ) رجػب السػيد، ودراسػة  =948)

ودراسة شػيما  أحمػد  ، >948عمياف ) ربحي العرفج و شاهر محمد ودراسة ماهر ،) (2016
  ،;948محمػػػود إبػػػراهيـ طػػػ  ) ودراسػػة  ، >948) يودراسػػػة أمػػػؿ سػػمم ، >948) محمػػد
ودراسػة  ، :948 ، ودراسة  يات حسف صالح ):948محمد عبد الرازؽ عبد الفتاح ) ودراسة

ودراسػػػة تغريػػػد   ، Ban & Kocijanic (2011)ودراسػػػة ، :948أمػػػؿ إبػػػراهيـ لبػػػد)
ودراسة السيد محمػد السػايح و مرفػت  ،  9484مرفت حامد هاني)ودراسة  ، 9488الهباهبة)

دراسػة  مجموعػة أخػرى مػف الدراسػات بػالبيوتكنولوجى مثػؿ: تبينما اهتمػ ، @944حامد هاني)
دراسػػػػة ليمػػػػي ، و  9484سػػػػميماف) محمػػػػد دراسػػػػة تهػػػػاني ، و ?948) أحمػػػػد الفػػػػاوي  اآل 

  توجػد أيػة  أنػ : مباحثةاتضح لكما ،  <944شعباف حامد إبراهيـ )ودراسة ،  @944معوض)
 الحػاليدراسات اهتمت ببنا  برنامج يجمػع بػيف البيػو والنػانوتكنولوجى وهػذا مػا يحػاوؿ البحػث 

 .وفقًا لنظرية المرونة المعرفية تقديم 

 حظػػت الباحثػػة أف هنػػاؾ العديػػد مػػف  المسػػتقبمياهتمػػت بػػالتفكير  التػػيالدراسػػات باسػػتعراض و 
 :يمييمكف توضيحها كما  مجا ت مختمفة في الدراسات

الدراسػػات ا جتماعيػػة)التاري  والجغرافيػػا  مثػػؿ: دراسػػة  مجػػاؿ فػػيالعديػػد مػػف الدراسػػات هنػػاؾ   
، و دراسة  ماؿ جمعػة  ?948عرنوس، يحيى عطية سميماف، محمد محمد حاؿ )محمد السيد 

 ، و دراسػػػة حنػػػاف محمػػػود محمػػػد <948)هنػػػد أحمػػػد أبػػػو السػػػعود  ، ودراسػػػة<948محمػػػد)
إيمػػػاف محمػػػد عبػػػد الػػػوارث  ودراسػػػة  ،=948 ، و دراسػػػة مػػػروى حسػػػيف إسػػػماعيؿ )<948)
 ،  ;948 ، ودراسػة نشػوى محمػد عمػر )=948 ، ودراسة  شيما  عمػى عبػد المػنعـ)=948)

مجػػػاؿ فػػػى و ،  <948) عقيمػػػى محمػػػد أحمػػػددراسػػػة  :فهنػػػاؾ مجػػػاؿ المغػػػة العربيػػػةوبالنسػػػبة 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A
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ودراسػة شػيما  ،  <948بهيػرة شػفيؽ الربػاط )دراسػة هنػاؾ بعػض الدراسػات مثػؿ:  الرياضيات
وهناؾ مجموعة أخرى مف الدراسػات ،  9488أحمد سيد متولي)ودراسة  ، =948محمد حسف)

عبػػد اإ إبػػراهيـ عبػػد  دراسػػة :مجػػاؿ عمػػـ ا جتمػػاع مثػػؿفػػي  المسػػتقبمياهتمػػت بػػالتفكير  التػػي
 ، و دراسػػػػة لينػػػػا عمػػػػى أبػػػػو >948ودراسػػػػة محمػػػػد سػػػػيد عبػػػػد الػػػػرحيـ) ، =948المجيػػػػد)
فػػي  أمػػا،  <948أيمػػاف حميػػد أبػػو موسػػى ) دراسػػةمجػػاؿ التكنولوجيػػا فػػى و  ، 9484صػػفية)

،  ?948نجػال  عبػد البػر عسػكر) دراسػة :مثػؿهناؾ بعػض الدراسػات ف المنزليمجاؿ ا متصاد 
 ، و دراسػػة عػػزل محمػػد جػػاد :948عبػػد الحكػػيـ الصػػافوري وزيػػزي حسػف عمػػر)إيمػػاف ودراسػة 

 . ;948سماح محمد إسماعيؿ )دراسة  مجاؿ الفمسفةفي  وكذلؾ،  9489)
عػػواد  دراسػة :مجػاؿ العمػػـو  مثػؿفػي  المسػػتقبمياهتمػت بػالتفكير  التػػيوهنػاؾ بعػض الدراسػات 

ودراسػػػة وفػػػا  سػػػمطاف   ،<948تهػػػاني محمػػػد سػػػميماف) ، ودراسػػػة ?948حمػػػاد الحػػػويطى)
دراسػػػػة شػػػػيما  حامػػػػد عبػػػػاس ،  =948ودراسػػػػة مرفػػػػت حامػػػػد هػػػػاني )  ،<948المطيػػػػرى )

(9489 . 
فػي  ويتضح مف خالؿ اسػتعراض الدراسػات السػابقة الخاصػة بػالتفكير المسػتقبمي أف هنػاؾ ممػة

اهتمػػت  ات  توجػػد أيػػة دراسػػ -)عمػػى حػػد عمػػـ الباحثػػة -كمػػا أنػػ   ،الدراسػػات الخاصػػة بػػالعمـو
، وهػػذا مػػا يحػػاوؿ النػػانوتكنولوجىو بتنميػة التفكيػػر المسػػتقبمي مػػف خػػالؿ برنػػامج يػػربط بػػيف البيو 

 البحث الحالي القياـ ب .
محمػػد  ىدراسػة يحيػ وكػذلؾ باسػتعراض الدراسػػات السػابقة التػي اهتمػػت بالتواصػؿ العممػي مثػػؿ:

مصػػطفى رزؽ  ودراسػػة فاطمػػة،  <948دراسػػة تغريػػد رفيػػؽ حمػػد )و  ، ?948أبػػو جحجػػوح )
 ،هػػذل الدراسػػات فػػياتضػػح أف هنػػاؾ ممػػة ،  9488حمػػودة أحمػػد مسػػمـ )ودراسػػة ،  ;948)

 .جميع المراحؿ الدراسية فيبالرغـ مف أف هذل الدراسات أكدت عمى أهمية التواصؿ العممي 
 العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي اهتمػػػت بتنميػػػة الػػػوعي كمػػػا  حظػػػت الباحثػػػة أف هنػػػاؾ

 مػاهر، ودراسػة  <948فػؤاد إسػماعيؿ عيػاد )دراسػة  :أو النػانوتكنولوجى مثػؿ البيوتكنولػوجي
 ,Stavrouودراسػػة سػػتافرو و خػػروف) ، >948عميػػاف ) ربحػػي العػػرفج و شػػاهر محمػػد

Michailidi,Giannis,and Dimitriadi (2015  
  ، ودراسػػة;948)زعبػػد العزيػػمحمػػد إبػػراهيـ ودراسػػة  ، ;948محمػػود إبػػراهيـ طػػ )ودراسػػة  ،

  توجػػد أيػػة دراسػػات  -)عمػػى حػػد عمػػـ الباحثػػة  -ولكػػف ، 9488عبيػػر محمػػد عبػػد المطيػػؼ )
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الخاصػة بتطبيقػات البيووالنػانوتكنولوجى، وهػذا مػا يحػاوؿ  لبيولوجيػةبالسػالمة ا بالوعي اهتمت
  تقديم .  الحاليالبحث 

الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت نظريػػة المرونػػة فػػي  الباحثػػة أف هنػػاؾ نػػدرة حظػػت  وكػػذلؾ
مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس اسػػتخدمت المرونػػة  فػػيالمعرفيػػة، فوجػػدت الباحثػػة العديػػد مػػف الدراسػػات 

 :ؿمثػػ المعرفػػيأو  العقمػػيتعتبػػر مضػػاد لمجمػػود  التػػيو  ،الشخصػػيةالمعرفيػػة كسػػمة مػػف سػػمات 
إيمػػاف سػػعيد البػػوريني، هنػػا  خالػػد الرمػػاد، وائػػؿ منػػور الربضػػي و رغػػدة ميشػػيؿ عرنكػػي  دراسػػة

،  <948وحيػػد)مصػػطفى فاضػػؿ ، ودراسػػة  <948) سػػامر رافػػع العرسػػافودراسػػة  ، <948)
عبػد  الػودود دثنػا  عبػودراسػة   ،=948)ميرفت حسف عبد الحميػد، سػحر حمػدى فػؤادودراسة 
ودراسػػة ،  =948ميرفػػت حسػػف عبػػد الحميػػد وسػػحر حمػػدي فػػؤاد.)ودراسػػة   ،=948) ظالحػػاف

 Gedeon ، ودراسة ?944عبد الكريـ اسحؽ خضر )ودراسة  ، >948رمضاف عمي حسف)
O.(2003). 

مجاؿ عمػـ  فيولكف المرونة المعرفية  نظريةالتي اهتمت ب  ?944الفيؿ) حمميدراسة كذلؾ و  
 النفس.
 فػي المرونػة المعرفيػة ةكنظريػةة ةاسػتخدمت نظريػ التػي مػف الدراسػات دراسػتيفوجد سػوى يو  

، )>948سػحر محمػد عبػد الكػريـ و سػماح محمػود إبػراهيـ)دراسػة  مجاؿ تدريس العمـو وهى:
 شيمى وتيموثىودراسة 

Shley E. & Timothy G.(2017) 
وفقػػًا لنظريػػة المرونػػة  يػػةالبيووالنانوتكنولوج الثقافػػة فػػي تقػػديـ برنػػامج الحػػاليويحػػاوؿ البحػػث 

 المعرفية.

بػرامج فػي  ومف خالؿ كؿ ما سبؽ تحددت مشكمة البحػث الحػالي فػي: وجػود مصػور  
فػي  تػدنىوكػذلؾ وجػود إعػداد معمػـ العمػـو مػف حيػث تضػمينها تطبيقػات البيووالنػانوتكنولوجى، 

مسػػتوى  يتػػدنو مسػػتوى مهػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي،  وانخفػػاضالتواصػػؿ العممػػي،  مسػػتويات
 بسوهاج. بكمية التربية أحيا  ةطالب الفرمة الرابع ىلدالسالمة البيولوجية الوعي ب
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 أشئمة البحح:

 سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف ايسئمة التالية:

 عمػى الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظريػة المرونػة المعرفيػةفي  برنامج مقترحما أثر  -8
   ؟كمية التربية بسوهاج أحيا  طالب الفرمة الرابعةدى ل التواصؿ العمميتنمية 

 البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظريػة المرونػة المعرفيػة عمػىالثقافة في  برنامج مقترحما أثر  -9
 ؟كمية التربية بسوهاج أحيا  طالب الفرمة الرابعةلدى  مهارات التفكير المستقبميتنمية 

 الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظريػة المرونػة المعرفيػة عمػىفي  برنامج مقترحما أثر  -:
 ؟كمية التربية بسوهاج أحيا  طالب الفرمة الرابعة بيولوجية لدىالوعي بالسالمة ال تنمية

 أِداف البحح:  

طػالب الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظريػة المرونػة المعرفيػة لفي  برنامج مقترحبنا   -8
 .كمية التربية بسوهاج أحيا  الفرمة الرابعة

 9- تنمية التواصؿ العممي لدى طالب الفرمة الرابعة أحيا  كمية التربية بسوهاج. 

 .كمية التربية بسوهاج أحيا  الفرمة الرابعةلدى طالب  المستقبميتنمية مهارات التفكير  -:

 .كمية التربية بسوهاج أحيا  طالب الفرمة الرابعة لدىالوعي بالسالمة البيولوجية تنمية  -;

 أِىية البحح:

 تتمثؿ أهمية البحث الحالي فيما يمي:

التربوية التعميمية، والقػائميف عمػى تخطػيط  ةنظر السادة القائميف عمى العمميالبحث يوج   -8
، نظريػػة المرونػػة المعرفيػػة وكيفيػػة بنػػا  بػػرامج تعميميػػة وفقػػًا لهػػا وتصػػميـ وتنفيػػذ المنػػاهج إلػػى

 معمـ  بكميات التربية.الإعداد  برامج التضمينه

 البيووالنانوتكنولوجيػػػة وفقػػػًا لنظريػػػة المرونػػػة المعرفيػػػةالثقافػػػة فػػػي  يقػػػدـ البحػػػث برنامجػػػاً  -9
مجػػاؿ  المنػػاهج وطػػرؽ فػػي  يسػػاعد البػػاحثيفممػػا  ؛يشػػتمؿ عمػػى كتيػػب الطالػػب، و دلػػياًل لممعمػػـ

 النظرية.التدريس عمى استخداـ هذل 
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سػػاعد ي مهػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي مػػدفػػي  التواصػػؿ العممػػي، واختبػػاراً فػػي  اختبػػاراً  يقػػدـ البحػػث -:
 هذا المجاؿ.في  ا سترشاد ب  لعمؿ أبحاثفي  الباحثيف

ا سترشػػاد بهػػا فػػي  سػػاعد البػػاحثيفتمػػد ، الػػوعي بالسػػالمة البيولوجيػػةفػػي  مقياسػػاً  يقػػدـ البحػػث -;
 هذا المجاؿ.في  لعمؿ أبحاث

 فروض البحح:   

 ة:تيحاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفروض اآل

يف التطبيقفي  بيف متوسطي درجات مجموعة البحث  يوجد فرؽ ذو د لة إحصائية  -8
 .ختبار التواصؿ العممي  والبعدىالقبمي 

يف التطبيقفي    يوجد فرؽ ذو د لة إحصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث -9
 .مهارات التفكير المستقبمي  ختبار والبعدىالقبمي 

يف التطبيقفي  مجموعة البحث  يوجد فرؽ ذو د لة إحصائية بيف متوسطي درجات  -:
 .الوعي بالسالمة البيولوجيةمقياس ل والبعدىالقبمي 

 حدود البحح:   

 :ةتياآلامتصر البحث الحالي عمى الحدود 

، المفردة، الفقرة)ها ، ومستوياتتقتصر مهارات التواصؿ العممي عمى مهارة الكتابة – 8
  عبيرالتالجممة، 

 ،اتخاذ القرار مهارة، التخيؿ المستقبمي مهارة)عمى:  المستقبميمهارات التفكير  تقتصر -9  
 .   حؿ المشكالت المستقبمية مهارة، مهارة التنبؤ، التصور المستقبمي مهارة
، عمى طالب الفرمة الرابعة أحيا  كمية التربية بسوهاج الحاليتقتصر تجربة البحث  -:

ب  ا تجاهات الحديثة مف  تنادىوما  ،عمى أساس أف هؤ   الطالب عمى وشؾ التخرج
دراية  وعى و مفكرًا، وعمى وسمات الخريج الجيد أف يكوف مادرًا عمى التواصؿ العممي، 

بفوائد ومضار  ي، وعمى وعيالنانوتكنولوجو بمستحدثات التكنولوجيا مثؿ البيوتكنولوجي 
  .كاًل منها
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  دلىوعة البحح:

اختيار مجموعة البحث بطريقة مقصودة، حيث تكونت مف مجموعة واحدة مف طػالب  تـ 
 أربعوف طالبًا وطالبة.  4;بكمية التربية بسوهاج وعددها )ايحيا  الفرمة الرابعة شعبة 

 وٍّر البحح:
استخدـ البحث الحالي المنهج شب  التجريبي القائـ عمػى اسػتخداـ التصػميـ التجريبػي    
والػذي تقػـو  ،(One Group Pre Test , Post Test Design)الواحػدة المجموعػة  يذ

 فكرتػ  عمػى إجػػرا  التطبيػؽ القبمػػي يدوات البحػث، ثػػـ إجػرا  تجربػػة البحػث، ثػػـ إجػرا  التطبيػػؽ
 يدوات البحث.  البعدي

  املواد  التعميىية و أدوات البحح:

 التالية:   البحثية وايدوات التعميمية مامت الباحثة بإعداد المواد
 برنامج مقترح شمؿ عمى:: التعميميةمواد ال -8

ثقافػػػػػػػػػة البالموضػػػػػػػػػوعات التػػػػػػػػػي تتضػػػػػػػػػمف الخػػػػػػػػػاص  طالػػػػػػػػػبكتيػػػػػػػػػب ال -أ
 البيووالنانوتكنولوجى.

ثقافػػػػة الموضػػػػوعات الخاصػػػػة بفػػػػي  لمعمػػػػـ يوضػػػػح خطػػػػوات السػػػػيرادليػػػػؿ  -ب
 والمعد وفقًا لنظرية المرونة المعرفية. البيووالنانوتكنولوجى

 البحث: أعدت الباحثة ايدوات التالية: أدوات -9
 التواصؿ العممي.اختبار  -أ
 .المستقبمياختبار مهارات التفكير  -ب
 .الوعي بالسالمة البيولوجية مقياس -ج
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  وصطمحات البحح:

  culture Nanotechnology & Bioino  الجكافة البيووالٍاٌوتهٍولودية:

 البيووالٍاٌوتهٍولودى بأٌّا:تعرف الباحجة الجكافة 

تتصؿ  التيوالنانوتكنولوجية المعرفة البيو  مف ايدنى الحدتزويد الطالب المعمـ ب
والمهارات المختمفة الالزمة إلعدادل لمحياة  ،التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو بقضايا

مع موامؼ الحياة  ، والتعامؿومستقبمية ةمشكالت حاليعمى حؿ ما يواجه  مف  كمواطف مادر
بيئت  ومجتمع ، ومسايرة المستحدثات البيولوجية، واتخاذ القرارات في  اليومية التي تواجه 

 المناسبة بشأنها.

 CFT))Cognitive Flexibility Theory ٌعرية املروٌة املعرفية:

القػػدرة عمػػى اسػػتيعاب توضػػح نظريػػة : بأنهػػا معرفيػػةالمرونػػة ال نظريػػةعرفػػت الباحثػػة 
يػػتـ معالجػػة  وبػػأي طريقػػة ،كيػػؼ ، لمتعػػرؼ عمػػى  ،والمفػػاهيـ التػػي سػػبؽ تعممهػػا المعمومػػات
طالب مسػتوى معػيف مما يتيح لم ؛يؽى نحو عممع المعرفي يمالعق يؿالتمثمف خالؿ  المعمومات

   .دالتفكير الجام بدً  مف  فالتفكير المر تخمؽ لدي  العقميةمف المرونة 
  Scientific Communicationالتواصن العمىي:

التواصػػؿ العممػػي بأنػػ : مػػدرة الطالػػب عمػػى التعبيػػر عػػف مػػدى فهمػػ  عرفػػت الباحثػػة 
أو شػػفاهًة  والتعبيػػر عػػف هػػذا الفهػػـ كتابػػةً  ،بالبرنػػامج المقتػػرح المتضػػمنةواسػتيعاب  لممعمومػػات 

 ويقاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عميهػا الطالػب ،عبير التالجممة، ، )المفردة، الفقرة عمى مستويات
 ا ختبار المعد لذلؾ. في 

  Future Thinkingالتفهري املصتكبمي:
   التفكير المستقبمي بأن : عرفت الباحثة

والتنبؤ بما مد يحػدث فيهػا مػف  ،والمشكالت المستقبمية ،مدرة الطالب عمى تخيؿ وتصور الحياة
يجػاد البػدائؿ واتخػاذ القػرار المناسػب  ،خالؿ معرفت  لممعمومات المتضمنة بالبرنامج المقترح،  وا 

ومحاولػػة حػػؿ هػػذل المشػػكالت المسػػتقبمية، ويقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ  ،لمواجهػػة المشػػكالت
 .عميها الطالب مف خالؿ ا ختبار المعد لذلؾ
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  Awareness of biosafetyيولودية:الوعي بالصالوة الب
   عرفت الباحثة الوعي بالسالمة البيولوجية بأن :

بتطبيقػػػات خاصػػػة والسػػػمبيات ال تباإليجابيػػػا المتعمقػػػة محقػػػائؽؾ الطالػػػب لإدرا 
ومػا فيهػا مػف  المشػكمة، أو الظػاهرة طبيعة تكشؼ عالمات مف فيها وما  ،البيووالنانوتكنولوجى

 ،لهػا الفهػـ سػفحً  مػف كػفتم ثػـ ومػف واإلحسػاس والتفاعػؿ مػع هػذل الظػاهرة، ،فوائػد ومضػار
فػي  لممسػاهمة ايسػاليب أنسػب وتػدبر وتجنػب المخػاطر، ،واتخاذ أنسب الطرؽ لمحيطة والحذر

 المقياس المعد لذلؾ.في  يحصؿ عميها الطالب التي، ويقاس بالدرجة حمها
 إدراءات البحح:

 واختبار صحة الفروض اتبعت الباحثة الخطوات التالية:لإلجابة عف أسئمة البحث 
 تناولت موضوع البحث. التيا طالع عمى ايدبيات العربية وايجنبية   -8   

   برنامج مقترح شمؿ عمى: وأدوات البحث وهى: ،إعداد المواد التعميمية -9
 البيووالنانوتكنولوجى.ثقافة بالموضوعات التي تتضمف الخاص  طالبكتيب ال -أ
ثقافػػػػة الموضػػػػوعات الخاصػػػػة بفػػػػي  لمعمػػػػـ يوضػػػػح خطػػػػوات السػػػػيرادليػػػػؿ  -ب

 والمعد وفقًا لنظرية المرونة المعرفية. ،البيووالنانوتكنولوجى
 التواصؿ العممي.اختبار  -جػ
 .المستقبمياختبار مهارات التفكير  -د

 .    الوعي بالسالمة البيولوجية مقياس -هػػػػػػػػػػػػ
 .ميفعمى مجموعة مف السادة المحكو أدوات البحث عرض المواد التعميمية  -:
 ف.وإجرا  التعديالت المطموبة كما يراها السادة المحكم -;
 .وأدوات البحث التطبيؽ ا ستطالعي لممواد التعميمية ->
 اختيار مجموعة البحث. -=
 التطبيؽ القبمي يدوات البحث. -<
 تطبيؽ تجربة البحث. -?
 التطبيؽ البعدي يدوات البحث.  -@

فػػي  اسػػتخداـ المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة لمنتػػائج، ثػػـ تحميػػؿ وتفسػػير هػػذل النتػػائج -84
 ضو  فروض وأسئمة البحث.
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 تقديـ بعض التوصيات والبحوث المقترحة ذات الصمة بمشكمة ونتائج البحث الحالي. -88
 :الٍعري اإلطار

 CFT))Cognitive Flexibility Theoryٌعرية املروٌة املعرفية: 
 

تقديـ نظرية المرونة في  ة"Rand J. Spiro راند سبيرو إلىيرجع الفضؿ 
 المعرفية.
أف المعرفة يجب أف  بنائية توضحنظرية المرونة المعرفية: نظرية ذات جذور و 

حتى يمكف تنمية مهارات  ؛ويغراض متعددة ،تقدـ لممتعمميف بطرائؽ مختمفة ومتنوعة
 ,Spiro) بنا  التراكيب المعرفية. في  المعالجة المعرفية المرنة لديهـ ومساعدتهـ
Feltovich,& Jacobson,1992, 58) 

:بأنها معرفيةالمرونة ال   القدرة عمى استيعاب المعمومات Shley E. & Timothy 
G.(2017) وعرؼ 

لمتعرؼ و ، جديدة كالتجديدة لمشلتوليد حموؿ  والمفاهيـ التي سبؽ تعممها
يجب أف يمتمؾ الطالب مستوى   االمعمومات لذيتـ معالجة  وبأي طريقة ،عمى كيؼ

ومخططات استرجاع  ،جامدالعمميات التفكير ة ؛ يف معيف مف المرونة المعرفي
 .ا عتماد عمى الحفظ عف ظهر ممب لف يكفيو  المعمومات الجاهزة

 وتقـو نظرية المرونة المعرفية عمي مجموعة مف المبادئ أهمها:
 :التبصيطيف  جتٍب اإلفراطاملبدأ األوه: 

المعرفػي، فمػف حػؽ المػتعمـ الحصػوؿ  يجب عمى المتعمـ تحقيػؽ فهػـ أعمػؽ لممحتػوى
التبسػػيط المفػػرط لممػػواد المعقػػدة يكػػوف شػػبكات مػػف عمػػى المعمومػػات بػػدوف التعقيػػد المعرفػػي، و 

 المعمـحد أهـ أسػباب سػو  الفهػـ، فػأ، ومد يكوف المعمـ المغموطة والخطأ وسو  الفهـ المفاهيـ
الذخيرة المعرفية المناسػبة لمعالجػة  ويترؾ المتعمميف دوف ،يعزز استراتيجيات مبسطةالذي  هو

يتـ التعامؿ مع أوج  التشاب  السطحية بيف الظواهر ذات الصمة عمػى أنهػا خصػائص ف، التعقيد
يػتـ التعامػؿ مػع مكونػات فة، يتـ التعامؿ مع المكونػات التفاعميػة عمػى أنهػا مسػتقم، كما موحدة

يػتـ و ، االوامع تعتمد عمػى بعضػها الػبعض عمػى أنهػا منفصػمة عػف بعضػهفي  المعرفة التي هي



 ........... برنامج مقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقاً لنظرية المرونة المعرفية وأثره في تنمية التواصل العلمي

 - @48 - 

يتـ التعامػؿ مػع نفػس الفئػة العامػة بطريقػة ، وكذلؾ عرض الحسابات المفاهيمية غير المكتممة
 ابطر التػ يػةو تق إلػى المعرفيػة نػةو المر  نظريػة تسػعىو  أنها شػديدة التنػوع، الرغـ مفموحدة عمى 

الموامػؼ الالحقػة وحػؿ فػي  اهاسػتدعائ الؿخػ فمػ اهػمن ا سػتفادةو  اهػتنميتو  المعرفة  از أج فبي
كمػاؿ ؛             (Heath,S.Higgs,j and Ambruso,D 2008, 2  المشػكالت.

           4? ،?944،زيتوف
 

 : تكديي احملتوي بطرائل وتعددة.الجاٌياملبدأ 

إلى أف هناؾ نوعيف مف   Cheng, J. & Koszalka, T.(2016, 4)أشار 
 المعرفة: 

ايفكار العامة والرئيسة الخاصة ومنح   ،تعريؼ المتعمـ بالمحتوى وهى المعرفة التمهيدية:
 .بموضوعات المحتوى

في  مادرًا عمى التفكير بالمعرفة وتطبيقها بمرونةالمعرفة المتقدمة: يجب أف يكوف المتعمـ 
وتوضح  نظرية المرونة المعرفية أف المعرفة يجب أف تقدـ لممتعمميف    سيامات مختمفة

حتى يمكف تنمية مهارات المعالجة المعرفية ؛ بطرائؽ مختمفة ومتنوعة ويغراض متعددة 
تاحة الفرصة لممتعمميف لتقديـ كؿ بنا  التراكيب المعرفية، و في  المرنة لديهـ ومساعدتهـ ا 

كذلؾ إتاحة الفرصة لهـ لجمع حا ت متوافقة وأخرى  ،منهـ لما فهم  بطريقت  الخاصة
                (Jacobson, & Spiro, 1995مختمفة مع ما تـ تقديم 

 املبدأ الجالح: التأنيد عمى بٍية املعرفة وليض ٌكمّا:  

بهذا المبدأ ضرورة مساعدة المتعممػيف عمػي بنػا  المخططػات المعرفيػة المعقػدة  يقصد
 التعامؿ مع الحا ت المتشابهة.في  مؿ عمى معارؼ إجرائية ووامعية حتى ينجحواتالتي تش

 ي املعرفة املعتىدة عمي الصيام:ياملبدأ الرابع: تدع

يقصػػد بهػػذا المبػػدأ ضػػرورة تقػػديـ المعرفػػة لممتعممػػيف مػػف وامػػع حيػػاتهـ التػػي يعايشػػوها  
الومػػت الحاضػػر هػػي نتػػاج فػػي  وبخبػػرات حقيقيػػة يمػػروف بهػػا ، مػػف المعرفػػة التػػي يػػتـ بنا هػػا

التفاعػػػؿ والتػػػرابط بػػػيف المعمومػػػات والنشػػػاط الفعمػػػي، وايدوات المسػػػتعممة والسػػػياؽ وايسػػػس 
نمػا يجػب الحػرص  ،ب أف تقدـ هذل المعرفة لممتعمميف بأدواتها فقطالثقافية ،لذلؾ   يج  عمػىوا 
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حيػػث تػػتـ  تشػػجع عمػػى الػػتعمـ غيػػر الخطػػي،ل ؛تقػػديمها بسػػيامها وأسسػػها الثقافيػػة التػػي أنتجهػػا
 .إعادة المحتوى باستخداـ سيامات متعددة

(Spiro, Coulson, Feltovich, & Anderson1988) 
 املعرفة:يف  املبدأ اخلاوض: دعي الرتابط

عػػف إكسػػاب المتعممػػيف معػػارؼ متجزئػػة بعيػػدة عػػف  البعػػديقصػػد بهػػذا المبػػدأ ضػػرورة 
سػػيامات فػػي  المعرفػػة بتطبيقهػػافػػي  فيحتػػاج المتعممػػوف إلػػي التعػػرؼ عمػػي التنامضػػات، سػػيامها

هذا التعقيػد مػف حؿ لوتقدـ نظرية المرونة المعرفية  ،مختمفة وعرضها مف وجهات نظر مختمفة
 .Nickel, Cخػػالؿ اسػػتعماؿ طرائػػؽ ومظػػاهر عقميػػة و تمثػػيالت مختمفػػة لتقػػديـ المعرفػػة.  

2014)  
وذلػؾ يف المعرفػة املبدأ الصادط: التأنيد عمى املعرفـة الكبميةاالصـابكة( واشتحرـارِا:    

توصػؼ وجػود المسػاندة المعرفيػة التػي فػي  اكتسػاب المعػارؼ الجديػدة، وذلػؾفي  القبمية تسهـ
بأنها مرنة، حيث تربط بيف المعرفة القبمية والمعارؼ الجديدة، ويتحقػؽ ذلػؾ با سػتعانة ببيئػات 

  9?، ?944 ،كماؿ عبد الحميد زيتوف) تعمـ مرنة معدة لهذا الغرض.
 وترى الباحثة أف السقا ت المعرفية  ُتعد مبدأ مف مبادئ نظرية المرونة المعرفية:     

يمكف لممتعممػيف اسػتيعاب موامػؼ المعمػـ مػع جميػع مسػتويات الطػالب، فػخاصة حينمػا يتعامػؿ 
مػػف خػػالؿ تمثػػيالت متعػػددة أو  ، وذلػػؾمختمفػػة جػػذرًيا مػػف خػػالؿ إعػػادة هيكمػػة المعرفػػة السػػابقة

مديػػ  ف، فعنػػدما يواجػػ  الشػػخص وضػػعًا جديػػدًا Scaffolding Cognitiveسػػقا ت معرفيػػة 
التعامػؿ وعػدـ تجميػدل  أيإيقافػ   أو ،مػع هػذا الوضػعخياراف:إما التكيؼ مع ما يعرفػ  لمتعامػؿ 

 مع .
التركيػز عمػى  والمعممػيف يمكػنهـ مسػاعدة الطػالب عمػى ا سػتعداد لموامػؼ جديػدة مػف خػالؿ  

بنػػا  المعرفػػة بػػدً  مػػف اإلرسػػاؿ، وتقػػديـ نمػػاذج متعػػددة لممفػػاهيـ، واسػػتخداـ دراسػػات الحالػػة 
التبسػيط، ومفهػـو السػقا ت فػي  لمعمومات المبالغةا ومصادر المعرفة المترابطة لمغاية، وتجنب

السقا ت المعرفية، يتـ تشجيع كؿ طالػب عمػى المشػاركة  ففيالمعرفية مفهـو ذو جذور بنائية 
تاحة الفرصة لمتقدـ بشكؿ أسرع ،بنشاط يتـ إعطا  الطالب الضعفا  اهتماًما أكبػر مػع   ، كماوا 

 .فرصة التقدـ بوتيرة أبطأ
Jiaming Cheng & Tiffany A. Koszalka. 2016, 1-7 )      
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فالسػػقا ت المعرفيػػة أو المسػػاندة المعرفيػػة: عبػػارة عػػف معرفػػة تقػػدـ لممػػتعمـ لتسػػاعدل 
عمى عبور الفجوة بيف ما يعرف  وما يسعى إلى معرفت ، ويتـ تقديمها مف خالؿ المعمػـ أو أحػد 

و صػػور أو أي وسػائؿ تعميميػػة الػزمال  أو مػف خػػالؿ كتػاب أو فػيمـ تعميمػػي أو شػرائح شػفافة أ
معينػػة أخػػرى أو أي مصػػدر مػػف مصػػادر الػػتعمـ، وذلػػؾ مبػػؿ أو أثنػػا  التخطػػيط لحػػؿ مهمػػة أو 

شػرح كيفيػة  الطػالب وبتجميػع  فيهػا المعممػوف مشكمة معينة، ويرى البعض أنها: عمميػة يقػـو
أنػػ   حػػؿ مشػػكمة مػػا، ثػػـ الرجػػوع إلػػى الخمػػؼ، وتقػػديـ الػػدعـ لمطػػالب حسػػب الحاجػػة، ويفتػػرض

عندما يتـ منح الطالب الدعـ الذي يحتاجونػ  أثنػا  تعمػـ شػي  جديػد، فػإنهـ يتمتعػوف بفرصػة 
بتقيػيـ أدا  Scaffolder  يقػـو المعمػـ باعتبػارلو أفضؿ  ستخداـ تمؾ المعرفػة بشػكؿ مسػتقؿ، 

مهاـ محددة مف خػالؿ نقػاط القػوة والضػعؼ في  ر الدعـ المناسبيوفتو  ،الطالب بشكؿ مستمر
بسػػػحب  يقػػػـو المعمػػػـ تػػػدريجياً و  التعامػػػؿ مػػػع المعمومػػػات النصػػػية،فػػػي  الحاليػػػة لػػػدى الطػػػالب

مرحمػة معينػة مػادريف عمػى القيػاـ بالمهػاـ بشػكؿ مسػتقؿ، فػي  السقا ت عنػدما يصػبح الطػالب
هذل هي المرحمة التي لـ يعد فيها دعـ المعمػـ مطموًبػا، وبعػدها يػتـ نقػؿ مسػؤولية أدا  المهػاـ 

حيػػث  ؛ر بيئػػة تعميميػػة داعمػػة ومفيػػدة لمطػػالبيتػػوف،  مػػف المعمػػـ إلػػى الطػػالب بشػػكؿ تػػدريجي
والتعػػػاوف مػػػع  ،معػػػيف معرفػػػيف عمػػػى أدا  مهػػػامهـ عمػػػى مسػػػتوى وسػػػيتمكف الطػػػالب القػػػادر 

                               اآلخريف مف تقديـ مستوى أعمى، ويتـ ذلؾ مػف خػالؿ ربػط المعرفػة القبميػة بالمعػارؼ الجديػدة.
Joshi,R. 2017) ،4?، ?944؛  كماؿ عبد الحميد زيتوف   

 أِداف ٌعرية املروٌة املعرفية :

( Eichele, R. 2014 ؛ Miller,R.2010؛ Spiro, et al,1992) 
تعمػـ موضػوع مهػـ ولكنػ  صػعب: فكثيػر مػف الموضػوعات  ىمساعدة المتعمميف عمػ -8

لهػذل الموضػوعات حفػظ  التعميـ والتعمـ وكثيػرًا مػا يحػدثفي  ايساسية تكوف صعبة
لتمؾ  ىوالفهـ السطحي لها بدً  مف الفهـ العميؽ ذي المعن ،الحقائؽ الموجودة بها

 الموضوعات. 
التعامؿ مػع العػالـ الحقيقػي:  فالهػدؼ الػرئيس في  تعزيز ا ستعماؿ المرف لممعرفة -9

ف لهذل النظرية هو تمكيف المتعمميف مف التطبيؽ المرف لمعرفتهـ كذلؾ تمكيػنهـ مػ
 تكييؼ فهمهـ وخبراتهـ السابقة. 
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تغيير طرائؽ التفكير ايساسية:   تسعي هذل النظريػة لتغييػر فقػط نوعيػة المعػارؼ  -:
نما تسعى أيضًا إلي تغيير المعتقدات المعرفية التػي  فقط التي يكتسبها المتعمموف وا 

 يوظفها المتعمـ عند اكتساب واستعماؿ المعرفة. 
دعـ بيئػات الػتعمـ لتعزيػز التطبيػؽ المػرف لممعرفػة: إذ تهػدؼ النظريػة إلػى تصػميـ  -;

 ،بيئات تعمـ مختمفة
بمجا تهػا وذلؾ لتحقيؽ ايهداؼ  ؛تقدـ منظورات متعددة وغير خطية لممادة الدراسيةو  

 . المعروفةالثالثة 
 بشػكؿ متزايػد مػفا سػتجابة لحػا ت جديػدة شػديدة التنػوع تػأتي فػي  زيادة المرونة ->

بمجػػرد الوصػوؿ إليػػ ، إذا كػػاف  الصػػعب تطبيػؽ المفهػػـو فمػػف ،ا عتمػاد عمػػى ا سػتد ؿ
 .يحتوي عمى العديد مف المفاهيـ المختمفة

سموك  يجب أف يكوف متكيفًا مع الظروؼ  ،إف الشخص الذي يكمؼ بأدا  مهمة ما -=
أف الشػخص المكمػؼ بػأدا   يالبيئية، ولكف الظروؼ تتغير أثنا  أدا  المهمة، وهذا يعن

 العػػالي وبشػػكؿ كيػػزهػػذا الحػػيف بالمرونػػة مػػف خػػالؿ التر فػػي  المهمػػة يجػػب أف يتصػػؼ
 .المعرفي والتمثيؿ ا نتبال ياتمعم ىمع تعتمد المعرفية نةو المر ف إ، وعمى هذا فمستمر

 ووَ األشباب اليت أدت إىل ظّور ٌعرية املروٌة املعرفية:

 المعرفة الحديثػة أمػر شػائع عنػد اسػتخداـ ايسػاليب التقميديػةاكتساب في  اإلخفاؽ -8
 التعمـ.في 

حدوث تعمـ في  وجود اتفاؽ تاـ عمي أف اتجال التبسيط المخؿ هو السبب الجوهري -9
 غير كؼ .

بنية المخططات المعرفية لممتعمميف في  تأثير السمبيات الناتجة عف التبسيط المخؿ -:
 لديهـ. ئةطاوالتصورات الخ
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 ((Cheng, J.& Koszalka, 2016               التطبيكات الرتبوية لمىروٌة املعرفية :

عمى المعمـ الخروج بالطالب إلى استعماؿ الوسائؿ المتطورة والحديثة وا بتعاد عف  -8
مف خالؿ الجمسات الثقافية يمكف تنمية المرونة المعرفية و ايفكار التقميدية القديمة، 

 ةومواجهة أي ،المرف خالؿ توضيح كيفية استعماؿ طرائؽ التفكيرلدى الطالب مف 
 ها. حمبديؿ ل مف وضع أكثر ىمشكمة والعمؿ عم

، تشجيع الطالب عمي أدا  المهاـ الصعبة بدً  مف السهمة وكيفية الخروج منها بسالـ -9
ثرا  المنهج بأهـ الطرائؽ التي تساعد الطالب عمي كيفية توليد البدائؿو  واتخاذ القرار  ،ا 

 المناسب منها.
 ؛ مف المتعمميف التفكير بشكؿ شامؿ مف وجهات نظر متعددةعمى المعمـ أف يطمب يجب  -:

 ،ثالثة جوانب مف المرونة المعرفية: الميؿ إلى تصور الموامؼ الصعبة يف هناؾ 
مكانية والسموؾ القدرة عمى إدراؾ تفسيرات بديمة متعددة لمحياة و  ،االسيطرة عميه وا 
 .لقدرة عمى توليد حموؿ بديمة متعددة لمحا ت الصعبةاو ، البشري

 ;?-9?، ?944 ،كماؿ عبد الحميد زيتوف تصميـ التعميـ وفقًا لنظرية المرونة المعرفية: )
؛ Eichele, R. 2014 ؛ ( Nickel, C. 2014, Spiro, et al,1992؛  

Cheng & Koszalka,2016 
 األِداف: :أواًل

المرونػة المعرفيػػة بالوسػطية، فهػػي ليسػت بالسػػهولة التػػي   نظريػػة فػي  ايهػػداؼتمتػاز 
، و  بالصػػعوبة التػػي   يسػػتطيع المتعممػػوف معهػػا ربػػط المعرفػػة المعرفػػيتسػػاعد عمػػى التحػػوؿ 

أي مناسػبة لممعرفػة الموجػودة سػػمفًا  ،ؽ عمميػة الػػتعمـيػممػا يع ؛الجديػدة بمػا لػديهـ مػف معرفػػة
صػػورة أهػػداؼ تعمػػـ مقصػػودة تكػػوف متدرجػػة التعقيػػد، فػػي  ايهػػداؼتصػػاغ و لػػدى المتعممػػيف، 

 بحيث تسمح بتكويف خبرة مبمية.
 ثاٌيًا : احملتوى:

 و البحػػث ىتشػػجع  عمػػاكيػػب مفاهيميػػة بحثيػػة لػػدى المػػتعمـ؛ بنػػا  تر فػػي  يسػػاعد المحتػػوى -8
 ا ستقصا . 

يقػدـ أمثمػة متعػددة و ، مفاهيـ ومهاـ حقيقية ومعقدة مرتبطة بايهداؼى يركز المحتوى عم -9
، بحيث   .  تكوف سهمة التطبيؽايبعاد توضح المفهـو
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تمتاز بعض دروس هذا المحتوى بوجود مفاهيـ مجردة ليس لها تعريفات محػددة، ويكػوف  -:
 المطموب أف يكتشفها المتعمـ مف خالؿ دراست  ل .

واينشػػػطة يحػػػاوؿ جػػػذب انتبػػػال المتعممػػػيف مػػػف خػػػالؿ مهػػػاـ حقيقيػػػة مرتبطػػػة بايهػػػداؼ  -;
مومػؼ مشػكؿ فػي  التعميمية، وأف تتناسب هذل المهػاـ مػع مسػتوى النضػج ، لتضػع المػتعمـ

 حؿ.  ىيثير اهتمام  لموصوؿ إل
 ثالجًا: اشرتاتيذيات التدريض: 

 بيئة تدريسية مرنة. في  تمتاز استراتيجيات التدريس بالمرونة -8
زالػػة التعق ىتبنػػي الطػػرؽ التدريسػػية التػػي تسػػاعد المتعممػػيف عمػػ -9 د عػػف يػػالتخطػػيط وا 

المعرفػػة ى التػػي يدرسػػونها عػػف طريػػؽ صػػياغتها وتسمسػػمها وبنائهػػا عمػػ اهيـالمفػػ
 القبمية الموجودة لديهـ.

تبني الطرؽ التي تتعامؿ مع المحتوى مف خالؿ تصورات مختمفة، وطػرؽ متنوعػة  -:
  .تتناسب مع ايغراض المختمفة

ممعرفػػػة، لفهػػػـ الطبيعػػػة المعقػػػدة  ىالمتعممػػػيف عمػػػاسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات تشػػػجع  -;
 واكتشاؼ المفهـو مف زوايا متعددة منها:

 التعمـ با ستكشاؼ.  -8
 التدريب ا ستقصائي وا ستقرائي.  -9
 حؿ المشكالت.  ىالتعمـ القائـ عم -:
 العصؼ الذهني. -;
 إستراتيجية دورة التعمـ.  ->

 رابعًا بيئة التعمي:

ف هنػػاؾ حاجػػة إلػػى وجػػود بيئػػات تعمػػـ مرنػػة أ  Spiro (,25-278@@8بيرويػػرى سػػ
بمثابػة معامػؿ  ولكػف تكػوف ،ماعػات الػدرس العاديػةفػي تقدـ  التي تسمح بتقديـ نفس المعرفة،

لمػػتعمـ يمػػارس فيهػػا الطػػالب دور العممػػا  والمكتشػػفيف لممعرفػػة عػػف طريػػؽ بػػذؿ جهػػد عقمػػي 
وتمػػؾ المعامػػؿ ، لموصػػوؿ إلػػى حػػؿ المهػػاـ أو المشػػكالت المعرفيػػة أو التعميميػػة التػػي تػػواجههـ

أيضػػًا ليسػػت تقميديػػة، كػػالتي يعطػػى فيهػػا الطػػالب كتيػػب لمتػػدريبات ومائمػػة معمػػؿ، ولديػػ  مػػواد 
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قررة تتضػمف غػرض التجربػة ومعمومػات مفصػمة لتنفيػذ تمػؾ التجربػة، ويمكػف القػوؿ هنػا بػأف م
ذا سػألت الطالػب عػف  يبػت بػدً  مػف أف يؤديهػا المػتعمـ بنفسػ ، وا  بعض ايعمػاؿ المعرفيػة مػد ُأدت
القصػد مػػف إجػرا  التجربػػة فهػو غالبػػًا يجيػب بػػأف المعمػـ هػػو الػذي أمرنػػا بػذلؾ أو   أعػػرؼ أو 

)معامػؿ الفحػص  التػي يمػارس  سػبيرو فهػياخؿ المقرر، أما المعامػؿ التػي يقصػدها التجربة د
فيها المتعمـ الخبرات الحسية المباشرة ويتعامؿ فيهػا مػع المػواد وايشػيا  وايجهػزة بنفسػ  عػف 
طريؽ مالحظات  واستنتاجات  وخبرات  وكافة اينشطة المعممية التعميمية التي يمكن  القيػاـ بهػا 

 .دل أو مف خالؿ تعمـ تعاوني مع جماعة ايمرافسوا  بمفر 
 خاوصًا :التكويي:

التقػػويـ عمميػػة إنسػػانية، فحينمػػا يػػتـ التػػدريس عػػف طريػػؽ موامػػؼ يقػػـو الطػػالب فيهػػا 
بحػػؿ التػػدريبات والمشػػكالت الحقيقيػػة  بػػد وأف تنبػػع أداة التقػػويـ مػػف المومػػؼ التعميمػػي نفسػػ  

التقميدية )أو ا ختبػارات الموضػوعية  لهػا ضػرورة فػي وليس بعيدة عن ، ويذكر أف ا متحانات 
تقيػػيـ نػػواتج التعمػػيـ ولكنهػػا تكػػوف جػػز ًا بسػػيطًا مػػف ترسػػانة مػػف ايدوات التػػي يمكػػف لممعمػػـ 
استخدامها في العممية التعميمية مثؿ المنامشات والمالحظات وتقػارير الطػالب ومجػالت الحػائط 

ذا كػاف مناصػرى البنائيػة يميمػوف إلػى الػتعمـ وتصوير الطالب بالفيػديو أثنػا  حػؿ المشػكال ت، وا 
عف طريؽ المجموعات الصغيرة )التعمـ التعاوني  فالسؤاؿ الذي يطرح نفسػ  هنػا هػو كيػؼ يػتـ 

أف  ؟،  أو باسػتخداـ حػؿ المشػكالت أو المهػاـ التعميميػة ؟، ويؤكػد التقيػيـ فػي الػتعمـ التعػاوني
هػػو انتهػػا  التالميػػذ مػػف مهػػاـ الػػتعمـ بنجػػاح،  المعيػػار ايساسػػي الػػذي يػػتـ عمػػى ضػػوئ  التقيػػيـ

والػػذي يسػػتطيع أف يحكػػـ عمػػى أف المشػػكمة مػػد ُحملػػت أـ   هػػو المعمػػـ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ مبػػدأ 
المشػػػاركة بالمنامشػػػة بػػػيف المجموعػػػات التػػػي توجػػػد فػػػي الفصػػػؿ، وهنػػػا يكػػػوف دور ا ختبػػػار 

اد المجموعػػة لممعمومػػات الموضػػوعي أو ا متحػػاف التقميػػدي لمعرفػػة مػػدى فهػػـ كػػؿ فػػرد مػػف أفػػر 
التي بنيت عميها المشكمة أو المهمة التعميمية عماًل بمبدأ )إذا كانت المعمومػات موجػودة يمكػف 

ذا لـ توجد فإنؾ تضيع ومتؾ .  أف تقاس وا 
Cunningham, J.1991,13-17)؛Spiro,1991,27   
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يستطيع التقييـ هنا مد يكوف المتعمـ نفس ، فهو القادر عمى التعػرؼ عمػى  والذي     
المنامشػة مػف خػالؿ مدى فهمػ  لموضػوع معػيف ومعنػال لديػ  أو مجموعػة الػزمال  أو المػدرس 

 والتفاوض ا جتماعي أو مجموعة مراجعيف وفاحصيف كمحكميف.
مػػف الدراسػػات التػػي وبالنسػػبة لمدراسػػات السػػابقة فقػػد  حظػػت الباحثػػة وجػػود العديػػد 

مجػاؿ عمػـ الػنفس فػي  فهػذل الدراسػات ؛اهتمت بالمرونة المعرفية كسمة مف سمات الشخصػية
دراسػػة إيمػػاف سػػعيد البػػوريني، هنػػا  خالػػد الرمػػاد، وائػػؿ منػػور الربضػػي و رغػػدة ميشػػيؿ مثػػؿ: 

مصػػػػػطفى فاضػػػػػؿ ودراسػػػػػة  ، <948سػػػػػامر رافػػػػػع العرسػػػػػاف )ودراسػػػػػة  ، <948عرنكػػػػػي )
 ودراسػة ثنػا  ، =948)فػؤاد حمػديميرفت حسف عبد الحميػد، سػحر ، ودراسة  <948وحيد)

عبػد الكػريـ ودراسػة  ، >948رمضػاف عمػي حسػف)ودراسػة   ،=948الحافظ ) عبد عبد الودود
 Gedeon O. Dea´k,(2003) ، ودراسة ?944اسحؽ خضر )

 ،ولكنهػا اهتمػت بنظريػة المرونػة المعرفيػة ،مجاؿ عمػـ الػنفسفي  وتوجد دراسة أخرى
 دراسة: يوه

أثػػر تصػػميـ مقػػرر التعػػرؼ عمػػى  :هػػدفت الدراسػػة حيػػث  ، ?944حممػػي محمػػد الفيػػؿ)
 المنظػوميتنمية الػذكا  في  عمـ النفس مائـ عمى مبادئ نظرية المرونة المعرفيةفي  إلكتروني

وأوضػػحت نتػػائج الدراسػػة تفػػوؽ طالبػػات ، لػػدي طػػالب كميػػة التربيػػة النوعيػػة جامعػػة اإلسػػكندرية
قػػدرات الػػذكا  القيػػاس البعػػدي لفػػي  المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة

 .الجوهري والدخيؿ المعرفيالعب  ، المنظومى
ولـ تجد الباحثة سوى دراستيف مف الدراسػات السػابقة اهتمػت بتطبيػؽ نظريػة المرونػة 

: دراسػػة فػػي  المعرفيػػة وا سػػتفادة منهػػا  Shley E. & Timothyمجػػاؿ تػػدريس العمػػـو
G.(2017)  لتقيػيـ  ؛جامعيػاً  اً طالبػ  9;9تمت عمػى )إطار دورة في  أجريت هذل الدراسةحيث

الطػالب وأوضػحت الدراسػة أف  ، عمـ وظائؼ ايعضا مادة الفسيولوجي )في  المرونة المعرفية
ماعػدة  ـلػديهيوجػد  جديػدةالالمقاـ ايوؿ عمػى الحفػظ عنػد تعمػـ المعمومػات في  الذيف يعتمدوف

الطػػالب الػػذيف يعتمػػدوف بشػػكؿ أساسػػي عمػػى مػػف  معػػارؼ أصػػغر حػػوؿ المفػػاهيـ الفسػػيولوجية،
؛ حيػث حصػموا  أكثػر تطػوراً أكبػر و ماعدة معارؼ  ـمديهف ،المعمومات الجديدة عمـتالتوضيح عند 

يف يعتمػػدوف عمػى الحفػظ، كمػػا أف المرونػة المعرفيػة لػػديهـ عمػى درجػات أعمػى مػػف الطػالب الػذ
 الموامؼ الجديدة وحؿ المشكالت الجديدة.في  أكبر ويستطيعوف تطبيؽ ما تعممول
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هدفت الدراسػة  ،حيث >948سحر محمد عبد الكريـ و سماح محمود إبراهيـ)دراسة و 
تنميػة مهػارات التػدريس فػي  تقصى  فعالية برنامج تػدريبي مػائـ عمػى نظريػة المرونػة المعرفيػة

ورفػػػع مسػػػتوى الدافعيػػػة العقميػػػة لػػػدى الطالبػػػات المعممػػػات ذوات الدافعيػػػة العقميػػػة  ،اإلبػػػداعي
 مقيػػاس ايدنػػى وفقػػًا لػػدرجاتهف عمػػى وهػػف الطالبػػات الالتػػي يمػػثمف اإلربػػاعي ،المنخفضػػة
وأوضػػحت نتػػائج العقميػػة بجامعػػة المجمعػػة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية،  لمدافعيػػة كاليفورنيػػا

ة مهػػارات تنميػػفػػي  الدراسػػة: فعاليػػة البرنػػامج التػػدريبي القػػائـ عمػػى نظريػػة المرونػػة المعرفيػػة
 ورفع مستوى الدافعية العقمية. اإلبداعي،التدريس 

البيووالنانوتكنولوجيػػة وفقػػًا  الثقافػػة فػػي ببنػػا  برنػػامج الحػػاليوعمػػى هػػذا اهػػتـ البحػػث 
 ،ومهػارات التفكيػر المسػتقبمي ،تنمية التواصؿ العممػيفي  أثرللنظرية المرونة المعرفية ودراسة 

 لدى طالب كمية التربية. الوعي بالسالمة البيولوجيةو 

  culture Bio & Nanotechnologyالجكافة البيووالٍاٌوتهٍولودية

تزويػػد فػػي البحػػث الحػػالي بأنهػػا:  البيووالنانوتكنولوجيػػةالثقافػػة تعػػرؼ الباحثػػة 
المتعمقة بحاجات  وبيئت ،  البيوتكنولوجية والنانوتكنولوجيةبالمعمومات والمعارؼ  الطالب

والمهارات المختمفة الالزمػة إلعػدادل  التي مد تنجـ عنها،المشكالت والوعي بتطبيقاتها و 
لمحيػػاة كمػػواطف مػػادر عمػػى حػػؿ مػػا يواجهػػ  مػػف مشػػكالت، والتعامػػؿ مػػع موامػػؼ الحيػػاة 

 والنانوتكنولوجيػة،اليومية التي تواجه  في بيئت  ومجتمعػ ، ومسػايرة المسػتحدثات البيو 
 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 :البيووالٍاٌوتهٍولوديةعٍاصر الجكافة 

عمػػػى الحقػػػائؽ  البيووالنانوتكنولوجيػػػة وتشػػػتمؿ المعرفػػػة :البيووالنانوتكنولوجيػػػة المعرفػػػة -8
 .البيووالنانوتكنولوجيةبوالمفاهيـ والتعميمات والنظريات والقوانيف المرتبطة 

 البيووالنانوتكنولوجيػػػةفهػػػذا العنصػػر مػػػف عناصػػر الثقافػػػة  :ةالبيولوجيػػالػػوعي بالسػػػالمة  -9
ُحسػػف اإلدراؾ  مػػف:خػػاص بوجػػداف وانفعػػا ت وأحاسػػيس ومشػػاعر المػػتعمـ، ومػػا يػػؤثر فيػػ  

بػدا  السػببية فػي الظػواهر والمشػكالت والمعػارؼ والمفػاهيـ  واإلحسػاس،والفهػـ والتقػدير  وا 
 .البيووالنانوتكنولوجية
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: وتشتمؿ عمى مهػارات التفكيػر ينػواع عديػدة البيووالنانوتكنولوجيالمهارات المرتبطة بعمـ  -:
مػػف التفكير)التفكيػػر العممػػي، التفكيػػر اإلبػػداعي، التفكيػػر النامػػد ، وفػػى البحػػث الحػػالي مهػػارات 

 مهػػػارة التخطػػػيطومػػػع، مهػػػارة التالمسػػػتقبمي،  مهػػػارة التخيػػػؿ، وتتضػػػمف: )المسػػػتقبميالتفكيػػػر 
  .اتخاذ القرارمهارة المستقبمية،  مهارة حؿ المشكالتالمستقبمي، 

بمعنػػى القػػدرة عمػػى التعبيػػر عػػف المعػػاني، والفهػػـ لممعرفػػة : العممػػيالقػػدرة عمػػى التواصػػؿ  -;
 .بصور متعددة مد تكوف شفاهًة أو كتابةً  يالبيووالنانوتكنولوجبالخاصة 
أو  )الفيزيائية لمثقافة باعتبارها محصمة نفس  العممية الثقافة مفهـو خالؿ مفو 

 .)، والبيوتكنولوجية والنانوتكنولوجية، والبيووالنانوتكنولوجيةوالبيئية ،وايحيائية ،الكيميائية
  9@8، ;944 و خروف، )عفيؼ زيداف

 :هيو  الذي لدي  ثقافة بيوونانوتكنولوجية الفرد صفاتتستخمص الباحثة 
 .ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌح١بح البيووالنانوتكنولوجية ٌٍّفب١ُ٘ ِالئُ فُٙ ٌذ٠ٗ  -
 اٌشخصٟ اٌّغتٜٛ ػٍٝ البيووالنانوتكنولوجيةثؼٍَٛ  ٠تؼٍك ف١ّب خ١ّعٍ لشاساد ٠تخز  -

 .ٚاالجتّبػٟ
 .البيووالنانوتكنولوجيةػٍَٛ  االعتمصبء فٟ ِجبي ِٙبساد ٠غتخذَ  -
 .البيووالنانوتكنولوجيةثؼٍَٛ  اٌّشىالد اٌتفى١ش فٟ حً أٔٛاع ِختٍفخ ِٓ ِٙبساد ٠غتخذَ - 
 البيووالنانوتكنولوجي.لدي  القدرة عمى التواصؿ العممي الخاص بموضوعات  -

 .اٌج١ئخ ػٍٝ اٌّحبفظخ تجبٖ ٌٍفشد اٌشخص١خ اٌّغئ١ٌٛخ ٠ذسن - 
 .اٌشبئؼخ ٚاٌخشافبد اٌّؼتمذاد ٠ٕٚبلش، ٠ٕٚمذ، ٠ٚفُٙ، ٠مشأ - 

هبػػ   ؛94-@8، <944)أمػػؿ عمػػـ الػػديف، وهنػػاؾ مسػػتويات مختمفػػة ينػػواع الثقافػػة حػػددت 
مسػػتويات لمثقافػػة البيولوجيػػة، ومامػػت الباحثػػة بتحديػػد مسػػتويات   8;-4;، 9484فػػودة، 
 فيما يمي: البيووالنانوتكنولوجيةلمثقافة 

   :البيووالٍاٌوتهٍولودية وصتويات الجكافة

  : Nominal literacyالجكافة االمسية 
 والمفػػاهيـ لممصػػطمحات تعريفػػاً  يعطػػي أف المسػػتوى الفػػرد فػػي هػػذا يسػػتطيع

 سػاذجة تفسيرات ومد يعطي ،المفاهيـ خطأ لبعض فهـ لكف مد يكوف لدي  ،البيووالنانوتكنولوجي

 فقط. الثقافة هنا اسمية أف أي ،البيووالنانوتكنولوجي لمظواهر
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  Functional Literacyالوظيفية: الجكافة 

 لهػا ويعطػي البيولوجيػة، والمصػطمحات بالمفػاهيـ إلمػاـ لديػ  المسػتوى الفػرد فػي هػذا

 .تعريفات صحيحة
  :Structure Literacyالتهويٍية أو الرتنيبية الجكافة

 بالمبػادئ يػرتبط لمبيووالنػانوتكنولوجي مفػاهيمي إطػار لديػ  المسػتوى الفػرد فػي هػذا

 ،المستقبمي التفكير وعمميات ا ستقصا  عمميات ويستخدـ ،البيووالنانوتكنولوجي ـولعم الموحدة
 .الحياة تعمم  في موامؼ ما ويستطيع تطبيؽ

  Multidimensional Literacyاألبعاد:  البيولودية وتعددة الجكافة
 كما ايخرى، والعمـو البيووالنانوتكنولوجي ـوعم بيف الصمة يفهـ المستوى الفرد في هذا

 ـوعمػػػ بػػػيف القائمػػػة والتفػػػاعالت البيووالنػػػانوتكنولوجي، ـوعمػػػ تػػػاري  وطبيعػػػة يفهػػػـ
 .والمجتمع البيووالنانوتكنولوجي

 :  Biotechnologyعمي البيوتهٍولودي

 مثؿ:  Biotechnologyهناؾ العديد مف تعريفات عمـ البيوتكنولوجي
مجموعػة المعػارؼ والتقنيػات المرتبطػة  : >4: ،;944ضػيا  الػديف مطػاوع )تعريػؼ 

عػف أوجػ  التقػدـ الحديثػة التػي حققتهػا فػروع العمػـو  اإلنتػاجعمميات في  باستخداـ ما هو حي
 البيولوجية. 

أو  الحيػػة الكائنػػاتتسػػتخدـ  التػػي التقنيػػات : >8، @944) الشػػهريوعرفػػ  محمػػد 
مػا أو لتحسػيف النباتػات أو الحيوانػات أو لتطػوير  بيولػوجيبعض موادها لصنع أو تعديؿ منتج 

 .معينة استخدامات لغرض دميقة أحيا 
جديػد فػي    عمـ البيوتكنولوجي بأن : كػؿ مػا هػو84، 9488زهير خضر) وعرفت عال

أو تعػديؿ منػتج بيولػوجي  لصػنع الحيػة الكائنػات والتػي تسػتخدـ البيولوجيػا، مـع مجا ت بعض
.  ما أو تحسيف النباتات، وينبغي تضمينها في مناهج العمـو

بأن : هو العمـ الذي  البيوتكنولوجيعمـ  Gupta, P. K,(2000وعرؼ جوبتا )
أو  ،يهتـ بتطبيؽ واستعماؿ اينظمة الحيوية سوا  أكانت)الخاليا مختمؼ أنواعها أو مشتقاتها

بعض التراكيب الخموية ومنتجاتها كالبروتينات واإلنزيمات وايحماض العضوية والهرمونات 
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بما  ؛جديدة أو تعديمهاإلنتاج العديد مف المنتجات ال؛عمميات التصنيعفي  والفيتامينات وغيرها 
 إلنساف. ليحقؽ تحسيف النباتات أو الحيوانات أو فائدة 

ال تتحققققل طبتقاتققققيو طباتوتيةوبو تققق  دال اققق من اققق   ياتقققي مققق  طبم قققيالو طب  متققق  و

 مػػىمتعػػدد الجوانػػب يعتمػػد ع   (Biotechnology)وطبتيةوبو تقق أل    ا ققب طباتوتيةوبققو   
الكثيػػر مػػف العمػػـو ايخػػرى كالفيزيػػا  الحيويػػة، الكيميػػا  الحيويػػة، وعمػػـ ايحيػػا  الدميقػػة، وعمػػـ 
الوراثػػة، عمػػـ اإلنزيمػػات، عمػػـ ايحيػػا  الجزيئيػػة، وعمػػـ الكيميػػا  التحميميػػة، وعمػػـو ايغذيػػة، 

 أمػيف؛  2أل7002) صقيب  ااق  طبحمتق  يةق ت  غيرهػا مػف العمػـو ايخػرى.و والهندسة الوراثيػة، 
  ;<9 ،;944،عرفاف دويدار

 :عمي البيوتهٍولوديووَ تطبيكات 

البشػػر باسػػتخداـ فػػي  أي معالجػػة ايمػػراض الوراثيػػة  (Gene therapyالجينػػيالعػػالج  -
 نقؿ و تعديؿ الجينات المعطوبة.في  الحيوية االتكنولوجي

 المػريض بػد ً باإلضافة إلى إمكانية زرع أعضا  جديدة باستخداـ المحتػوى الػوراثي لخميػة  - 
 مف أف ينقؿ ل  عضو مف متبرع أو مف ميت.

الجانػػب فػػي  DNA ؿابوحػػدات  الشػػرعيالطػػب فػػي و  ،النسػػب إثبػػاتمضػػايا فػػي  التعامػػؿ -
لمكشػػؼ عػػف هويػػة المجػػـر عػػف طريػػؽ البصػػمة الوراثيػػة، باإلضػػافة إلػػى  ؛الجنػػائي مػػف القضػػايا

 ايجياؿ القادمة.في  اإلصابة بايمراض احتماليةفحوصات ما مبؿ الزواج لمعرفة 

في  تستخدـ الكائنات الدميقة )خاصة البكتريا والفيروسات  عمى نطاؽ واسعكما  -
 مشروعات التكنولوجيا حيوية عمى سبيؿ المثاؿ:

  humo insulin)يالبشر  كاينسوليفإنتاج البروتينات  *
 ايسمدة  بدً  مف استخداـ bio fertilizersالحيوية) ايسمدةإنتاج في  استخداـ البكتريا *

 الكيماوية.
 مف المموثات. الميالتنقية  *

 التخمص مف المخمفات العضوية.* 

 العقامير.في  تصنيع المركبات الكيميائية المستخدمة *
 استخداـ الكائف الدميؽ كنامؿ لبعض الجينات التي تحمؿ الصفات المرغوبة. *
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 وفى دلاه السراعة: 

مػف   جينات بعض الصفات المرغوبة )مثؿ تحمؿ درجػة الحػرارة و نقػص الميػالإمكانية نقؿ  -
 نباتات صحراوية إلى نباتات أخرى.

والنباتػػات بشػػكؿ عػػاـ )زيػػادة الحجػػـ وتغييػػر المػػوف  ،أحجػػاـ و أشػػكاؿ الثمػػارفػػي  الػػتحكـ -
 والشكؿ حسب الرغبة .

 لوراثية مف محاصيؿ أخرى.إمكانية رفع القيمة الغذائية لمحصوؿ ما بإضافة بعد الصفات ا -
المساعدة  وبالتالي ؛واختزاؿ الومت الالـز لمنمو ،مضاعفة كميات المحاصيؿ الناتجة  -

 وارتفاع أسعار الغذا . ،عمى القضا  عمى المجاعات

 :يميحسب المجاؿ المستخدـ في  كما  البيوتكنولوجيولقد صنفت تطبيقات 
Red Biotechnology:   مػف أمثمتهػا إنتػاج الطبػيالمجػاؿ فػي  الحيويػةوهػي التكنولوجيػا ،

 و استخداـ الهندسة الوراثية لمعالجة ايمراض. ،المضادات الحيوية مف الكائنات الحية

 Green Biotechnology: مػػف أمثمتهػػا الزراعػػيالمجػػاؿ فػػي  وهػػي التكنولوجيػػا الحيويػػة ،
باسػػتخداـ زراعػػة  -أخبرنػػا مػػف مبػػؿكمػػا -إنتػػاج النباتػػات المعدلػػة وراثًيػػا ذات الفوائػػد العػػدة 

 الحيوية. ايسمدةأو غيرها، المبيدات الحشرية غير الكيميائية،  اينسجة

White Biotechnology :  ًالعديػد مػف التعػديالت  أدخمػتو مػد  ،مف أكثر المجا ت انتشارا
المجػاؿ فػي  وهػي المعروفػة أيًضػا بالتكنولوجيػا،عمى صناعات مديمة )كػالورؽ و البالسػتيؾ   

مطموبػػػة لالسػػػتخداـ  ةكيميائيػػػمف أمثمتهػػػا اسػػػتخداـ الكائنػػػات الحيػػػة إلنتػػػاج مػػػواد ،الصػػػناعي
نتػاج الفيتامينػات ،حيوًيا بدً  مف إنتاجها صناعًيا التجاري  ،و تشػمؿ أيًضػا التصػنيع الػدوائي وا 

نتاج البالستيؾ القابؿ لمتحمؿ و ،هناؾ أيًضا المعالجة الخاصة لفنسجة و الجمود    .ويالعضا 

:Blue Biotechnology  هو التكنولوجيا الحيوية التي تتعامػؿ مػع عػالـ البحػار و الكائنػات
 البحرية.

 :Nanotechnologyأوا عمي الٍاٌوتهٍولودى 

العمػػػـ الػػػذي يهػػػتـ بدراسػػػة بأنػػػ :  Nanotechnologyُعػػػرؼ عمػػػـ النػػػانوتكنولوجى   
تهػػتـ تقنيػػة النػػانو بابتكػػار تقنيػػات ووسػػائؿ ، و والجزيئػي الػػذري معالجػة المػػادة عمػػى المقيػػاس

 أي جز  مف المميوف مف الميكرومتر وهو جز  مف ايلؼ مف ،بالنانومتر جديدة تقاس أبعادها
 .  يمترممالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1
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فػي    عمـ النانوتكنولوجى بأن : عمـ حديث يبحػث:8، @944عرفت صفات سالمة) و 
لممػػادة، بمعنػػى إعػػادة  يأو الػػذر  الجزيئػػيتصػػميـ أجهػػزة متناهيػػة الصػػغر، ويركػػز عمػػى البنػػا  

نتػػػاجوالقػػػدرة عمػػػى رؤيػػة وميػػػاس ومعالجػػة  ،هيكمػػة الجزيئػػػات والػػذرات داخػػػؿ المػػادة أشػػػيا   وا 
 بمقياس واحد عمى مئة نانومتر.

والػػػتحكـ فيهػػػا عمػػػى  ،هػػػو محاولػػػة فهػػػـ سػػػموؾ وخصػػػائص المػػػواد: والنػػػانوتكنولوجي
بهػدؼ تخميػؽ تركيبػات ؛نػانومتر  مائة  -واحدالجزئ عند مستوى مياسات بيف  مستوى الذرة و

 National).                               وأجهزة ونظـ صغيرة الحجػـ ذات خصػائص ووظػائؼ جديػدة
Nanotechnology Initiative NINI    

عمػػـ Gupta , R & Kompella ,V .(2006,161)وعػػرؼ جوبتػػا وكامبػػؿ 
العممػػا  لخمػػؽ مػػواد جديػػدة وخصػػائص تكنولوجيػػا مسػػتحدثة، يسػػتخدمها النػػانوتكنولوجى بأنػػ : 

العمػـو والتكنولوجيػا، وتػؤدي فػي  مبتكرة لـ تكف موجودة مف مبؿ، وهي بذلؾ تفػتح  فامػا جديػدة
هػي ة النانويػةة عمػى مسػألتيف، ايولػى :تطبيقاتها إلى إحداث تفاعالت كيماوية، وتعتمػد القاعػد

ادة خاليػػة مػػف الشػػوائب مػػع والحػػرص عمػػى تكػػوف مػػ اً بنػػا  المػػواد بدمػػة مػػف لبنػػات صػػغيرة جػػد
عنػدما  هي أف خصػائص المػادة مػد تغيػر نهائيػاً  :الثانية ومستوى أعمى مف الجودة والتشغيؿ، 

 ؛ات والػذراتيئػالصغر، وهي بذلؾ تعتمػد عمػى إعػادة ترتيػب الجز في  تتجزأ إلى جزيئات متناهية
  .وذلؾ لمسيطرة عميها

و   ،الصػغرفػي  وهػو إنسػاف  لػي متنػاهي ،ما يسػمى بػػةالراصؼة طريؽ ويتـ ذلؾ عف         
يرى بالعيف المجردة بؿ   يزيػد حجمػ  عػف ةالفيػروسة، ويمسػؾ هػذا ةالروبػوتة الصػغير بالػذرة 

هػػذا فػػي  أو الجػػزي  بحيػػث يسػػتطيع تفكيػػؾ أي مػػادة إلػػى مكوناتهػػا ايصػػغر، ويػػتحكـ اإلنسػػاف
بػوتة العجيػب عنػد ذلػؾ فقػط ةالروبوتة عف طريؽ حواسب دميقة، و  تقػؼ إمكانيػات هػذا ةالرو 

بؿ يمكن  أيضا أف يمسؾ ذرات معدنية لصنع مركبات فضائية مػزودة بحواسػيب وأجهػزة اتصػاؿ 
 ؛الفضػػا  مثػػؿ الضػػو  والذبػػذبات الصػػوتيةفػػي  بػػايرض يمكػػف أف تسػػتعمؿ أي مصػػدر لمطامػػة

 .  يمكف لإلنساف أف يصؿ إليها بالتقنيات التقميدية لتنطمؽ إلى مجرات بعيدة جداً 

هػػذل التكنولوجيػػا الجديػػدة يمكػػف أف يطبػػؽ عمػػى أي فػػي  ومبػػدأ تغييػػر ةخػػواص المػػادةة        
وهػي بػذلؾ تفػتح ايبػواب عمػى مصػراعيها  ،وتمكف اإلنساف مف صنع ما يريد مادة مهما كانت،

جميػػع المجػػا ت، ومثػػاؿ ذلػػؾ ةالمػػاسة وةالفحػػـة فػػي  عديػػدة إلحػػداث ثػػورات عمميػػة وصػػناعية
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، المػادتيففي  شكؿ هندسي معيف يختمؼفي  يتكوناف مف سمسمة متراصة مف الكربوففكالهما 
الفحػـ لتكػوف بػنفس فػي  ومف خالؿ تقنية ةالنانوة يمكف إعػادة تشػكيؿ ذرات الكربػوف الموجػودة

الشكؿ الهندسػي التػي تتػراص بهػا ذرات المػاس وبػذلؾ يتحػوؿ الفحػـ إلػى ألمػاس، وعمػى الػرغـ 
الصػغر تكتسػب في  الحالتيف إ  أف المادة ةالنانويةة المتناهيةفي  ميائيمف تطابؽ التكويف الكي

صفات وخواص كهربائية وضػوئية ومغناطيسػية اسػتثنائية نتيجػة لمترتيػب الجديػد الػذي اتخذتػ  
وسػػبب هشاشػػتها أف الفػػراغ بػػيف  ،الػػذرات، ةفالبورسػػميفة مػػثال يعتبػػر مػػادة مهمػػة ولكنهػػا هشػػة

ممػا يقمػؿ مػف تماسػكها، ويمكػف تحويػؿ ةالبورسػميفة  ؛ كبير نسبياً جزيئاتها والمكوف مف الرمؿ 
عػػف طريػػؽ التكنولوجيػػا النانويػػة بتحميمػػ  إلػػى مكوناتػػ  الذريػػة ايصػػغر ثػػـ إعػػادة ترتيػػب هػػذل 

فػػي  لكػػي ننػػتج ةبورسػػميفة أمػػوى مػػف الحديػػد يمكػػف اسػػتعمال  ؛المكونػػات بصػػورة متماسػػكة جػػدا
 .ف   تحتاج إلى كثير مف الومودصناعة سيارات خفيفة الوزفي  البنا  أو
   التالي يوضح ذلؾ:والجدوؿ 

 (1جذٚي )

 اختالف خٛاص ثؼط اٌّٛاد ػٕذ ِمب١٠ظ إٌبٔٛ

 اٌؼٕبصش ّؼتبدم١بط اٌّاٌػٕذ  ػٕذ ِمب١٠ظ إٌبٔٛ

 إٌحبط ِبدح ِؼتّخ ِبدح شفبفخ

 األ١ٌَِٕٛٛ ػٕصش ِغتمش ػٕصش ٔشػ

 اٌز٘ت حشاسح اٌغشفخصٍجخ فٟ دسجخ  عبئً فٟ دسجخ حشاسح اٌغشفخ

 اٌجالت١ٓ خبًِ ِتفبػً

 اٌغ١ٍ١ىْٛ  ػبصي ٌٍحشاسح ِٛصً ٌٍحشاسح

 ١ٍٓاٌجٛسع ١ٍٍخ اٌتّبعهلِبدح ٘شخ  ِبدح ِتّبعىخ ألٜٛ ِٓ اٌحذ٠ذ

 :الٍاٌوتهٍولودي تطبيكات ضبع

(Michael D.2004 ؛Semih,O.,Yelda, O.,2008 ؛ Pidgeon,N., Harthorn,B. and 

Satterfield,T. 2011؛ Ringer, M. 2014,46؛ Janith, W. and Chamindri, W, 

 ؛2016

 (Maria, R.& Daniela,2016 

  :دلاه الطب  يف 

 استخدمت تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ الطب استخدامات عديدة منها:
، تركيب دعامات العمميات الجراحية مجاؿ السرطاف، في عالج ايمراض، في عف الكشؼ

 ،وايسناف: مثؿ عالج التهابات ايغشية في الفـ، وفى مجاؿ عالج أمراض الفـ النانويةالقلب 
 Nano chitosanاستخداـ الجسيمات النانوية والقضا  عمى البكتريا الضارة الموجودة في ، 
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 معجوف ايسناف لمتقميؿ ومنع ،مادة ألياؼ النانوبتجديد ايعصاب  ،في حشو ايسناف
 وغيرها. زراعة ايسناف، و الحساسية أو التسمـ بالفمور

 أوا تطبيكات الٍاٌوتهٍولودي يف دلاه الصٍاعة: 

صػػناعة  ، الشمسػػيةرات صػػناعة النظػػا ،صػػناعة الزجػػاج رات،ت والسػػيائراصػػناعة الطػػا
 ،صػػػناعة الثالجػػػات ،صػػػناعة الشاشػػػات ،صػػػناعة الػػػدهانات وايصػػػبغة  ،المنتجػػػات الرياضػػػية

 الطػال  اسػتخداـ ،البنػا  فػي ايدا  الفػائؽ سمنتا  الميال، وأمكف استخداـ وفالتر ،الغسا ت
نتاج مالبس ذكية مف لممتضرريف حموؿ النانوي، وأمكف كذلؾ إيجاد  أممشػة إنتاج ،الكوارث، وا 

موجػودة حالًيػا تسػتخدـ  اسػتهالكيةأمثمػة عمػى منتجػات  التغميػؼ وأمػف الغػذا ،البكتيريا،  تقاـو
 تكنولوجيا النانو:

جزيئػات نانويػة  مػف يتػألؼمثػؿ وامػي الشػمس الػذي  ،العديػد مػف مستحضػرات التجميػؿ
جػػاج سػػهؿ التنظيػػؼ ومقػػاـو ، ز فػػوؽ البنفسػػجية ايشػػعةيكػػوف وامػػي ممتػػاز لمبشػػرة مػػف  شػػفافة

 ، استخدام  في عمؿ ليفة لغسيؿ الصحوف غير مابمة لمتمؼ.لمغبار وايتربة
 وٍِاك العديد وَ الدراشات اليت اِتىت بالٍاٌوتهٍولودى وجن: 

هػدفت الدراسػة إلػى: حيػث   ?948دراسة عطا حسف درويش و هالة حميد أبػو عمػرة )
 تخصػص التربيػة كميػات طمبػة تكنولػوجي لػدى النػانو بتطبيقػات المعرفػة التعػرؼ عمػى مسػتوى

 اإلسػالمية، ايزهػر،( غػزة بجامعػات) تربيػة/عمػـو(الرابػع  غػزة المسػتوى جامعػاتفػي  عمػـو
عمػى طػالب  وأظهػرت نتػائج الدراسػة: تفػوؽ طػالب جامعػة ايزهػر ،نحوهػا واتجاهاتهـ) ايمصى

كما تفوؽ طػالب الجامعػة اإلسػالمية  عمػى طػالب  ،كٍؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة ايمصى
 تكنولوجي، ومقياس النانو بتطبيقات المعرفة مستوى يقيس الذيا ختبار في  جامعة ايمصى،

تكنولوجي، و  توجد فػروؽ ذات د لػة إحصػائية بػيف طػالب  النانو تطبيقات نحو ا تجال يقيس
وأوضػحت النتػائج أف  تكنولػوجي،  النػانو تطبيقػات نحػو ا تجػال مقيػاسفػي  الجامعػات الثالثػة

 .العينة أفراد لدى نانوال وا تجال نحو تكنولوجي بالنانو المعرفة بيف داؿ إيجابي ارتباط هناؾ
 بتكنولوجيػا الػوعي   التعػرؼ عمػى: مػدى<948دراسػة فػؤاد إسػماعيؿ عيػاد )هػدفت و 
 عػف والرضػا المعرفػي تنميػة التحصػيؿفػي  مقترحػة وحػدة وأثػر ،التكنولوجيا معممي لدى النانو
 ذات د لػة فػروؽ وجػود و أظهرت نتائج الدراسػة: عػدـ،بغزة  ايمصى جامعة طمبة لدى التعمـ

  مؤسسػة الخبػرة،(لمتغيرات تعزى التكنولوجيا معممي لدى النانو بتكنولوجيا الوعيفي  إحصائية
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 النػانو لتكنولوجيػا المقترحػة الوحػدة تدريس أف النتائج بينت كما ،)الجنس اإلعداد، المحافظة،
 ايمصػى جامعػة طمبػة لػدى الػتعمـ عػف والرضػا المعرفػي تنمية التحصػيؿفي  كبيراً  أثراً  حقؽ مد
 .بغزة

  فاعميػػة دراسػػة مسػػاؽ تكنولوجيػػا المػػواد <948دراسػػة  مػػاؿ رضػػا ممكػػاوي ) تقصػػتو 
عينػة مػف طمبػة هندسػة  اكتسػاب أساسػيات النػانوتكنولوجي وا تجػال نحوهػا، لػدىفػي  النانويػة
فػي  النانويػةجامعة البمقا  التطبيقية، وأظهرت النتائج فاعمية مقرر تكنولوجيا المواد في  المواد

 وتحسيف اتجاهاتهـ نحوها. ،الطالب يساسيات النانوتكنولوجي بكتساا
 مػدى تضػميف محتػوى :  الكشػؼ عػف<948دراسػة هػديؿ نبيػؿ غياضػة )هػدفت و      

 الحػادي الصػؼ طمبة اكتساب ومدى النانوتكنولوجي، لممرحمة الثانوية لمتطمبات الكيميا  كتب
 مائمػػةمػػف   <:)مػػف  9:)كتػػب الكيميػػا  عمػػى احتػػوا لهػػا، وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة:  عشػػر

 عشػر الحػادي الصػؼ النانوتكنولوجي التي تـ تحديدها، و عدـ وصػوؿ مسػتوى طمبػة متطمبات
 خمس وسبعوف%  ><) واإلتقاف وه لمستوى اكتساب متطمبات النانوتكنولوجيفي 

فػػي  فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح  :يهػػدفت تقصػػ التػػي  <948ودراسػػة أحمػػد عثمػػاف محمػػد)
عمـو تكنولوجيا النانو لتنمية استشػراؼ المسػتقبؿ والتػذوؽ الجمػالي لػدى الطالػب المعمػـ بكميػة 

 حيػث تفػوؽ أفػراد مجموعػة البحػث ،فاعميػة البرنػامج المقتػرح :وأظهرت نتائج الدراسة ،التربية،
 التطبيؽ البعدي لمقياس استشراؼ المستقبؿ، ومقياس التذوؽ الجمالي.في 

  <948مػد أحمػد، عصػاـ عبػد الكػريـ و أفػراح ياسػيف محمػد )دراسػة بسػمة محهدفت و 
أثر برنامج تعميمي تعممي وفقًا لمفػاهيـ الطامػة المتجػددة و النػانوتكنولوجي عمػى  :التعرؼ عمى

التنػػور التكنولػػوجي عنػػد طمبػػة مسػػـ الكيميػػا ، وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة: تفػػوؽ أفػػراد المجموعػػة 
 التطبيؽ البعدي لمقياس التنور التكنولوجي.في  ةالمجموعة الضابط التجريبية عمى أفراد

 المعرفػة   مسػتوى<948عمػرة )  أبػو حميد درويش و هال  حسف عطا حددت دراسةو 
 غػزة جامعػاتفػي  عمػـو تخصػص التربيػة كميػات طمبػة تكنولػوجي لػدى النػانو بتطبيقػات
 وتطبيقػات مفػاهيـفػي  لمطػالب المعرفػي نحوها، وأظهرت نتػائج الدراسػة: المسػتوى واتجاهاتهـ

 كميػات طمبػة تكنولوجي لػدى النانو تطبيقاتمف مفاهيـ ، (52%)  بمغ  حيث ،منخفض النانو
 التربية. 
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  إلى: إثرا  بعض موضػوعات مػنهج الكيميػا  <948أحمد عبدل عسكر )وهدفت دراسة 
لطػالب  والتكنولوجيػا وميػاس أثػرل عمػى ا تجاهػات العمميػة نحػو العمػـ ،تطبيقات النانوتكنولوجي

الصػػؼ ايوؿ الثػػانوي، وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة: تفػػوؽ أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى أفػػراد 
 ممفاهيـ النانوتكنولوجية.ل يالختبار التحصيمل البعديالتطبيؽ في  المجموعة الضابطة

  <948ونهمػػة الصػػادؽ) الحبشػػي فػػوزيوتقصػػت دراسػػة مػػريـ رزؽ سػػالمة،   
فاعمية برنامج مقترح مائـ عمى النػانوبيولوجي لتنميػة المفػاهيـ النانوبيولوجيػة لػدى طمبػة كميػة 

تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية فػي التطبيػؽ البعػدي  ختبػار : التربية، وأظهرت نتائج الدراسة 
 المفاهيـ النانوبيولوجية.

ثػػػر اسػػػتخداـ حقيبػػػة تعميميػػػة أ  =948دراسػػػة  يػػػات جمػػػاؿ خضػػػر )تقصػػػت كمػػػا       
تنميػػة مفػػاهيـ تكنولوجيػػا النػػانو وا تجػػال نحوهػػا لػػدى طالبػػات الصػػؼ التاسػػع فػػي  لكترونيػػةإ

حيػث تفومػت  ،ايساسي بغزة، وأظهرت نتائج الدراسة: فعالية استخداـ حقيبة تعميمية الكترونيػة
 ختبػػار  البعػػديالتطبيػػؽ فػػي  المجموعػػة الضػػابطة طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى طالبػػات

 مفاهيـ تكنولوجيا النانو، وكذلؾ مقياس ا تجال نحو تكنولوجيا النانو.
  التعػرؼ عمػى: تصػورات خبػرا  البيولػػوجي =948دراسػة رجػب السػيد الميهػي )هػدفت و 

وتأسػػيس  رفػػيالمعلتعمػػيـ مفػػاهيـ النػػانوبيولوجي لطمبػػة التعمػػيـ الثػػانوي العػػاـ كمػػدخؿ لمتمكػػيف 
 ،وبتػدريس العمػـو البيولوجيػةمػائميف   ==)عمػى مجتمع المعرفة، حيث اشتممت عينة الدراسة 

 ، >8) عػػػددهـ  والمػػػوجهيف ، <ثػػػالث فئػػػات أعضػػػا  هيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة وعػػػددهـ )
مفػاهيـ أساسػية تتضػمف  ةضحت النتػائج: إعػداد مائمػة شػممت عمػى أربعػو  ، وأ;;والمعمميف )

لمنػػانوتكنولوجي يمكػػف تدريسػػها لطػػالب المرحمػػة الثانوية،ومػػد تػػـ تحديػػد  يػػاً فرع اً   مفهومػػ<9)
تعمػيـ وتعمػـ فػي  يمكػف اسػتخدامها التػيستراتيجيات التعميمية التعممية الحديثػة إلمجموعة مف ا

الحيػاة مثػؿ: بيئػات فػي  درجة تمكػنهـ مػف توظيفهػا إلىلوصوؿ الطالب  ؛النانوبيولوجيمفاهيـ 
 ، الوامع المعزز، الرحالت المعرفية..........ال . اضيا فتر التعمـ 

 ايمريكيػة، البيئػةفػي  أجريػت والتػي (2016 ) (Steven and Krajcik)  ودراسػة
 مجػاؿفػي  النػانوتكنولوجي وعمػـو بمفػاهيـ الطػالب مػدى معرفػة  عمػى هػدفت الومػوؼ والتػي

 أنهػـ إ  المفػاهيـ الكيميائيػةفػي  أكثػر الطػالب عمػى معرفػة أف إلػى توصػمت والتػي الكيميػا ،
 بالعمـو وتكنولوجيا النانو. ربطها إلى يفتقروف
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 برنػامج   فعالية>948عمياف ) ربحي العرفج و شاهر محمد ماهر تقصت دراسةو      
 طمبػة لػدى نحوهػا وا تجاهػات) النانو(بعمـ  المرتبطة بالقضايا الوعي تنميةفي  مقترح تدريبي
 أدا  تحسػيففي  ايحسا ، وأظهرت نتائج الدراسة: فعالية البرنامج مدينةفي  الثانوية المرحمة
 وتكنولوجيػا عمػـ بقضػايا وعػيهـ زيػادة إلػى يشػير المعػد، يمػا التحصػيمي ا ختبػارفػي  الطمبػة
 تطبيػؽ وبعػد مبػؿ الطمبػة بػيف اتجاهػات اً إحصػائي دالػة فروؽ النتائج ُتظهر لـ حيففي  النانو،
 .البرنامج
 وتطبيقاتهػا تكنولػوجي النػانو مفػاهيـ دمػج :  إلػى>948) أمؿ سػممي دراسةسعت و    
 وأعػدت دراستها،في  البنائي وفى الوص المنهج الباحثة حيث استخدمت ،الفيزيا  منهج داخؿ

 المشػرفيف نظػر وجهػة  لقيػاس دمجها، واسػتبانة سيتـ التي والتطبيقات لمفاهيـ مائمة الباحثة
 أف تمعػب الممكػف ومف >مناسبة كانت المدمجة الوحدات أف إلى الدراسة وتوصمت الدمج، بعد
 .تكنولوجي النانو مجاؿفي  إثرا  محتوى المنهجفي  دوراً 

Stavrou,D., Michailidi,E., Giannis ,S., and Dimitriadi,K. 
   دراسة ستافرو و خريف(2015)

وحػػدد ، 15-14اٌصففا اٌمففبِٓ اٌففز٠ٓ تتففشاٚم أػّففبسُ٘ ثفف١ٓ تمػػت الدراسػػة عمػػى تالميػػذ 
مضػػايا تؼففضص فٙففُ اٌؽففالة حففٛي ؿ  ؛   مفػػاهيـ رئيسػػية) أو أفكػػار كبيػػرة  @) ؤلالباحػػث وزمػػال

ٚػفف١ُٙ ثبٌمعففب٠ب االجتّبػ١ففخ ٚاألخالل١ففخ اٌّتؼٍمففخ ثففبٌؼٍَٛ ٚدساعففخ ،تىٌٕٛٛج١ففب إٌففبٔٛوعمػػـو 

اٌغفّبد اٌشئ١غف١خ ٌؼٍفُ إٌفبٔٛ ٚتىٌٕٛٛج١فب إٌفبٔٛ  تذس٠ظٌإٌتفبئ  ِشفجؼخ، وكانت ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب

 .اٌّشحٍخ اٌمب٠ٛٔخ اٌذ١ٔبفٟ  حتٝ

 Kurt, Leonard And Mahmoud)كػاًل مػف كػوت وليونػارد ومحمػوددراسة ويؤكد 
دمػػػػج موضػػػػوعات النػػػػانوتكنولوجى ضػػػػمف  عمػػػػىعمػػػػى ضػػػػرورة تػػػػدريب المعممػػػػيف  (2014)(

وتػػػوفير كػػػؿ مػػػا يمػػػـز مػػػف مػػػوارد ومصػػػادر الػػػتعمـ مثػػػؿ: الكتػػػب،  ،موضػػػوعات منػػػاهج العمػػػـو
وورش العمػػػػؿ  ،ايخػػػػرىوالتجػػػػارب المعمميػػػػة والمحاكػػػػاة، موامػػػػع الويػػػػب  ،محاضػػػػرات الفيػػػػديو

 ،الشخصية، المواد التعميمية المشتركة بيف العمما  و المدربيف ومراكػز بحػوث تكنولوجيػا النػانو
 ؛وتزويػدهـ بالمهػارات ،داد المعممػيف لتثقيػؼ الطػالببػرامج إعػفػي  وتصػميـ البػرامج ايكاديميػة

 مجاؿ تكنولوجيا النانو المستقبمية.في  القوى العاممةفي  لممشاركة
  التػي هػدفت: التعػرؼ عمػى مسػتوى وعػي الطػالب ;948ودراسة محمود إبراهيـ ط  ) 

اتهػػا المتعػػددة، المعممػيف شػػعبة العمػـو الزراعيػػة بكميػػات التربيػة بمفػػاهيـ النػانوتكنولوجي وتطبيق
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وتوصمت الدراسة إلى تدني مستوى الوعي العاـ بمفػاهيـ النػانوتكنولوجي وتطبيقاتهػا المختمفػة، 
وكذلؾ لممكونات الثالثة لدى الطالب المعمميف شعبة العمـو الزراعية، كما توصمت الدراسػة إلػى 

اسػػة مسػػتوى الػػوعي يعػػزي لمتغيػػر التخصػػص والجػػنس، وأوصػػت الدر فػػي  عػػدـ وجػػود اخػػتالؼ
بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تنميػػة معمومػػات ومهػػارات واتجاهػػات الطػػالب المعممػػيف والمتعمقػػة بالنػػانو 
وتطبيقاتهػػا مػػف خػػالؿ إدراج هػػذل المفػػاهيـ وتطبيقاتهػػا بػػالبرامج ايكاديميػػة إلعػػدادهـ بكميػػات 

 التربية.
حيػث هػدفت: التعػرؼ عمػى أثػر وحػدة ،  :948ودراسة محمد عبد الرازؽ عبػد الفتػاح )

تقػػدير  و ،ومهػػارات حػػؿ المشػػكمة  ،النػػانوبيولوجى لتنميػػة المفػػاهيـ النانوبيولوجيػػةفػػي  حػػةمقتر 
والعممػا  لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة، وأظهػرت نتػائج الدراسػة: تفػوؽ الطػالب مجموعػػة  ـالعمػ

التطبيػػؽ البعػػدي  ختبػػار تحصػػيؿ المفػػاهيـ النانوبيولوجيػػة، وكػػذلؾ اختبػػار مهػػارات فػػي  البحػػث
 ومقياس تقدير العمـ والعمما .التفكير، 

عمػـو فػي  أثػر برنػامج مقتػرح ي  التػي هػدفت: تقصػ:948حسػف صػالح ) ودراسة  يات
تنميػػة التحصػػيؿ وفهػػـ طبيعػػة العمػػـ واتخػػاذ القػػرار لػػدى الطالبػػة معممػػة فػػي  وتكنولوجيػػا النػػانو

طبيػػؽ التفػػي  العمػػـو بكميػػة البنػػات، وأوضػػحت نتػػائج الدراسػػة: تفػػوؽ طالبػػات مجموعػػة البحػػث
 البعدي لالختبار التحصيمي،  واختبار فهـ طبيعة العمـ واختبار اتخاذ القرار.

بعػػػض موضػػػوعات مػػػنهج العمػػػـو  را إثػػػ   إلػػػى:948وهػػػدفت دراسػػػة أمػػػؿ إبػػػراهيـ لبػػػد)
 عمى مستوى الثقافة العممية لطمبة الصؼ الحػادي عشػر أثرلتقصى بتطبيقات النانوتكنولوجي و 

 %), إلػى وصػؿ حيػث مبػةلمط العممية الثقافة ة تحسف مستوى، وأوضحت نتائج الدراسغزةفي 
  %كحد تربوي معقوؿ.4<وهو أعمى مما وضعت  الباحثة (73.75

 الطػالب تعريػؼ إلى: الدراسة حيث هدفت ،  (Ban & Kocijanic) (2011)ودراسة
 تػـ اسػتخداـ العديػد مػف ومػد اهتمػامهـ، تثيػر موضػوعات داخؿ دمجهاو  بطبيعة النانوتكنولوجي

فػي  التعميميػة التفاعميػة، والوسػائط ايلعػاب مثػؿ: ،أنواع اينشطة والوسائؿ التعميمية والتجريب
منػاهج  وتقػديـ النػانو، تجارب لتعػريفهـ بتكنولوجيػا إجرا  وتـ ،والثانوي المتوسط التعميـ مراحؿ

 ؛لممعممػيف تكنولػوجي النػانوفي  برامج التاسع،كما ماـ الباحثاف بتصميـ لمصؼ مناسبة وتقنية
 دمػج فعاليػة أثبتػت حيثإيجابيػة، النتػائج كانػت ومػد هػذا المجػاؿ،فػي  بكفػا ة لمعمػؿ لتػأهيمهـ

 وكػذلؾ والمتوسػطة، الثانوية المرحمتيففي  الدراسية المناهج ضمف موضوعات النانوتكنولوجي
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 الطػالبتعمػيـ فػي  المعمميػة والتجػارب التعميميػة وايلعػاب التعميميػة الوسػائط اسػتخداـ فاعميػة
 المرحمػةفػي  تكنولػوجي النػانو بضػرورة إدخػاؿ موضػوعات وأوصػت الدراسػة النػانوتكنولوجي،

 الهندسة والتكنولوجيا. مثؿ إجبارية كمواد ا بتدائية
 البيولوجيػا النانويػةفػي    فاعميػة مقػرر مقتػرح9484مرفت حامد هػاني)وتقصت دراسة 

 :، وأظهػرت نتػػائج الدراسػػةبكميػات التربيػػةتنميػػة التحصػيؿ والميػػؿ لطػالب شػػعبة البيولػػوجي فػي 
التحصػػيمي، ومقيػػاس الميػػؿ نحػػو  لالختبػػار البعػػديالتطبيػػؽ فػػي  تفػػوؽ أفػػراد مجموعػػة  البحػػث
 دراسة البيولوجيا النانوية. 

تقػػويـ مػػنهج  إلػػى: @944دراسػػة السػػيد محمػػد السػػايح و مرفػػت حامػػد هػػاني)هػػدفت و 
العمػػـو بالمرحمػػة اإلعداديػػة عمػػى ضػػو  بعػػض مفػػاهيـ النػػانوتكنولوجي، مػػاـ الباحثػػاف بتحميػػؿ 
محتػػوى مػػنهج العمػػـو لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة لمصػػفوؼ الثالثػػة عمػػى ضػػو  بعػػض مفػػاهيـ 

فػي  وضػع إطػار مقتػرح لتضػميف بعػض مفػاهيـ النػانوتكنولوجيبالباحثاف  وماـالنانوتكنولوجى، 
تػػـ إعػػادة صػػياغة ومعالجػػة وحػػدة ةأثػػر الكائنػػات عمػػى ، ثػػـ ج العمػػـو بالمرحمػػة اإلعداديػػة مػػنه

اإلنسػػاف والبيئػػةة لتالميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي بػػبعض مفػػاهيـ النػػانوتكنولوجي عمػػى ضػػو  
 فاعميػة الوحػدة المقترحػة مائمة المفاهيـ، وتدريسها لمجموعة البحث،  وأظهرت نتائج الدراسة:

 وتنمية اتجاهات تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي نحو مفاهيـ النانوتكنولوجي. التحصيؿفي 
  وٍِاك دلىوعة وَ الدراشات اليت اِتىت بالبيوتهٍولودي وجن:

 هػدفت التعػرؼ عمػى: فاعميػة تػدريس وحػدة مقترحػة حيػث ، ?948دراسة اآل  أحمػد الفػاوي )
مػػػادة ايحيػػػا  باسػػػتخداـ النمذجػػػة اإللكترونيػػػة عمػػػى فػػػي  تطبيقػػػات التكنولوجيػػػا الحيويػػػةفػػػي 

وتنمية بعض مهػارات التفكيػر المسػتقبمي لػدى طػالب الصػؼ ايوؿ الثػانوي،  المعرفيالتحصيؿ 
حيػػث تفومػػت طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة  ،وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة: فاعميػػة الوحػػدة المقترحػػة

كػػؿ مػػف ا ختبػػار التحصػػيمي واختبػػار التطبيػػؽ البعػػدي لفػػي  عمػػى طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة
 التفكير المستقبمي.

 ، : التعػػرؼ عمػػى أثػػر طريقتػػي الػػتعمـ المفػػرد9488) دراسػػة تغريػػد الهباهبػػةهػػدفت و 
تنميػة  التفكيػر اإلبػداعي فػي  التكنولوجيػا الحيويػةفػي  تدريس وحدة مقترحةفي  ودراسة الحالة

كسابهـ مفاهيـ تمؾ الوحدة، وأوصت الدراسة بضرورة تضػميف مفػاهيـ  لطمبة المرحمة الثانوية وا 
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اسػتخداـ ى وا هتمػاـ بتػدريب المعممػيف عمػ ،منػاهج العمػـو والبيولػوجيفػي  التكنولوجيا الحيوية
 لتدريس مثؿ هذل المفاهيـ. هذل الطرؽ

  فاعمية برنامج مقتػرح مػائـ عمػى مسػتحدثات التكنولوجيػا 9484سميماف)دراسة تهاني أثبت و 
تنمية المعارؼ المرتبطػة بالقضػايا ايخالميػة والقػيـ البيوأخالميػة لػدى طػالب شػعبة في  الحيوية

 البيولوجي بكمية التربية.

فػي   التي هدفت: التعػرؼ عمػي فاعميػة إعػادة بنػا  وحػدة@944ودراسة ليمي معوض)
وأثبػػت فاعميػػة ،ضػػو  المسػػتحدثات البيوتكنولوجيػػة فػػي  وجي لمصػػؼ ايوؿ الثػػانويمػػادة البيولػػ

وكػذلؾ تنميػة  ا تجػال نحػو مػادة  ،تنمية  مهارات التفكير  النامد والتحصيؿفي  المدخؿ البنائي
 البيولوجي.

البيوتكنولوجيػا معػدة فػي    فاعميػة وحػدة<944دراسة شعباف حامػد إبػراهيـ )تقصت و 
تحصػيؿ طػالب الصػؼ ايوؿ فػي  (Cubic Curriculum) المػنهج التكعيبػي وفقػا لنمػوذج

 و اكتسابهـ بعض مهارات و عمميػات البحػث فيهػا و القػيـ ،لموضوعات بيوتكنولوجية الثانوي
تفػػوؽ أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى أفػػراد  :العمميػػة المرتبطػػة بهػػا، وأظهػػرت نتػػائج الدراسػػة 

الدراسػػي لموضػػوعات  بعػػدي لكػػؿ مػػف: اختبػػار التحصػػيؿالتطبيػػؽ الفػػي  المجموعػػة الضػػابطة
 الوحدة الدراسية المقترحة، اختبػار مهػارات البحػث وعمميػات العمػـفي  البيوتكنولوجيا المتضمنة

 المرتبطة بالبيوتكنولوجيا. البيوتكنولوجيا، ومقياس القيـفي 

اهتمت  التيهناؾ العديد مف الدراسات  :أُ ويالحغ وَ خاله اشتعراض الدراشات الصابكة
ة منهػػا مػػا حػػاوؿ الكشػػؼ عػػف مػػدى معرفػػة طػػالب ،بالنػػانوتكنولوجى مػػع متغيػػرات تابعػػة عديػػد

معرفػة ،وأظهػرت هػذل الدراسػات تػدني الجامعة بالمفاهيـ النانوتكنولوجية وعمـو النانوتكنولوجى 
لوجي، وعمػى الجانػب ايخػر اهتمػت طالب كميات التربية بالمفاهيـ البيوتكنولوجية و  النػانوتكنو 

مراحػؿ دراسػية مختمفػة فػي  العديد مف الدراسات بإعػادة صػياغة وحػدة مػف وحػدات كتػب العمػـو
أو بنػػا  بػػرامج لطػػالب الجامعػػة تتضػػمف  ،لتضػػميف مفػػاهيـ البيوتكنولوجيػػة و  النػػانوتكنولوجي

هذل المفاهيـ ومياس أثرها عمى متغيرات تابعة عديدة مثؿ: إكسػاب وفهػـ هػذل المفػاهيـ، تنميػة 
نحػػػػػو عمػػػػػـو البيوتكنولوجيػػػػػة و  أو،أو نحػػػػػو التكنولوجيػػػػػا ،ا تجاهػػػػػات نحػػػػػو العمػػػػػـ وفهمػػػػػ  
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وغيرهػػػا و حظػػػت  اليالجمػػػالنػػػانوتكنولوجي، وكػػػذلؾ متغيػػػرات استشػػػراؼ المسػػػتقبؿ، والتػػػذوؽ 
 الباحثة أن :  

  توجػػد أيػػة دراسػػػات اهتمػػت ببنػػػا  برنػػامج يجمػػع بػػػيف البيػػو والنػػػانوتكنولوجى وفقػػًا لنظريػػػة 
بالسػػالمة الحيويػػة، والتفكيػػر  الػػوعيو ، العممػػي، ودراسػػة أثػػرل عمػػى التواصػػؿ المرونػػة المعرفيػػة

 تقديم . الحالي، وهذا ما يحاوؿ البحث المستقبمي
أصفج  اٌّجتّفغ  اٌتؼ١ّ١ٍخٚ وً ِٓ أثؼبدٖ اٌّح١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخفٟ  ،٠ضداد تؼم١ذا  ػبٌُ  ٟفٚ

تحتفب  لٌفٝ تؽف٠ٛش ِجّٛػفخ  عفٛف اٌّفذاسطففٟ  ٠ذسن أْ أج١بي لبدح اٌّغتمجً اٌتٟ ٟ٘ حب١ٌفب  

 ٚ اٌتؼبِفً ،اٌّؼبصش اٌىج١ش ٚاٌتىٌٕٛٛجٟ اٌؼٍِّٟغ اٌتمذَ  ٌٍتؼبًِ ؛ِختٍفخ ٌٍغب٠خ ِٓ اٌّٙبساد

ثشٔفبِ  ففٟ  دِ  تفذس٠ظ ٘فزٖ اٌّٙفبساد بد مف ، فاٌتٟ ع١تُ لٔشبؤ٘باٌّغتمج١ٍخ ِغ اٌمعب٠ب 

حتػى تصػبح عقػوؿ الطػالب مػادرة  والجامعػات المختمفػة؛ داخفً اٌّفذاسط ا١ٌِٟٛ ٚاٌتؼٍُ اٌتؼ١ٍُ
 .ةالمستقبميعمى حؿ المشكالت 

 Future Thinking  :املصتكبميالتفهري 
ٌمذ اصداد ا٘تّبَ اٌّجتّؼبد ثبعتششاف اٌّغتمجً، أؽالل فب ِفٓ االػتمفبد ثفلْ اٌّغفتمجً 

عكػس ، ويأصبح مجاً  يتسع لكػؿ ا حتمػا ت، ويبنػي عمػى جهػد اإلنسػاف، واختياراتػ  الرشػيدة 
مثػػػؿ هػػػذا ا هتمػػػاـ درجػػػة الػػػوعي واإليمػػػاف بقػػػدرة اإلرادة اإلنسػػػانية عمػػػى صػػػناعة المسػػػتقبؿ، 

وذلػؾ مػػف خػالؿ التخطػيط لػػ ، واستشػراف  بهػػدؼ ا سػتعداد يحداثػػ ،  ،صػػياغت فػي  والمشػاركة
وومائعػػ ، وتحقيػػؽ مسػػتويات التنميػػة المطموبػػة، ومػػف ثػػـ تطػػورت مػػدرة اإلنسػػاف عمػػى التنبػػؤ 
بالمستقبؿ بدرجة كبيرة مف الدمة،   سيما وأن  لـ يعد مجرد ترؼ عممي، أو تسمية ذهنيػة، بػؿ 

 ممي، وشرط مف شروط التنمية المستدامة.صار ضرورة لمتقدـ الع
توصؼ دراسة المسػتقبؿ بأنهػا  ليػة مػف اآلليػات العمميػة التػي يقػـو الفػرد مػف خاللهػا 

المشػػكالت، والبحػػث عػػف بػػدائؿ لممسػػتقبالت القريبػػة والبعيػػدة، ومحاولػػة فػػي  بمحاولػػة التفكيػػر
ة، والمحتممػػػة أو ا ختيػػػار مػػػف بػػػيف مجموعػػػة البػػػدائؿ، واستكشػػػاؼ صػػػور المسػػػتقبؿ المتومعػػػ

ثػارة التسػاؤ ت، والتقصػػي، والخيػاؿ... وغيرهػػا  الممكػف تحقيقهػا، ويتطمػػب ذلػؾ إعمػاؿ العقػػؿ، وا 
؛ فػاتف ;:، @944؛ عمػاد حػافظ  9،>948مف العمميات العقمية ايخرى.)محمػد عبػد الػرحيـ،

  @:، ?944عزازي، 
  يتجزأ مػف تفكيػر اإلنسػاف أو إدراكػ ، ويشػتمؿ عمػى  اً المستقبؿ جز في  يعد التفكيرو 

فهػػو ينطػػوي عمػػى استكشػػاؼ مػػنظـ لشػػكؿ العػػالـ والبيئػػة والمجتمػػع، ويتضػػمف  ،جوانػػب متعػػددة
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 ،والتومعػات ،والطموحػات ،و اآلمػاؿ ،وايهػداؼ ،التفكير مػف منظػور المسػتقبؿ كػاًل مػف الخطػط
والسػػػيناريوهات ا حتماليػػػة ايخػػػرى التػػػي تشػػػكؿ أبعػػػاد الحيػػػاة بالنسػػػبة لإلنسػػػاف، وتعػػػد هػػػذل 

بمعنػػى أف الفػػرد يميػػؿ بوجػػ  عػػاـ إلػػى تخصػػيص جػػز  كػػاؼ مػػف  ،التومعػػات توجهػػات لممسػػتقبؿ
والتخطػػػيط لهػػػذل السػػػيناريوهات التػػػي يتومػػػع  ،والتخيػػػؿ ،المسػػػتقبؿفػػػي  حياتػػػ  العقميػػػة لمتفكيػػػر

؛ أحمػػد الحسػػيني =948محمددع د ددع رثدد ر     إيمػػافبؿ القريػػب أو البعيػػد.) المسػػتقفػػي  حػػدوثها
  .?=-<=،=948هالؿ،

هذا النوع مف التفكير يساعد الفرد عمى تومع المشكالت المستقبمية، والتنبػؤ بػالحموؿ الممكنػة و 
لكثير مف المشكالت التي تواجه ، وتخفيؼ مشاعر القمػؽ التػي مػد تحػيط بػ  مسػتقبال. )جميػؿ 

طبيعػػة فػػي  كمػػا تمكػػف الطالػػب مػػف دراسػػة صػػور المسػػتقبؿ، والبحػػث،  @=، ?944ي، السػػعد
ايوضاع المستقبمية المتخيمة وتحميؿ محتواها، ودراسة أسبابها وتقييـ نتائجهػا، وذلػؾ باعتبػار 

الومػت الحاضػر، سػوا  فػي  أف تصورات ايفػراد حػوؿ المسػتقبؿ تػؤثر فيمػا يتخذونػ  مػف مػرارات
تمػؾ التصػورات عنػدما تقػع، أو مػف أجػؿ تحويػؿ تمػؾ التصػورات إلػى وامػع مف أجؿ التكيؼ مػع 

(9488Vincent, john,.  
سػيكوف عميػ  المجتمػع  ومػاذا ويتضمف التفكيػر المسػتقبمي ا ستكشػاؼ المػنظـ لكيػؼ

بالعديػػد مػػف وكيفيػػة تشػػكيمها مسػػتقباًل، وُيعػػد تػػدريس العمػػـو زاخػػرًا  ،وبيئتػػ  الفيزيقيػػة والثقافيػػة
 يمكنها تضميف هذا النوع مف التفكير. التي العمميةالموضوعات 

 :مثؿ المستقبميهناؾ العديد مف تعريفات التفكير  التفهري املصتكبمي:تعريفات 

عمميػػة عقميػة تهػػدؼ إلػػى التفكيػػر المسػتقبمي بأن :  ?> ،?944)السػػعديؼ جميػػؿ سػعيد يػعر ت
مألوفػػػة، وفحػػػص وتقيػػػيـ إدراؾ المشػػكالت والتحػػػويالت المسػػػتقبمية، والبحػػػث عػػػف حمػػوؿ غيػػػر 

بغيػػػة رسػػػـ الصػػػور المسػػػتقبمية المفضػػػمة، ودراسػػػة  ،وامتػػػراح ايفكػػػار المسػػػتقبمية المحتممػػػة
 .المتغيرات التي يمكف أف تؤدي إلى احتماؿ وموع هذل الصور

نشػاط عقمػي يتضػمف تقػديـ التفكير المسػتقبمي بأنػ :   9=، 9489)نجاة عبدل عارؼ وعرفت 
تومػػع أحػػداث المسػػتقبؿ فػػي  والبػػدائؿ المحتممػػة التػػي تسػػاعد ،والسػػيناريوهات ،عػػدد مػػف الػػرؤى
 .ومواجهة تحديات 
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التفكيػر المسػتقبمي   =Anna Lehtonen (9489 ،84<-84وعرفػت أنػا ليتػونف 
 بأن :
قدرة عمى تطوير مستقبؿ أفضؿ، والقدرة عمػى فهػـ ومعرفػة كيػؼ؟ ومػاذا؟ يمكػف لمفػرد التػأثير ال
 .في 

لكشؼ بعض  ؛عزيز التفكير المستقبمي بأن : الجهود المستقبمية المقصودة مجديوعرؼ 
يتـ ذلؾ مف  أفبشرط  ،ايسرار الغامضة أو الحقائؽ التي لـ تظهر هويتها بطريقة واضحة

 أيتحت  عف نوعية ايسئمة متى، أيف، كيؼ يقدـ إجابات وافية الذيخالؿ ايسموب العممي 
ف خالؿ التومعات المختمفة، وبذلؾ يمكف فهـ الصراعات لدوافع التي تتحقؽ ما ،ظرؼ ما

في  المستقبؿ نفس .)في  تتحكـ أي ،حركة الزماف والمكاففي  الحالية التي تريد أف تتحكـ
  4;;، ;948هماـ،  حفنىعبد الحفيظ 

  التفكيػر المسػتقبمي بأنػ : عمميػة عقميػة نشػطة واعيػة ;9-:9489،9)محمد المفتػيوعرؼ 
وا سػتقرا  فيمػا  والتومػع، والتصور، والتخطيط، ،وا ستشراؼ مهارات التنبؤ،تقـو عمي توظيؼ 
أو الوصػػوؿ إلػػى التومعػػات  ،أو حػػؿ المشػػكالت ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ايهػػداؼ يخػػص المسػػتقبؿ؛

 وغيرل.
العممية التػي تقػـو عمػى التفكير المستقبمي بأن :) <Dixon (<,944وعرؼ ديكسوف 

لمعرفػػة اتجػػال وطبيعػػة التغيػػر اعتمػػادا عمػػى  ؛زمنػػي مسػػتقبميإدراؾ تطػػور ايحػػداث مػػف امتػػداد 
لرسػـ الصػور المسػتقبمية  ؛وا سػتفادة منهػا ،وتحميمها ،استخداـ معمومات متنوعة عف الحاضر

 .المرجوة

Andy Hines          :التفكير المستقبمي بأن     & peter Bishop(2006,11)  عرؼو    

 ،والتصػػور ،التخيػػؿ، والتنبػػؤ مسػػتقبمية، ويمػػر بمراحػػؿ هػػي إسػػتراتيجيةتفكيػػر متصػػؿ بوضػػع 
 .واتخاذ القرار ،والتخطيط

إف تدريب الطالب عمى مهارات التفكير المستقبمي يجعمهـ يواجهوف ويتكيفػوف بسػهولة مػع مػا 
 ،حولهـ مف عالـ معقد ومتغير؛ يف إعداد الطالػب لممسػتقبؿ ولمتكيػؼ مػع العػالـ سػريع التغيػر

دث فقط بمجرد اكتساب المعارؼ والمهارات، ولكف التحػدي هػو إعػداد المتعممػيف   يمكف أف يح
لالعتماد عمى النفس، وتطوير الػذات، وأف يكونػوا مػادريف عمػى تفسػير مػا يحػدث ومػا سػيحدث 
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المنػاهج العمميػة عمػى خمػؽ فػرص فػي  يساعد تضميف مهارات التفكير المستقبمي، و مف حولهـ
 Jones ,et) مسػػػتقبمية ممكنػػػة ومحتممػػػة ومفضػػػمة.بنػػػا  سػػػيناريوهات فػػػي  لمتفكيػػػر

al.2012,690)                                                            

 :ىا يميفي تربز خمتمف املراحن التعميىيةيف  أِىية تٍىية التفهري املصتكبمي لدى الطالب

معالجػة فػي  فرصػة المسػاهمة مراحؿ التعميـ لف تتاح لهػافي  ف ايجياؿ التي يتـ إعدادهاإ -1
 مشكالت الحاضر بقدر ما تعتبر مسئولة مسئولية كاممة عف المستقبؿ ومشكالت .

فػي  يصػبح المجتمػعف ،عندما يغيب المستقبؿ عف عقوؿ الطالب يتول معػ  ا نتمػا  والهويػةف
د لػػػذلؾ يعػػػ ،ويولػػػد لػػػديهـ شػػػعورًا بالالمبػػػا ة ،يف طالبػػػ    تػػػرى إ  ظالمػػػًا دامسػػػاً  ؛خطػػػر

  Jane p., 1993, p. 132)استشراؼ المستقبؿ هو هدؼ حاضر ومستقبؿ أي مجتمع.
اتخػػاذ القػػرارات المناسػػبة، إذ يػػوفر معمومػػات حػػوؿ جممػػة فػػي  يسػػهـ التفكيػػر المسػػتقبمي -9

فػي  البدائؿ، وا حتما ت الممكنة لممستقبؿ، وايخطػار المحتممػة، والفػرص المواتيػة التػي تمػوح
ا سػتعداد يوضػاع فػي  أفضػؿ الطػرؽ، وايسػاليب التػي يمكػف ا رتكػاز إليهػاايفؽ، فضاًل عف 

ضػو  مػا يتػوفر لديػ  مػف فػي  المستقبمية، ايمر الذي يساعد الفرد عمى اتخاذ القػرار المناسػب
  @=،  ?944)جميؿ سعيد السعدي،  .معمومات وحقائؽ حالية

فرد الػذي يفكػر مسػتقبميتا تأمػؿ مػا يستطع الحيث : إدارة ايزمات المستقبميةفي  المساهمة -:
هػػو  ت مسػػتقباًل، وتػػدبر الظػػروؼ، والمتغيػػرات، وايبعػػاد الحاليػػة ومػػا يتصػػؿ بهػػا مػػف مضػػايا، 

الماضػػي، ايمػػر الػػذي ينمػػي مدرتػػ  عمػػى الػػربط بػػيف المشػػكالت التػػي فػػي  ومشػػكالت لهػػا جػػذور
والمعػارؼ تعينػ  عمػى  الماضي، وما تحػدث حالًيػا ممػا يػوفر لػ  مػدر مػف المعمومػاتفي  حدثت

اكتشاؼ ايزمات والمشػكالت المتومعػة مبػؿ وموعهػا، وبالتػالي إمكانيػة إدارتهػا، وا سػتعداد لهػا 
  9<، 9489، نجاة عبدل عارؼ) .استناًدا إلى الخبرات التي يمتمكها

عمميػػات التخطػػيط  ييػػدعـ التفكيػػر المسػػتقبم حيػػث:دعػػـ عمميػػات التخطػػيط داخػػؿ المجتمػػع -;
البػدائؿ المسػتقبمية، وتخطػيط تنفيػذها، وتحقيػؽ فػي  ع، فمف خاللػ  يمكػف التفكيػرداخؿ المجتم

ايهػػػداؼ المنشػػػودة عمػػػى المػػػدى البعيػػػد، إلػػػى جانػػػب اكتشػػػاؼ المػػػوارد واإلمكانيػػػات المتاحػػػة 
عممية التخطيط داخؿ المجتمػع عمػى كافػة في  بالحاضر والمتومعة بالمستقبؿ، ايمر الذي يفيد

حبيػػػب، )خيػػػري عبػػػد الفتػػػاح  .والسياسػػػية، وا متصػػػادية... وغيػػػرل المسػػػتويات ا جتماعيػػػة،
9488،=@.  
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فػي  : تدريب ايفراد عمػى التأمػؿعالـ متغير، وتحقيؽ جودة الحياةفي  تهيئة ايفراد لمعيش ->
مػنحهـ نظػرة تتقبػؿ التغيػر بوصػف  عمميػة طبيعيػة   يبدائم  المحتممة، في  المستقبؿ، والتفكير
ممػا يجعمهػـ أكثػر مػدرة عمػى التعامػؿ  ؛ويصبح ايفراد أكثر تفػاؤً  وثقػة بػالنفسبد مف تومعها، 

  >= ،@944،مع التطورات الجديدة )عماد حسيف حافظ
 ىالمػة موجبػة بػيف التفكيػر المسػتقبمثمػة عف: تنشيط عمميات الخيػاؿ واإلبػداع لػدى ايفػراد -=

   .واإلبداع، إذ يصبح تفكير الفرد أكثر ابتكارية، عندما يتأمؿ المستقبؿ، ويفكر بحرية حول 
(9:=, Fa- Chung Chiu. 2012  

ف هػػذا النػػوع مػػف التفكيػػر يشػػجع الفػػرد عمػػى التعػػايش مػػع التغيػػر بػػدً  مػػف المعانػػاة منػػ ، إ -<
   .الحياة المستقبميةفي  ـويعزز الشعور بالتحك ،ويدعـ روابط ايفراد مع العالـ الخارجي

المجتمػػع الػػذي يعػػيش فػػي  التفكيػػر المسػػتقبمي يسػػاعد الفػػرد أف يمعػػب دورًا إيجابيػػًا وفعػػا ً  -?
 حؿ مشاكم  ومضايال.في  مف خالؿ مدرت  عمى المشاركة ،في 
 المستقبؿ.في   تخاذ مرارات ؛يساعد الطالب عمى ربط الحاضر بالماضي -@

 لمواجهة عالـ متغير. ؛لتنمية وتطوير مهاراتهـ الالزمةيتيح لمطالب فرصة  -84
   .المستقبؿفي  تمكيف الطالب مف رؤية مدراتهـ -88
دراكها ،التنبؤ بالمشكالت المستقبمية  - 89  مبؿ حدوثها. وا 
مػؤمف بذاتػ  ومدراتػ   ،التكيػؼ مػع المسػتقبؿ بصػورة أكثػر فاعميػة ىعمػ إعداد جيؿ مػادر -:8

مكانياتػػػػ  بنػػػػا  المسػػػػتقبؿ وتوجيهػػػػ ، لديػػػػ  روح القػػػػوة والتحػػػػدي لمواجهػػػػة التحػػػػديات فػػػػي  وا 
                                             لية المجتمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.ئو والمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا نتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؛المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبمية 

  8;;،;948عبد الحفيظ هماـ، )
 أن  مجموعة مف العمميات كما يمي: التفكير المستقبمي عمى ماهية ويمكف النظر إلى

(Jones ,A.,et al. 2012,689 ؛Carter& Smith,2003,37-38 ؛Sarkohi 
Ali ,2011؛ 

Treffinger ,Et al,2011) 

والقدرة عمػى صػياغة ،التفكير المستقبمي كعممية عقمية: ويقصد ب  عممية إدراؾ لممشكالت  -8
والبحػث عػف ،باستخداـ المعمومات المتػوفرةفرضيات جديدة، والتوصؿ إلى ارتباطات جديدة 

عادة صػياغتها عنػد المػزـو ،حموؿ وتعديؿ فرضيات ثػـ تقػديـ  ،ورسػـ البػدائؿ المقترحػة ،وا 
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 خػػر ايمػر، وتتطمػػب هػذل العمميػة التسػػاؤؿ، والبحػث عػػف الغمػوض والمالمػػح فػي  النتػائج
صورة ذهنيػة أو رسػـو في  والتفكير ،والتجسيد ،والخياؿ،والتقصي ، والبحث،غير الواضحة
 أو أفكار .

ثػارة تسػاؤ ت   التفكير المستقبمي كعمميػة تصػور: يقصػد بػ  عمميػة توليػد الكثيػر مػف ايفكػار وا 
العصؼ الػذهني، وايسػئمة  ،التفكير، التأمؿ ،حوؿ ما تـ تجميع  مف معمومات واستخداـ الخياؿ

ر مبػدئي لمػا سػتكوف بهػدؼ وضػع تصػو  ؛(What-if-ing)المفتوحة مثؿ:  مػاذا يحػدث لػو  
طػالؽ عنػاف في  عمي  الظاهرة المستقبؿ وتتضمف هذل العممية ا سػتعارة مػف أفكػار اآلخػريف، وا 

 الخياؿ المشروط وتبسيط المعقد ومزيد مف العمؿ الجاد، والمحاو ت المستمرة الجيدة.
لفػػرد التفكيػػر المسػػتقبمي كعمميػػة استشػػراؼ : يقصػػد بػػ  العمميػػة التػػي مػػف خاللهػػا يقػػـو ا -:

وامتػػراح مسػػتقبميات ممكنػػة أو محتممػػة أو مفضػػم   ،وتقيػػيـ ،وابتكػػار وفحػػص ،باكتشػػاؼ
 ويتـ ذلؾ عمى شكؿ تنبؤات.،

مػػف خاللهػػا محاولػػة تكػػويف  التفكيػػر المسػػتقبمي كعمميػػة تنبػػؤ: يقصػػد بػػ  العمميػػة التػػي يػػتـ -;
ودراسػة المتغيػرات التػي يمكػف أف تػؤدى  ،الصورة المستقبمية المتنوعة والمحتممة الحػدوث
ويتسػػػا ؿ الفػػرد عػػػف: مػػا الػػػذي يمكػػػف أف  ،إلػػى احتمػػػاؿ ومػػوع هػػػذل الصػػورة المسػػػتقبمية

 يكوف؟، ما المرجح أف يكوف؟، ما الذي ينبغي أف يكوف؟ 
دراؾ  -> التفكير المستقبمي كعممية تومع محسوب: ويقصد بػ  العمميػة التػي تقػـو عمػى فهػـ وا 

لمعرفػة اتجػال وطبيعػة التغيػر اعتمػادًا عمػى ؛امتػداد زمنػي مسػتقبمي  عمىوتطور ايحداث 
لرسػـ الصػورة المسػتقبمية ؛وكيفية ا ستفادة منها ،استخداـ معمومات متنوعة عف الحاضر

 المفضمة والمرجول.
التفكير المستقبمي كعممية حؿ المشكالت: ويقصد ب  العمميػة التػي يػتـ مػف خاللهػا رصػد   -=

فػػي  وامتػػراح بػػدائؿ متعػػددة لمػػا سػػتكوف عميػػ  المشػػكمة،ت الحاضػػرة وتتبػػع مسػػار المشػػكال
ووضػػع حمػػوؿ غيػػر  ،المسػػتقبؿ مػػع التركيػػز عمػػى أهميػػة رسػػـ الصػػور البديمػػة والمتومعػػة

 مألوفة لها.
التفكيػػر المسػػتقبمي كعمميػػة إنتاجيػػة إبداعيػػة: ويقصػػد بػػ  العمميػػة التػػي يػػتـ مػػف خاللهػػا  -<

حساسػػيات النظػػرة مصػػيرة ايجػػؿ التػػي فػػي  تمثمػػةتحريػػر الفػػرد نسػػبيًا مػػف ميػػود الحاضػػر م
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 سبيؿ إنتاج شي  جديد يمكػف ا نتفػاع بػ في  تغذيها المصالح الضيقة والتي تشكؿ عقبة
 المستقبؿ.في 

التفكيػػر المسػػتقبمي يمكػػف النظػػر إليػػ  عمػػى أنػػ  مجموعػػة مػػف  فوعمػػى هػػذا يمكػػف القػػوؿ أ
تومػع محسػوب أو حػاًل لممشػكالت بطػرؽ  ،العمميات العقمية، وكعمميػة تصػور، استشػراؼ، تنبػؤ

عالمػػة بػػيف التفكيػػر المسػػتقبمي وأنػػواع أخػػرى مػػف إبداعيػػة، كمػػا يمكػػف القػػوؿ بػػأف أف هنػػاؾ 
لحػؿ القضػايا المسػتقبمية، وهػو  إبػداعيهو تفكير استراتيجي بعيد المدى، وهو تفكير التفكير، ف

   .تفكير عممي يسير وفؽ منهج عممي
  .;= – 8= ،;944)ضيا  الديف زاهر  خصائص التفهري املصتكبمي:

 :أهمها يتسـ التفكير المستقبمي بعدد مف الخصائص
المستقبؿ بالنظرة الكمية الشػاممة، إذ   يقتصػر في  : يتميز التفكيرالنظرة الكمية .8

ا عتبػػار الجوانػػب المختمفػػة مػػف فػػي  عمػػى جانػػب واحػػد دوف اآلخػػر، بػػؿ يؤخػػذ
التغيػػػرات المتومعػػػة، ورسػػػـ الصػػػور الظػػػاهرة موضػػػع الدراسػػػة، بهػػػدؼ رصػػػد 

 ت المستقبمية الممكنة.ا وا حتم
: توصؼ دراسة المستقبؿ بأنها عممية احتمالية يصعب التوصؿ معها ا حتمالية .9

إلى درجة عالية مػف اليقػيف، لػذا فهػي عمميػة تحػاوؿ التقميػؿ مػف مسػتوى عػدـ 
 وضع الدراسة.اليقيف مف خالؿ البنا  والتحميؿ الدميؽ لممشكالت والظواهر م

المسػتقبؿ بأنػ  عمميػة غيػر عشػوائية تسػتند إلػى فػي  تسـ التفكيػري:  المعيارية .:
 أهداؼ وغايات، ومقاصد محددة توجهها، وترشد مراحمها المختمفة.

: مػػا داـ المسػػتقبؿ أمػػرًا مجهػػوً ، وغيػػر محػػدد المعػػالـ، لػػذا يتسػػـ الديناميكيػػة .;
 التفكير في  بالديناميكية، والتغير المستمر.

: التفكيػػػر المسػػػتقبمي لػػيس عمػػػاًل عشػػػوائيتا، أو نوًعػػػا مػػػف )العمميػػػة  المنهجيػػة .>
التخمػػيف السػػاذج، بػػؿ منهًجػػا دميًقػػا يسػػتند إلػػى أسػػاليب وأدوات عمميػػة، ولػػ  
إجرا ات وخطوات منظمة، ومهارات محػددة ينبغػي أف يمتمكهػا الفػرد كػي يبحػث 

 .في ، ويتأمؿ متغيرات  المختمفة
   مراحؿ القياـ بالتفكير المستقبمي كما يمي:??;، >948حافظ )عماد حدد و 
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 nهػػذل المرحمػػة تحديػػد وفهػػـ مػػوفػػي  حيػػث يػػتـ  :(looking aroundا سػػتطالع  -
 موضوع الدراسة أو البحث أو المشكمة.في  التغيير المؤثرة

ومػد  ،: ويػتـ فيهػا تحديػد المػؤثرات التػي ظهػرت (Looking Aheadالتطمع لفماـ  -
عادة تشكيم .  تؤدي إلي تغيير المستقبؿ وا 

: ويتـ فيها عمؿ تخطػيط اسػتراتيجي مػف أجػؿ ميػادة التغييػر،  (Planningالتخطيط  -
محاولػة لرسػػـ فػػي ، والمسػػتقبؿ المػأموؿ ى تخطػػي الفجػوة بػػيف الوامػع الحػاليوالعمػؿ عمػ

 صورة المستقبؿ المفضؿ والممكف.
ستراتيجيات المخططػة مػع متابعػة المؤشػرات إلطبيؽ ا: ويتـ فيها تActing) )التنفيذ -

مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ هػػذا المسػػتقبؿ ؛وعمػػؿ محادثػػات إسػػتراتيجية مسػػتمرة  ،الناتجػػة عنهػػا
 الممكف.

، ?944جميؿ السعيد، ؛  >;;، @944، حافظ)عماد  :طرؽ تنمية التفكير المستقبمي
 Jones, A., Et )؛9484نجػػاة عػػارؼ،؛ ;944ضػيا  الػػديف زاهػر، ؛ :<-9<

aL.,2012,689   
  :طريكة الصيٍاريو

تقبؿ أو وصػػؼ لمسػػ ،ويعػػرؼ السػػيناريو بأنػػ  تتػػابع مفتػػرض يحػػداث مسػػتقبمية
 ،محتمؿ ولطريقة الوصوؿ إلي 

ومػػف أهػػـ مواصػػفات السػػيناريوهات الجيػػدة: أف تمثػػؿ أوضػػاعا ممكنػػة )الوامعيػػة 
لموضػػوع عػػرض العناصػػر ايساسػػية فػػي  والمنطقيػػة ، ولػػيس محػػض خيػػاؿ، والبسػػاطة

السيناريو، ويتضمف معمومات صحيحة، العرض المتدرج لمحتوى السيناريو مف المعمـو 
إلى المجهػوؿ المحتمػؿ، وا رتبػاط الواضػح بػيف ايوضػاع الراهنػة والسػيناريو المحتمػؿ، 

 .وتكوف خالية مف التنامضات
 طريكة حتمين األثر:

ويػػػتـ فيهػػػا تحويػػػؿ التقػػػديرات ا سػػػتقرائية لالتجاهػػػات السػػػابقة إلػػػى تومعػػػات عػػػف 
المسػػتقبؿ، ومػػد تتضػػمف هػػذل ا تجاهػػات تغيػػرات سياسػػية أو اجتماعيػػة... الػػ ، ويمكػػف عػػف 
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 المسػتقبؿفػي  طريؽ تحميؿ أثر ا تجال مف تحميؿ أثر المتغيرات المستقبمية عمػى ا تجػال العػاـ
     .رات غير المتومعةضو  حدوث بعض المتغيفي 

 :طريكة عذمة املصتكبالت

تنظػػػيـ ايفكػػػار والتسػػػاؤ ت حػػػوؿ المسػػػتقبؿ، كنػػػوع مػػػف فػػػي  طريقػػػةالتسػػػتخدـ هػػػذل 
جعؿ المتعمـ أكثر مدرة عمى التفكيػر المسػتقبمي ترية المنظمة، ومف أهـ مميزاتها: ا ستثارة الفك

صػورة خريطػة فػي  ايحػداث والقضػايابطريقة سهمة وبأمػؿ ومػت وتكمفػة، توضػح العالمػات بػيف 
 مرئية، تساعد عمى التحرؾ مف التفكير الفردي إلى التفكير الجماعي المخطػط والمػنظـ، تسػاعد

 معرفة حمقات التغذية الراجعة السمبية واإليجابية لمموضوع محؿ البحث.في 
 :ظذرة العالقات

تحديػػد  فػػيشػػكمة الظػػاهرة أو القضػػية أو الموتعتمػػد فكرتهػػا عمػػى التنبػػؤ بمسػػتقبؿ 
فػػي  المسػػتقبؿ، ثػػـ الرجػػوع إلػػى الحاضػػر لمبحػػثفػػي  الهػػدؼ النهػػائي المرغػػوب تحقيقػػ 

فػي  حتى يػتـ التوصػؿ إلػى صػورة كاممػة لمبػدائؿ المسػتقبمية المرغػوب ؛البدائؿ المختمفة
 تحقيقها. 

؛ شد مد  دىدع د دع 191-111  5112حددظ،  )دمددع حيد  : وّارات الـتفهري املصـتكبمي  
 &,Treffinger Selby؛ Casinader,N.,2004    5111 رثمددددددددد   

Rumel,2011,169-191) 
 : املصتكبمي وّارة التخين

وتكػػويف صػػورًا عقميػػة مبتكػػرة غيػػر  ،يقصػػد بهػػا مػػدرة الفػػرد عمػػى إطػػالؽ العنػػاف لففكػػار
د يتحػرر مػف عػالـ دوف النظػر لالرتباطػات المنطقيػة أو الوامعيػة بمعنػى أف الفػر  ،موجودة عػادة
وذلػؾ بهػدؼ وضػع تصػور لمػا يمكػف أف يكػوف عميػ  مسػتقبؿ بعػض القضػايا  ؛الحقيقة والوامع
 والمشكالت.
أن : يمكف لمبشر العمؿ  ),9489Jones, A.,Et al ،<?=جونز و خروف) ويذكر

   .إذا كاف بإمكانهـ تخيم  أو ً  ،لبنا  مستقبؿ فقط
 :وقعوّارة الت

المسػتقبؿ با سػتعانة إلػػي مػا لػدى الفػرد مػػف فػي  معرفػة مػػا سػيحدث ىالتوصػؿ إلػتعنػى 
،  خػػر فهػػي عمميػػة اسػػتقرا  لممسػػتقبؿ مػػف خػػالؿ المشػػاهدات الحاليػػة سػػابقة بمعنػػىمعمومػػات 

https://www.researchgate.net/profile/Niranjan_Casinader
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فتػرة فػي  تمؾ العممية التػي يػتـ مػف خاللهػا تكػويف صػور متكاممػة لفحػداث وُتعرؼ كذلؾ بأنها:
محاولػػة لتصػػوير هػػذا التصػػور فػػي  خمػػؽ الخيػػاؿ العممػػيو وتتػػأثر بعوامػػؿ ا بتكػػار  ،مسػػتقبمية
 المستقبمي.

 :املصتكبمي وّارة التخطيط

وتصػػػػورات  ،ووضػػػػع خطػػػط عمػػػػؿ ،يقصػػػد بهػػػػا مػػػدرة الفػػػػرد عمػػػى صػػػػياغة ايهػػػداؼ
 المسارات.في  وتحديد النقص ،لممخرجات

 :املصتكبمي وّارة التٍبؤ

يقصد بها مػدرة الطالػب عمػى اسػتقرا  الصػورة المسػتقبمية المحتممػة الحػدوث المتعمقػة 
هػػي تبػػيف اتجاهػػات محػػددة تتعمػػؽ بمسػػتقبؿ تمػػؾ  أو ،بػػبعض القضػػايا والمشػػكالت المعاصػػرة

الوصػػوؿ إلػػى تنبػػؤات فػػي  خدامهاثػػـ اسػػت ،القضػػايا اعتمػػادًا عمػػى بيانػػات ومعمومػػات معطػػاة لػػ 
 محتممة تتجاوز حدود تمؾ البيانات والمعمومات.

ويقصد بها مدرة الفرد عمى التفاعؿ مع مومؼ معيف مف أجػؿ الوصػوؿ إلػى  وّارة اختاذ الكرار:
مرار سميـ، وتنطوي هذل المهارة عمى سمسػمة مػف الخطػوات التػي تمكػف الفػرد مػف إصػدار حكػـ 

 لحؿ مشكمة ما، وتتمثؿ هذل الخطوات فيما يمي:لما ينبغي القياـ ب  

 طرح البدائؿ لحؿ المشكمة 
 تقييـ البدائؿ المقترحة 
  اختيار أفضؿ البدائؿ لمحؿ )اتخاذ القرار 

 :يميفيما   <944)فرغميويجممها محمد سيد 
 التوصؿ  ستنتاجات منطقية مف مقدمات مطروحة. -

 الربط بيف ايسباب والنتائج. -

 العالمات بيف ايفكار.تحديد  -

 تومع النتائج المستقبمية المترتبة عمى حدث أو مشكمة راهنة. -

 ضو  بيانات ومعمومات متاحةفي  لتنبؤ بايزمات المستقبمية المتومع حدوثها -

 تحقؽ التنبؤات المتومعة. تحديد معومات 
 .وضع تصورات مستقبمية بديمة لمواجهة مشكمة ما 

 .المقترحات المستقبمية المصاغة لمواجهة مشكمة أو حدث ما تقييـ



 ........... برنامج مقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقاً لنظرية المرونة المعرفية وأثره في تنمية التواصل العلمي

 - @:: - 

ــهالت   ــن املع سػػتخداـ مخػػزوف المعمومػػات عمػػؿ فكػػري يػػتـ خاللػػ  ا وتعنػػي :املصــتكبمية وّــارة ح
حػػؿ تنػػامض أو توضػػيح أمػػر غػػامض أو تجػػاوز فػػي  والخبػػرات السػػابقة ،والمهػػارات ،والقواعػػد

لتحميػؿ أو هي المهارة التي تسػتخدـ ، مستقبالً صعوبة تمنع الفرد مف الوصوؿ إلي غاية معينة 
فػي  أو مشػكمة تعيػؽ التقػدـ ،أو مومػؼ معقػد ،حؿ سؤاؿ صعب ىووضع استراتيجيات تهدؼ إل

جانػػب مػػف جوانػػب الحيػػاة، وهػػي عبػػارة عػػف إيجػػاد حػػؿ لمشػػكمة مػػا أو مضػػية معينػػة أو مسػػألة 
 مطروحة.

أبعػد مػف في  مى التفكيروُعرفت مهارة حؿ المشكالت المستقبمية بأنها: القدرة ع
كمػػا يقصػػد بهػػا مػػدرة  ،و وضػػع تصػػور لمحمػػوؿ التػػي مػػد   تكػػوف ممكنػػة اآلف ،الحاضػػر

الفرد عمى إيجاد حموؿ مناسبة لمشكمة ما أو مضية معينػة، وتنطػوي هػذل المهػارة عمػى 
 ،بهدؼ التوصؿ إلى حؿ لممشكمة ؛سمسمة مف الخطوات المنظمة التي يسير عميها الفرد

 وتتمثؿ هذل الخطوات فيما يمي:
 تحديد المشكمة. 
 تحميؿ المشكمة. 
 صياغة بدائؿ لحؿ المشكمة. 
  واختيار أنسبها،الموازنة بيف البدائؿ المقترحة. 

فػي  مجػا ت مختمفػةفػي  المسػتقبمياهتمػت بػالتفكير  التػيهناؾ العديد مف الدراسات و 
 ،المنزلػػيا متصػػاد  ،عمػػـ ا جتمػػاع ،الرياضػػيات ،المغػػة العربيػػة، الدراسػػات ا جتماعيػػة مجػػاؿ 
 )كما سبؽ ذكرها  الفمسفة

 :مجاؿ العمـو مثؿفي  المستقبمياهتمت بالتفكير  التيمدراسات أما بالنسبة ل
 طػالب امػتالؾ درجةحيث هدفت الدراسة: الكشؼ عف   ، ?948دراسة عواد حماد الحويطى)

المستقبمي، وجا ت نتػائج الدراسػة توضػح:  التفكير لمهارات تبوؾ بجامعة باوايد التربية كمية
 امػتالكهـ درجػةفػي  التربػوي الدبمـو البكالوريوس وطالب الماجستير عمى طالب تفوؽ طالب

 والتخيػؿ المسػتقبمية، المشػكالت حػؿ( مهػارتي وعنػد ،عػاـ بشػكؿ التفكيػر المسػتقبمي لمهارات
 المستقبمي .

لػػى: تحميػػؿ محتػػوى مقػػرر الفيزيػػا    إ<948وهػػدفت دراسػػة وفػػا  سػػمطاف المطيػػرى)
ضو  مهارات التفكير المستقبمي، وخمصت الدراسػة إلػى إعػداد مائمػة في  لمصؼ ايوؿ الثانوي
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وأوصػت الدراسػة  ،  مهارة فرعية=:  مهارات رئيسة، و):بمهارات التفكير المستقبمي شممت )
 بضرورة تضميف مهارات التفكير المستقبمي كتب العمـو وخاصًة الفيزيا . 

فعاليػة برنػامج مػائـ  ي: تقصػىلدراسة إل  هدفت ا<948دراسة تهاني محمد سميماف)و 
وتقػػدير العمػػـ وجهػػود العممػػا  لػػدى ،تنميػػة التفكيػػر المسػػتقبمي فػػي  عمػػى المسػػتجدات العمميػػة
فػي  كمية التربية، وأوضحت نتائج الدراسػة: تفػوؽ أفػراد مجموعػة البحػثطالب الشعب العممية ب

 التطبيؽ البعدي  ختبار التفكير المستقبمي، ومقياس تقدير العمـ وجهود العمما . 
التعرؼ عمػػى: فاعميػػة تػػدريس المقػػرر بػػ  =948دراسػػة مرفػػت حامػػد هػػاني )واهتمػػت 

والتفكيػػر  ،مهػػارات التفكيػػر المسػػتقبميوتنميػػة  تنميػػة التحصػػيؿفػػي  المقتػػرح بيولوجيػػا الفضػػا 
شػػعبة البيولػػوجي، وأوضػػحت نتػػائج الدراسػػة: تفػػوؽ أفػػراد  التػػأممي لػػدى طػػالب الفرمػػة الثالثػػة

 التطبيؽ البعدي  ختبار مهارات التفكير المستقبمي.في  مجموعة البحث
العمػػـو فػػي  بنػػا  مقػػرر مقتػػرح: ب ;948دراسػػة جيهػػاف أحمػػد الشػػافعي)بينمػػا اهتمػػت 

تنميػػة مهػػارات التفكيػػر فػػي  ئيػػة مػػائـ عمػػى الػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ مشػػكالت، وميػػاس فاعميتػػ البي
فاعميػػة  والػػوعي البيئػػي لػػدى طػػالب كميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػواف، وأظهػػرت النتػػائج ،المسػػتقبمي

العمـو البيئية مائـ عمى التعمـ المتمركز حػوؿ المشػكالت، حيػث تفػوؽ أفػراد في  المقرر المقترح
التطبيػػؽ البعػػدي  ختبػػار مهػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي ومقيػػاس فػػي  يف التجػػريبيتيفالمجمػػوعت

 نمو مهارات التفكير المستقبمي.في  الوعي البيئي، كما تفومت الطالبات عمى الطالب
   تقصػى: فاعميػة مػدخؿ مػائـ عمػى الخيػاؿ العممػي9489وهدفت دراسة شيما  حامد عباس )

التفكيػػر المسػػتقبمي وا سػػتطالع العممػػي لتالميػػذ المرحمػػة تػػدريس العمػػـو لتنميػػة مهػػارات فػػي 
مقيػػاس التطبيػػؽ البعػػدي لفػػي  اإلعداديػػة، وأظهػػرت النتػػائج تفػػوؽ أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة

 .ا ستطالع العممي ، ومقياسالتفكير المستقبمي
ر إطػارًا يتطػو التػي هػدفت ل ) ,Jones, A. Et al 9489) و خػروف  جػونزودراسػة 

 لػػدعـ تخطػػيط المعممػػيف وتفكيػػر الطػػالب المسػػتقبمييف فػػي سػػياؽ القضػػايا ا جتماعيػػةمفاهيمًيػػا 
 ،عاًمػا  =8إلػى  ?عمػر  تـ تنفيذ هذا اإلطػار وتقييمػ  فػي ثالثػة فصػوؿ دراسػية )مػف، العممية

تصػػميـ البػػرامج  لديػػ  القػػدرة عمػػى دعػػـ المعممػػيف فػػي المقتػػرح اإلطػػار وتشػػير النتػػائج إلػػى أف
 .لديهـ تطوير مهارات التفكير المستقبميةمف مكف تُ تي العممية الجذابة ال
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أف: العديػػػد مػػػف المجػػػا ت اهتمػػػت بػػػالتفكير  ُوجػػػد ومػػػف خػػػالؿ اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابقة
اهتمػت  التػي مجػاؿ العمػـوفػي  المستقبمي وتنميت ، حيث  حظت الباحثة أف الدراسػات السػابقة

  توجد أي دراسات اهتمت بتنميتػ  مػف خػالؿ  وكذلؾ ، مميمة بتنمية مهارات التفكير المستقبمي
البيووالنػانوتكنولوجى، وباسػتخداـ نظريػة المرونػة المعرفيػة، وهػذا مػا يسػعى البحػث في  برنامج

 الحالي لتحقيق .
يػوفر  ، بمػا تكتنفهػا مػف غمػوض تكنولوجيوالنانو  البيوتكنولوجي،التقدـ في مجاؿ  إف    

فػي  تقػديـ التفكيػر المسػتقبميلضرورة  مما جعؿ هناؾتفكيرهـ،  تلتطوير مساراالفرص لمطالب 
يتضػػمف التفكيػػر ، حيػػث التعميمػػي حتػػى المرحمػػة الجامعيػػةمػػف بدايػػة السػػمـ  التعمػػيـ الرسػػمي

المستقبمي عممية استكشاؼ منظمة حوؿ كيفيػة تشػكيؿ المجتمػع والبيئػة الماديػة والثقافيػة فػي 
العمميػة مجػاً  كبيػرًا  يػوفر استكشػاؼ القضػايا ا جتماعيػة ، ومجػاؿ تعمػيـ العمػـو في المستقبؿ

 التعقيػدهػذا  مػف مواجهػةليتمكف الطػالب  ؛برامج إعداد المعمميف في إلدراج التفكير المستقبمي
إطػػار  تطػػوير فػػي ةممشػػاركة والمسػػاهمل ومػػا مػػد يكتنفػػ  مػػف مشػػكالت مسػػتقبمية ،والغمػػوض
 .العمـو معمؿ لدعـ مستقبؿل مفاهيمي

(Buntting,et al,9489) 
وتسػمى هػذل بقدرت  عمى تدويف خبرات  حتػى يسػتفيد منهػا اآلخػروف،  اإلنسافيتميز و 

 المكتوبػػةالقػػدرة تكػػوف الكممػػات  ، وعػػف طريػػؽ هػػذلSymbolization)ز)القػػدرة الفريػػدة الترميػػ
 بسػرعة ولموصػوؿ بػؿ، ايفكػار لتوضػيح اسػتخدامهايمكػف رموزًا لففكار، وهذل الرمػوز نفسػها 

 ،لممسػتقبؿ يخطػط؛ جعمتػ  بػالرموز التعامؿ في اإلنساف عقؿ مدرة، و تعقيداً أكثر  أفكار إلى كبرأ
عمػػاؿ الخيػػاؿ ،مػػف البػػدائؿ اً اختيػػار عػػدد لنتػػائج حػػدث مػػا  الػػوامعي إدراكػػ  طريػػؽ عػػف وا 
  =)جوف تايمور، د.ت، مما كوف لدي  مدرة تجنب الكوارث. ؛وا حتما ت

مػدرة الفػرد أو المػتعمـ عمػى اسػتخداـ   Scientific Communication التواصن العمىـي: 
التعبيػػر عػػف ايفكػػار والعالمػػات وفهمهػػا، وتبػػادؿ ايفكػػار مػػع فػػي  وينبػػ  العمػػـ ،مفػػردات ورمػػوز

حمػودة أحمػد ) التحػدث والتمثيػؿ.و مهػارات الكتابػة فػي  وتوضيحها، وهذا يمثػؿ تواصػالً  اآلخريف
  ?=>، 9488، مسمـ

 تحػديات مواجهػة عمػى القادرة العممية المهارات أهـ العممي مف التواصؿ مهارات عدتُ و 
 عػدةفػي  المتعممػيف يفيد العممي التواصؿ كوف مف انطالماً  ذلؾ عامة، ويتأتي بصفة المستقبؿ
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 وأيضػا وعمميات ، العمـ لطبيعة وفهمهـ الحياتية، المشكالت لمواجهة تفكيرهـ  منها إثرا صور
 سػوا  لمتنػافس، والتطمػع أفضػؿ، مسػتقبؿ لرسػـ ؛العممية واتجاهاتهـ و رائهـ معتقداتهـ تشكيؿ
نتػاج الػذاتي، الػتعمـ إلػى تحفيػزهـ وأيضػا العػالمي، أو المحمػي المسػتوى عمػى  المعرفػة وا 

 المعمومػات، واكتسػاب المعرفػة، لصػناعة السػعي يعنػي الفعػاؿ فالتواصػؿ عميهػا، والحصػوؿ
 لوجيػةالتكنو  والمعرفػة العمميػة، التغيػرات مػع والتعػايش اآلخػريف، مػع بايفكػار والمشػاركة
 .المستمرة

لػػدى المػػتعمـ مػػف ايمػػور التػػي يجػػب التركيػػز عميهػػا  نميػػة التواصػػؿ العممػػيكمػػا أف ت
، ميػة فعالػة، أنشػطة تعميميػة وتعمُ فػي   ندماجػ  وكممػا أتػيح لممػتعمـ فرصػاً  لإلحاطة بمغة العمـو

تػػزداد مدرتػػ  عمػػى استكشػػاؼ معػػاني ومػػدلو ت  كممػػا ازداد تعاممػػ  بػػالمفردات العمميػػة، وبالتػػالي
  Metz, 1995. )لممفاهيـ والتراكيب العممية التي يتعامؿ معها

  أنػ : أثنػا  التواصػؿ العممػي يقػـو العقػؿ 99، 9448المهدي محمػود سػالـ،) ويذكر 
عقػؿ المػتعمـ  ختيػار فػي  بعمميتيف أساسيتيف: التحميؿ بقصد استقرا  القاموس المغػوي العممػي

عمميػػة التركيػػب إلنتػػاج وتخميػػؽ السػػياؽ  ، ثػػـالمفػػردات المغويػػة الالزمػػة لتكػػويف فكرتػػ  العمميػػة
 العممي المغوي المقصود بهذل الفكرة.
 وهناؾ نوعيف مف أنواع التواصؿ:

 الشفهي، التواصؿ مهارات يشمؿ وهو Verbal Communication: المفظي التواصؿ -أ
 .)القرا ة الكتابة، التحدث، ا ستماع،( مهارات والتحريري، ومنها

 مهػارات بػ  ويعنػي Non- Verbal Communication :المفظػي غيػر التواصػؿ - ب
 والصػوت، الجسػـ، كحركػات البػدف، لغػة مثػؿ ا نفعاليػة عمػى التعبيػرات يعتمػد التػي التواصػؿ
يما ات شارات الوج ، وتعبيرات الرأس، وا   كػالمالبس، المظهػر، ولغػة العػيف، اييدي، ونظرات وا 
   9484،السيد سوزاف(    وغيرها. ،..واإلعالنات والرسومات، والصور

 ولمتواصن العمىي وّارات وتعددة:

  Scientific Communication Skillsوّارات التواصن العمىي:
 -التمثيػؿ  - التحػدث –)ا سػتماع  عمى العديػد مػف المهػارات التواصؿ العممي يشتمؿ

والتي يتطمب استخدامها عػادة مػف مبػؿ  ،التدريسفي  مف المهارات ايساسيةُتعد  التيالكتابة  
، وتمثػػؿ مػػدرة الفػػرد عمػػى اسػػتخداـ اتأثيرهػػمػػدى المعمػػـ العديػػد مػػف اينشػػطة لتنميتهػػا ومعرفػػة 
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فػػي  سػػوا  ،والعالمػػات، وفهمهػػا تواصػػالً  ،عػػف ايفكػػار التعبيػػرفػػي العمػػـ مفػػردات ورمػػوز وبنيػػة 
 ماع . ا ست القرا ة أو الكتابة أو التحدث أو التمثيؿ أو)مهارة 

 :Skill Speakingوّارة التحدخ 

تشػػػير المنامشػػػة الشػػػفهية إلػػػى اسػػػتخداـ لغػػػة العمػػػـ بشػػػكؿ شػػػفهي، وهػػػي تعبػػػر عػػػف 
ينهػـ  ،تسػاعد عمػى تقيػيـ أفكػار التالميػذ مػع تالميػذهـ والمنامشة الشػفهية لممعممػيف ،التحدث

أفكػارهـ إذا عبػروا فػي  ربما استوعبوا المفاهيـ وايفكار العممية، ومػع ذلػؾ فقػد تظهػر تنامضػات
التحدث يكػوف التركيػز عمػى مػدرة فى يف استقباؿ المعمومات يختمؼ عف نقمها، و  ًا؛عنها شفهي

عرض وتقػويـ معرفتػ  بػالتعبير عنهػا شػفهيًا خػالؿ تحدثػ  مػع التالميػذ اآلخػريف أو في  المتعمـ
أرا  ومقترحػػػات بيئػػػة تتسػػػـ بالحريػػػة والتشػػػجيع عمػػػى المشػػػاركة التػػػي تقػػػـو عمػػػى فػػػي  المعمػػػـ

جػػرا ات حػػؿ ،التالميػػذ،  ويمكػػف أف يتضػػمف التحػػدث وصػػؼ أشػػكاؿ معينػػة  ،وتمثيػػؿ بيػػاني ،وا 
عطا  أمثمة عمى مفهـو مػا، أو التعبيػر عػف  ،وشرح مفهـو أو رمز أو عالمة أو تبرير إجابة وا 

 مشكمة أو تمثيؿ بياني بمغة التمميذ.
 Skill Representationوّارة التىجين:  

ممػػا  شػػكؿ جديػد؛ فػي صػورة أخػػري أوفػػي  التمثيػؿ إعػػادة تقػويـ فكػػرة أو مشػكمةيعنػي 
فهػـ الفكػػرة، وينظػر لمهػػارة التمثيػؿ عمػػى أنهػا تتضػػمف مهػارات الترجمػػة مػف إحػػدى فػػي  يسػاعد

الصػػور إلػػى الصػػورة ايخػػرى، أي أف التمميػػذ الػػذي لديػػ  هػػذل المهػػارة يكػػوف مػػادرًا عمػػى ترجمػػة 
أو الرياضػػية إلػػى صػػػيغ جديػػدة، وترجمػػة الصػػورة الممثمػػة بشػػػكؿ المسػػألة أو الفكػػرة العمميػػة 

توضػػيحي إلػػى رمػػوز وكممػػات عمميػػة أو رياضػػية، وتهػػتـ مهػػارات التمثيػػؿ بتكػػويف واسػػتخداـ 
أو الرسػػـو البيانيػػة أو الجػػداوؿ أو المعػػاد ت، لػػذلؾ فمػػف المهػػـ تػػدريب   (Wordsالكممػػات 

فالتمميػذ عنػدما ينػتج تمثػياًل رياضػيًا أو عمميػًا   ،التالميذ عمى إنتاج تمثيالت رياضية أو عممية
ومػػدي فهمػػ   ،عمميػػات التفكيػػر لديػػ فػػإف ذلػػؾ يعطػػي مؤشػػرات حقيقيػػة عػػف  عنػػد حػػؿ مشػػكمة،

    (Schultz, J & Waters, M.,2000عممية الحؿ نفسها. في  لممشكمة، وهذا يساعدل
 Writing Skillوّارة  الهتابة: 

وذلػػؾ  ،التعمػػيـ بصػػفة عامػػة، وتعمػػيـ العمػػـو بصػػفة خاصػػةفػػي  تزايػػد ا هتمػػاـ بالكتابػػة
 ممػا يسػاعد يـ والعالمات وتوصيؿ ذلػؾ ل خػريف؛التعبير عف ايفكار والمفاهفي  يهمية الكتابة
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تنميػة التواصػؿ العممػي، فالتمميػذ يعيػد اكتشػاؼ المعرفػة بالكتابػة عنهػا وفهمهػا وتوضػيحها في 
 ل خريف، فالكتابة تستحؽ ا هتماـ مف المعمميف والتالميذ. 

 ولمكتابة فوائد كثيرة منها: 
 ومعرفة أفكارهـ وعاداتهـ. ،التالميذ اكتشاؼ الفهـ الخاطئ لدى-
 المعمـ والتالميذ.فتح وتعزيز منوات التواصؿ بيف -
 تزيد كفا ة كؿ تمميذ.-
 لتعرؼ عمى فهـ التالميذ المختمؼ لنفس الفكرة.ا-
 العمـ.في  إعطا  دليؿ واضح عف مدرة التالميذ عمى التواصؿ والتحصيؿ-

مبػؿ وبعػد دراسػتهـ لهػذل ويمكف أف يطمب المعمـ مف التالميذ الكتابة عف أحد المفاهيـ الجديدة 
أو  رنة أفكارهـ مبؿ وبعد التدريس، أيضًا يمكف أف يكتب التالميذ عػف عمميػةوذلؾ لمقاالمفاهيـ؛

يبػػرروف سػػبب اختيػػارهـ و ممشػػكمة، ليػػذ أثنػػا  حمهػػـ يكتػػب التالم مهمػػة موكػػؿ إليػػ  حمهػػا؛ حيػػث
وفيهػا وتشػتمؿ هػذل المهػارة عمػى إعػادة الصػياغة،  ،ستراتيجيات الحؿ المستخدمةوتفضيمهـ إل

أو عالمػػات، ويطمػػب منػػ   ،أو شػػكؿ بيػػاني ،أو سػػؤاؿ ،أو إجػػرا  ،التمميػػذ جممػػة وتعريػػؼيعطػػى 
 بالكتابة. تقديم 

  9:،9448 ؛ المهدي سالـ، ;?> ،9488)حمودة أحمد مسمـ  :العممي التواصؿ مستويات
 :ىه مستويات ةست العممي لمتواصؿ

 والتي العممية، لممفردة الجيد ا ستعماؿ مف الطالب تمكف تعني : العممية المفردات مستوى - 
 مهػارات المسػتوى هػذا ويتضػمف جزئػي، معنى عمى وتدؿ الهجائية، الحروؼ مف بعض تتركب
 معػاني عمػى لمتعػرؼ السػياؽ اسػتخداـ معينػة، مفػردة معنػى المفػردات أمػرب تحديػد  :مثػؿ

 بػيف المشػترؾ المعنػى المفػردات، مػف مجموعػة بػيف المعنػىفػي  التقػارب ودرجػة المفػردات،
 المفػردات معػاني بيف الفرؽ مفردات، عدة لمعاني مفردة معنى شموؿ المفردات، مجموعة مف
 المتشابهة.

 والتػي العممية، لمجممة الكؼ  ا ستعماؿ مف الطالب تمكف وتعني :العممية الجممة مستوى - 
 .مفيد معنى ولها أكثر، أو كممتيف مف تتركب
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، مضموف فهـ :مثؿ مهارات ويتضمف : الجممة   التمييػز والصػحيح، الدميؽ ا ستنتاج المفهـو
 ا رتبػاط نػوع تحديػد طبيعيػة، لظػاهرة والنتيجػة السػبب والتعميمػات، والمفػاهيـ بػيف الحقػائؽ

 الخبر. صدؽفي  أسباب الشؾ تحديد شيئيف، بيف ودرجت 
 العمميػة لمفقػرة الكػؼ  ا سػتعماؿ مػف الطالػب تمكػف تعنػي: العمميػة) الفقرة (العبارة مستوى -
 معػاني مػف مركػب معنػى عمػى دالػة متجػاورة عممية جمؿ مجموعة أو مف جممتيف تتركب التي

العمميػة،  الفقػرةفػي  ايساسػية وغيػر ايساسػية العناصػر تحديد :مثؿ مهارات جزئية، و يتضمف
 أوج  المباشرة، وغير المباشرة النتائج استخالص المعروضة، ايفكار ضو في  ايحكاـ إصدار
 الصػحيح والتمخػيص المطروحػة، العمميػة المعػاني بػيف والتنػامض أو التضػاد والتكامػؿ التشػاب 
 .لمفقرة والدميؽ

 مػف يتكػوف الػذي العممػي لممقػاؿ الكػؼ  ا ستعماؿ مف الطالب تمكف وهو المقاؿ: مستوى  -
 يتضػمفو بالنقػد،  فكرة يتناوؿ أو ظاهرة، أو ،عممياً  موضوعا أو ًا ثحد أكثر، ويعالج أو فقرتيف
 تحديد الفرعية، وبيف ايفكار بينها والتمييز المقاؿفي  الجوهرية ايفكار استخداـ :مثؿ مهارات
 وتسمسػمها ايفكػار تنظػيـ والخاطئػة، الصػحيحة ايفكػار تحديػد العممػي، المقاؿ مف العاـ المغزى
 لممقػاؿ مناسػب عنواف صياغة العممي، المقاؿ بموضوع تتصؿ   التي العبارة عزؿ المقاؿ،في 

 .العممي
 ودميقػة، صػحيحة عمميػة بمغػة التحريريػة الكتابػة مػف الطالب تمكف وهو  التعبير: مستوى - 

 الكممػة لمػرادؼ الصػحيح ا سػتعماؿ :مثػؿ مهػارات ويضػمف جيػدًا، عممياً  ايفكار تنظيماً  وتنظيـ
 الجممػة تعطػي التػي المناسػبة الكممػة جممػة،فػي  الكممػة الصحيح لعكس ا ستعماؿ جممة،في 
 المعنػى عمػى الحفاظ مختصرة مع مركبة جممةفي  البسيطة الجمؿ مف عدد جمع ،معيناً  معنى
 لمرسػـو والدميقػة السػميمة القػرا ة الموضػوع، لعناصػر والػدميؽ السػميـ الترتيػب ،كػامالً  العػاـ

 .البيانية
 وسػرعة ،المعمومػات مكػاف تحديػد مػف الطالػب تمكػيف وهػو  :المعرفػة عػف البحػث مسػتوى -

 عميها،                  الحصوؿ
 المختمفة. مصادرها مف العممية المعرفة عمى الحصوؿ مهارات ويتضمف  

  ;:-9:، 9448سالـ، المهدي (
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 والفقػػػرة  كمػػا يسػػػتخدـ مسػػػتوى المفػػردات والجمػػػؿ ،الكتابػػػة ةويركػػز البحػػػث الحػػػالي عمػػى مهػػػار 
 ،البرنػػامجفػػي  المتضػػمنةالتعػػرؼ عمػػى المفػػاهيـ المختمفػػة  حيػػث يطمػػب مػػف الطالػػب: ،والتعبيػػر

المعروضػة،  ايفكػار ضػو فػي  ايحكػاـ وكذلؾ مدلو ت أو تعريؼ هذل المفاهيـ، وكػذلؾ إصػدار
المباشػػرة، يعطػػي أمثمػػة حياتيػػة تمثػػؿ مفػػاهيـ وأفكػػار  وغيػػر المباشػػرة النتػػائج اسػػتخالصو 

و  التشػاب  جػدوؿ بػيف أوجػ فػي  يقػارفو يعطػي أمثمػة لمفهػـو مػا، و وعالمػات، ويفسػر سػبب، 
المطروحػة، كمػا ُيطمػب مػف الطالػب تكممػة فقػرات معينػة بتعبيػرل  العمميػة الحقائؽ بيف ا ختالؼ

 الخاص، وكذلؾ التعرؼ عمى ايشكاؿ المعروضة أو إيجاد عالمات بينها. 
مثػػؿ دراسػػة: يحيػػى محمػػد أبػػو  وهنػػاؾ بعػػض الدراسػػات التػػي اهتمػػت بالتواصػػؿ العممػػي

 تنميػةفػي  ا لكترونػي ا جتمػاعي الػتعمـ إسػتراتيجية أثػر تتقصػ التػي  ?948جحجػوح )
وسػائط  عمػى القػائـ الػتعمـ نحػو وا تجاهػات ،العممػي العمػـو  والتواصػؿ تػدريسفػي  التحصػيؿ
التواصػػؿ العممػػي فػػي  وجػػود أثػػر كبيػػر لإلسػػتراتيجية: ا جتمػػاعي، وجػػا ت النتػػائج  التواصػػؿ

المعػػدؿ  كمػػي المرتفػػع عمػػى الطػػالب ذويالترا المعػػدؿ تجاهػػات، بينمػػا تفػػوؽ  الطػػالب ذويوا  
 التحصيؿ.  في  التراكمي المنخفض

أثػر توظيػؼ إسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز عمػى    تقصػي<948)تغريد رفيػؽ حمػد هدفت دراسةو 
تنميػػة المفػػاهيـ ومهػػارات التواصػػؿ العممػػي لػػدى طالبػػات الصػػؼ التاسػػع فػػي   TBLالمشػػكمة)

تفػػوؽ أفػػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عمػػػى أفػػراد المجموعػػػة  :ايساسػػي، وجػػا ت نتػػػائج الدراسػػة
التطبيػػؽ البعػػدي  ختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة، وبطامػػة مالحظػػة مهػػارات التواصػػؿ فػػي  الضػػابطة
 العممي.
هػدفت: التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجيات التػي   ;948فاطمة مصطفى رزؽ ) ودراسة

العمػـو لػدى تالميػذ فػي  تحسػيف التفكيػر التحميمػي والتواصػؿ العممػيفػي  التقييـ مف أجؿ التعمـ
سػتراتيجيات التقيػيـ مػف ميػة اسػتخداـ إالصؼ السادس اإلبتدائى، وأظهػرت نتػائج الدراسػة: فاع

الكتابػػة مهػػارات )فػػي  تحسػػيف التفكيػػر التحميمػػي، والتواصػػؿ العممػػيفػػي   AFLجػػؿ الػػتعمـ )أ
 تالميذ الصؼ السادس ا بتدائي. والتحدث  لدى -والتمثيؿ

أثػر تػدريس ايحيػا  بالمػدونات التعميميػة عمػى  : 9488حمػودة أحمػد مسػمـ ) تقصت دراسةو 
تنميػػة الدافعيػػة لمػػتعمـ ومهػػارات التواصػػؿ العممػػي لػػدى طػػالب الصػػؼ ايوؿ الثػػانوي، وأظهػػرت 

لتعميميػة  عمػى انتائج الدراسة: تفوؽ أفراد المجموعة التجريبيػة )الػذيف درسػوا وفقػًا لممػدونات 
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ختبػار مهػارات التطبيػؽ البعػدي  فػي  المعتػادةأفراد المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة 
 ، ومقياس الدافعية لمتعمـ.التواصؿ العممي

فاعميػػػة اسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ  تقصػػػي : 9484دراسػػػة سػػػوزاف محمػػػد السػػػيد)هػػػدفت و 
إكسػاب طالبػات المرحمػة الثانويػة بالسػعودية بعػض مهػارات فػي   TBLالمرتكز عمى المهمػة )

مػػادة ايحيػػا ، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ المرتكػػز فػػي  التواصػػؿ المفظػػي
مػػادة ايحيػػا  لػػدى فػػي  إكسػػاب مهػػارات التواصػػؿ العممػػي المفظػػيفػػي   TBLعمػػى المهمػػة )

 طالبات المرحمة الثانوية.
يتقصػى أثػر  اً تابعػ اً العديػد منهػا كػاف التواصػؿ العممػي متغيػر  ويالحظ مف الدراسػات السػابقة أف

فػػػػػػي  أثػػػػػر برنػػػػػامج مقتػػػػػرح يالبحػػػػػث الحػػػػػالي يحػػػػػاوؿ تقصػػػػػ وفػػػػػي ،اتيجية معينػػػػػةإسػػػػػتر 
 التواصؿ العممي وبعض المتغيرات.في  البيووالنانوتكنولوجى

ولكي يتـ التواصؿ بأي صورة مف صورل سوا  شفاهًة أو كتابة أو بأي شكؿ  خر مػف 
وأفكػارل و را ل حػوؿ أشكاؿ التواصؿ، أو بمعنى أدؽ لكي يتمكف الطالػب مػف التعبيػر عػف فهمػ  

تاـ بهذا الموضوع ؛ حتى يطوع كؿ مػا لديػ  مػف إمكانػات  وعي موضوع ما  بد وأف يكوف عمى
 لتعبير عف هذا الموضوع.و ا وأدوات لمتواصؿ

 Awareness of Biosafetyالوعي بالصالوة البيولودية: 

وسػالمة اإلدراؾ المغػة العربيػة إلػى الحفػظ والفهػـ فػي  تشير كممػة الػوعي :مفهـو الػوعي
  ، أي حفظ الشي  وفهم  واستيعاب  ثـ العمؿ ب .<@@8)المعجـ الوجيز، 

: إدراؾ الفرد يشيا     الوعي بأن@:9، :944وزينب النجار ) شحاتةوعرؼ حسف 
المومؼ أو الظاهرة، ولموعي مجا ت عديدة منها: الوعي البيئي وا جتماعي، في  معينة

 ي يمكف تقويمها لدى ايفراد باستخداـ مقاييس الوعي. والسياسي، وا متصادي، والت
  ،واإلدراؾ ،والفهـ ،بأن : المعرفة الوعي  ;@8، =944وعرؼ أحمد منديؿ )

 بهذا ا هتماـ نحو الفرد سموؾ توجي  عمى يؤثر مد  مما ؛معيف بمجاؿ والشعور ،والتقدير
 .المجاؿ

 دأشمؿ وأعـ مف مجر   أف الوعي مفهـو <8،<944فرغمي ) سيد ويرى محمد
ف لتكويف الوعي، فالفرد أوً  يتمقى ؾ خطوتاف أوليتاالمعرفة أو اإلدراؾ، فالمعرفة واإلدرا

معمومات ومعارؼ عف شي  ما أو مضية بعينها، وهذل المعمومات والمعارؼ تساعد بدورها 
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ويكسب  اتجاهًا الفرد عمى إدراؾ هذا الشي  أو القضية، وهذا اإلدراؾ أيضا يؤثر عمى الفرد 
سموكيات  النهاية عمىفي  وجدانيًا معينًا حوؿ الشي  أو القضية، وهذا ا تجال الوجداني يؤثر

 مف معمومات ومعارؼ، اتجال وجداني.  لما اكتسب  الفرد، فيجعم  يسمؾ وفقاً 
 ومد اتفقت معظـ ايدبيات عمى أف لموعي ثالثة مكونات، هي:

كتسػاب الفػرد مجموعػة مػف المعمومػات والمعػارؼ إزا  مضػية افػي  يتمثػؿو الجانب المعرفي،  -
 ا.هما، التي تساعدل عمى إدراكها وفهم

إبػػدا  فػػي  الجانػػب الوجػػداني، ويقصػػد بػػ  تكػػويف اتجاهػػات صػػحيحة لػػدى ايفػػراد، تػػنعكس -
 رائهـ بالموافقة أو الػرفض إزا  أي مضػية مطروحػة، أي وجػود مومػؼ إيجػابي أو سػمبي نحػو 

 ضوع المراد استطالع الوعي بشأن .القضية أو المو 
فػػي  سػػتجابة الفعميػػة لػػدى ايفػػراد بشػػكؿ صػػحيح الجانػػب السػػموكي: ويقصػػد بػػ  تكػػويف ا -

 الموامؼ الحياتية التي تواجه .
 خصائص الوعي:

 اآلتي:في  لمفهـو الوعي مجموعة مف الخصائص التي تميزل، والتي تتمثؿ
وامػع فػي  فقػط، بػؿ يتػيح لمفػرد تطبيػؽ مػا اكتسػب   يقتصر الوعي عمػى المعرفػة واإلدراؾ  -8

 الحياة.
الوعي نسبي يختمؼ مف مجتمع إلى  خر ومػف فػرد إلػى  خػر، ويختمػؼ داخػؿ الفػرد ذاتػ   -9

 ومدى الظروؼ المحيطة ب .،حسب القضية أو الموضوع 
الػػػوعي عمميػػػة مسػػػتمرة باسػػػتمرار اإلنسػػػاف، ومتغيػػػرة طبقػػػا لمتغيػػػرات التػػػي تحػػػدث عمػػػى  -:

 مع المحمي والعالمي.المجت
يجب أف يقـو الوعي عمى خمفية معرفية، يبني مػف خاللهػا الفػرد اإلدراؾ والفهػـ الصػحيح  -;

 لمقضية.
هناؾ فرؽ بيف الوعي والمعرفة، فمعرفة الفرد بقضية مػا   يعنػي وعيػ  بهػا، والػوعي هػو  ->

دراك  لها، ثـ اتخاذ الحيطة تجاهه مشػكالت فػي  يقعحتى    ا؛إحساس الفرد بالقضية وا 
   .تنجـ عف عدـ وعي 



 ........... برنامج مقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقاً لنظرية المرونة المعرفية وأثره في تنمية التواصل العلمي

 - @;: - 

الوعي   يختص بقضايا الحاضر، بؿ يتصؿ بقضايا الماضي مف خالؿ إدراؾ جوانبها  -=
المختمفة، وكذلؾ هو الرؤية الواضحة  حتما ت المستقبؿ بالتقدير السميـ لحقائؽ 

  .<>-=>، 9488جدي، موأحداث الحاضر. )شيريف 
 بالصالوة البيولودية:    بالوعيويكصد 

أو السػػالمة الحيويػػة ) السػػالمة البيولوجيػػة  9484وعرفػػت منظمػػة الصػػحة العالميػػة )
مصػػطمح يسػػتخدـ لإلشػػارة إلػػى السياسػػات واإلجػػرا ات المعتمػػدة التػػي بأنهػػا: ايمػػاف الحيػػوي  

جػرا   التكنولوجياتضمف ا ستخداـ اآلمف لتطبيقات  الحيوية المعاصرة ومنشػتتها وتجهيزاتهػا، وا 
  9484،منظمة الصحة العالمية) عممياتها المخبرية والحقمية عمى نحو سميـ.

 :بأنهػػا   (Biosafetyالسػػالمة البيولوجيػػة ar.wikipediaوعرفػػت الموسػػوعة الحػػرة 
،  سيما العوامػؿ المعديػة، وهػي البيولوجية ممارسات العمؿ اآلمنة المرتبطة بالتعامؿ مع المواد

ذها لمومايػػة مػػف التعػػرض غيػػر يػػتهػػتـ بمبػػادئ ا حتػػوا ، والتقنيػػات والممارسػػات التػػي يػػتـ تنف
 ةعمميػولية الممارسػات المئمسػو  ،رضإطالمهـ عمػى نحػو عػا وأ ،والسمـو مقصود لمممرضاتال

منػع  سػوؼ يسػاعد عمػى ،وهػذاسا لة عف المػواد البيولوجيػة الحماية، والرمابة والمُ  التي تشمؿ
التحريػػؼ، أو  إسػػا ة ا سػػتعماؿ، أو الوصػػوؿ غيػػر المصػػرح بػػ  أو الضػػياع، أو السػػرمة، أو

 .اإلطالؽ المتعمد
 ،ونقػػؿ ،تشػػير إلػػى التعامػػؿ اآلمػػف أف السػػالمة البيولوجيػػة: مرطاجنػػة بروتوكػػوؿويوضػػح 

واسػػػتخداـ الكائنػػػات الحيػػػة  سػػػوا  كانػػػت حيوانػػػات أو نباتػػػات أو بكتيريػػػا  التػػػي تػػػـ تعػػػديمها 
 .باستخداـ التكنولوجيا الحيوية الحديثة

 بالصالوة البيولودية:  الوعيعرفت الباحجة و

 مػف فيهػا ومػا ،البيووالنػانوتكنولوجيبخاصػة  مشػكمة مػا أو بظػاهرة المتعمقػة الحقػائؽ إدراؾ
المشػكمة، ومػا فيهػا مػف فوائػد ومضػار واإلحسػاس والتفاعػؿ  أو طبيعػة الظػاهرة تكشؼ عالمات

 ثـ ومف مع هذل الظاهرة،
 وتػدبر أنسػب الطػرؽ لمحيطػة والحػذر وتجنػب المخػاطر،واتخػاذ  ،الفهػـ لهػا حسػف مػف مكػفت

 حمها.في  لممساهمة ايساليب أنسب
المنتجػات  و مجػا ت الزراعػة والطػبفي  :لمبيوتكنولوجيفهناؾ استخداـ متزايد وواعد 

والحيوانػات، ويجػري تطػوير تقنيػات  معديد مف النباتػاتلرسـ خرائط الجينـو  ويجرى الصناعية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
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ومػػد أفضػػت هػػذل ، خػػارج حػػواجز التربيػػة العاديػػة الوراثيػػة وخاليػػا الصػػماماتلمتالعػػب بػػالمواد 
 وأحيانػًا جديػدة تمامػػًا يشػار إليهػا باسػـ الكائنػػات الحيػةظهػور مشػػاريع مرنػة،  التطػورات إلػى

تكػوف بعػض هػذل ايمػور مفيػدة لمبشػر، ولكنهػا  ومػد  ،المحورة، أو عادة كائنات محػورة وراثيػاً 
مػػى مػػدى فتػػرات طويمػػة المحتممػػة، ورصػػدها واختبارهػػا ع لممخػػاطرتحتػػاج إلػػى تقيػػيـ مناسػػب 

 .لضماف سالمتها
وكذلؾ لتكنولوجيا النانو، فمف المتومع أف تشهد توسعًا سػريعًا خػالؿ العقػود المقبمػة،  

 ،وايدويػػة ،المنتجػػات ا سػػتهالكيةفػػي  مػػع تطػػوير تقنيػػات جديػػدة ذات مػػدرات وميػػزات جديػػدة
مػػػف المالبػػػس المقاومػػػة لمبقػػػع عديػػػدة بدايػػػة مجػػػا ت فػػػي و  ،والتشػػػييدومنتجػػػات مػػػواد البنػػػا  

ومستحضػػرات التجميػػؿ إلػػى اإلضػػافات الغذائيػػة، ولكػػف عمػػى الػػرغـ مػػف هػػذل اآلفػػاؽ والتطبيقػػات 
الواعدة لهذل التكنولوجيا، إ  أف هناؾ أيضًا حاليػًا مخػاوؼ ومخػاطر وتسػاؤ ت مشػروعة حػوؿ 

لبيئػة، ويقػوؿ البػاحثوف إنػ    يػزاؿ هنػاؾ فهػـ غيػر كػاٍؼ  ثارها المحتممة عمى صػحة البشػر وا
حػػػداث تػػػأثيرات  حػػوؿ جوانػػػب ومضػػػايا الصػػػحة والبيئػػػة والسػػالمة المتعمقػػػة بػػػالمواد النانويػػػة، وا 

حاجة ممحة ومسػتمرة إلػى رصػد ومرامبػة  وأضرار صحية غير معروفة، ايمر الذي يتطمب دائماً 
  تػػزاؿ و منتجػػات  منػػة لمبشػػر ولمطبيعػػة، هػػذل المخػػاطر، حتػػى تػػتمكف الصػػناعة مػػف تطػػوير 

البحوث وا سػتثمارات والمنافسػات العالميػة الواسػعة والمكثفػة حػوؿ اآلفػاؽ والتطبيقػات الواعػدة 
لمتأكػد ؛وساؽ، بينما البحػوث وا سػتثمارات المتعمقػة بمخاطرها عمى مدـٍ  تجرى لتكنولوجيا النانو

مميمة، كما أف التغطية اإلعالميػة حػوؿ مخػاطر    تزاؿ منها وسالمتها عمى الصحة والبيئةمف أ
    >?8،@944تكنولوجيا النانو   تزاؿ دوف المستوى المطموب.     )صفات سالمة،

 وادتْ األوىل:يف  ويؤند بروتونوه قرطادٍة بعأُ الصالوة البيولودية

 واسػتخداـ ومناولػة نقؿ، أماف مجاؿ في الحماية مف مالئـ مستوى ضماف في المساهمة
 عميهػػا تترتػػب أف يمكػػف التػػي الحديثػػة لحيويػػةا التكنولوجيػػا عػػف الناشػػئة المحػػورة الحيػػة الكائنػػات

 صػػحة عمػػى المخػػاطر مراعػػاة مػػع البيولػػوجي، التنػػوع اسػػتخداـ واسػػتدامة حفػػظ عمػػى ضػػارة  ثػػار
وهنػاؾ مجموعػة مػف العوامػؿ ، الحػدود عبػر النقؿ عمى خاصة بصفة التركيز ومع أيضًا، اإلنساف
ا عتبار عند تقييـ مستوى السالمة البيولوجيػة:أهمها عمػى اإلطػالؽ مسػتوى في  تؤخذ  بد أف

 المخاطر عمى الفرد والمجتمع:
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  الكائنػات الحيػة  (: )  توجد مخاطر  فردية أو مجتمعية منخفضػة8مجموعة المخاطر
   التي مف غير المحتمؿ أف تسبب مرًضا بشرًيا أو حيوانًيا. )الدميقة

 يمكػف أف  ممػرض للمجتمعض منخفطػر ة  خطسومتطػر : )مخا9طػر لمخااعة ومجم
علی طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا خوف يکأف جح رلمر اغيف مف لکو ،نيةواحيأو ية رضًا بشرامب أيسب
مػػػػػػد يتسػػػػػػبب التعػػػػػػرض ، لبيئةأو الماشية أو المجتمع ر أو المختبافي ف لعامليا

كمػا  ،ولكف العالج الفعاؿ والتدابير الومائية متاحة ،حدوث عدوى خطيرةفي  لممختبرات
  أف خطر انتشار العدوى محدود.

  ػرتض: )مخػػاطر فرديػػة عاليػة، مخػػا:مجموعػة المخػػاطر  طر مجتمعيػػة منخفضػػة  ُمم 
مصػاب  ولكنػ    ينتشػر عػادًة مػف فػرد ،ُيسبب عادًة مرًضا خطيرًا لإلنساف أو الحيػواف

 .العالج الفعاؿ والتدابير الومائية متاحة، و إلى  خر
  ضشلمجتمعي  ممدي واشلفالمسػػػتوى اعالية عمى  ؼشمخػػػا: );ؼشلمخاامجموعػػػة 

، شلى آخد إشف ٓلة مٛبسه ًينتقأف  ٓيمكي شبشض خطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أو شمدة عا تيسب
  .العالج الفعاؿ والتدابير الومائية غير متوفرة عادةو  ،شمباش شغيأو  شمباش ًبشك

   يمي:  مستويات الخطر كما 9484كما مسمت منظمة الصحة العالمية)
 (2جذٚي )

 اٌج١ٌٛٛجٟ األِٓ لؽبػبد ِختٍا ِفَٙٛ ِغت٠ٛبد اٌخؽش فٟ

 اٌخؽش ِفَٙٛ  تؼش٠ا اٌمؽبع

ث١ٌٛٛجٟ  ؾشف أٞ أٚ اٌغزاء،فٟ  ٠ٛجذ ف١ض٠بئٟ أٚ و١ّ١بئٟ أٚ ث١ٌٛٛجٟ ػبًِ أٞ اٌغزائ١خ اٌغالِخ

ظبس  صحٟ أثشفٟ  ٠تغجت أْ ٠ٚحتًّ ثبٌغزاء، ٠ح١ػ ف١ض٠بئٟ أٚ و١ّ١بئٟ أٚ

 . (اٌغزائٟ ١٘ئخ اٌذعتٛس)

 اٌح١ٛأٟ اٌّشض

 اٌّصذس

 ٚث١ٓ األ١ٌفخ أٚ اٌجش٠خ اٌح١ٛأبد ث١ٓ غج١ؼ١خ ثصٛسح ٠ٕتمً أْ ٠ّىٓ ػبًِ أٞ

 .اإلٔغبْ

 ِب عٍؼخ اعت١شاد ػٍٝ ظبسح ػٛالتفٟ  ٠تغجت أْ ٠ّىٓ ِّشض ػبًِ أٞ اٌح١ٛاْ صح١خ

 اٌح١ٛاْ(. ٌصحخ اٌؼب١ٌّخ إٌّظّخ)

٠عش  ِّشض ػبًِ أٚ ح١ٛاْ أٚ ٔجبد أٚ أح١بئٟ ّٔٛر  أٚ عالٌخ أٚ ٔٛع أٞ إٌجبد صحخ

 .(إٌجبتبد ٌحّب٠خ اٌذ١ٌٚخ االتفبل١خ( إٌجبت١خ ثبٌّٕتجبد أٚ ثبٌٕجبد

 اٌصحٟ اٌحجش

 إٌجبتٟ

 ٌّخبغش٘ب اٌّؼشظخ إٌّؽمخ لٌٝ ثبٌٕغجخ ِحتٍّخ التصبد٠خ أ١ّ٘خ راد آفخ أ٠خ

 ٚتتُ ،ٚاعغ ٔؽبق ػٍٝ تٕتشش ٌُ ٌٚىٕٙب >ف١ٙب ؾٙشد أٚ ثؼذ، ف١ٙب ٌُٚ تظٙش

 ِىبفحتٙب سع١ّ ب

 . (إٌجبتبد ٌحّب٠خ اٌذ١ٌٚخ االتفبل١خ)

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhj79o_Zm51Ad25KR4EqOf5QD57OJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhj79o_Zm51Ad25KR4EqOf5QD57OJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhj79o_Zm51Ad25KR4EqOf5QD57OJg
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اٌج١ٌٛٛج١خ  اٌغالِخ

 ٠تؼٍك ف١ّب

 ٚاٌح١ٛأبد ثبٌٕجبتبد

ػٓ  ػ١ٍٙب اٌحصٛي تُ اٌج١ٕ١خ اٌّٛاد ِٓ جذ٠ذح تشو١جخ ٌذ٠ٗ ِحٛس حٟ وبئٓ أٞ

ثحفؿ  ظبسح آثبس ػٍٝ ٠ٕؽٛٞ ٚلذ ،اٌحذ٠مخ األح١بئ١خ اٌتىٌٕٛٛج١ب اعتخذاَ غش٠ك

اإلٔغبْ  صحخ ػٍٝ اٌّخبغش ِشاػبح ِغ اٌج١ٌٛٛجٟ، اٌتٕٛع اعتخذاَ ٚاعتذاِخ

ب   . (اٌج١ٌٛٛج١خ ٌٍغالِخ لشغبجٕخ ثشٚتٛوٛي)أ٠ع 

 اٌج١ٌٛٛج١خ  اٌغالِخ

 ثبألغز٠خ ٠تؼٍك ف١ّب

 

 أْ ٠ّٚىٓ ،غزاء أٞفٟ  ِجبشش ثشىً ٠جمٝ أٚ ٠ؤثشِؼذي    DNA رٞ وبئٓ أٞ

ا ٠ٍحك ا أثش   اٌج١ٌٛٛج١خ ٌٍغالِخ لشغبجٕخ اإلٔغبْ)ثشٚتٛوٛي ثصحخ ظبس 

 اٌج١ٌٛٛج١خ(.

 اٌذخ١ً إٌٛع

 اٌتٛعؼٟ

 تٛص٠ؼٗ أٚ اٌؽج١ؼٟ تبس٠خٗ خبس  تٛعؼٟ دخ١ً ٔٛع أٞ اٌتٛعؼٟ اٌذخ١ً إٌٛع

ا أتشبسٖ لدخبٌٗ أٚ ٠شىًٚ ،اٌحبٌٟ  اٌتٕٛع اتفبل١خ)اٌج١ٌٛٛج١خ  ٌٍغالِخ تٙذ٠ذ 

  .(اٌج١ٌٛٛجٟ

طػػالب كميػة التربيػػة بالسػالمة البيولوجيػػة حيػػث ي كػاف و بػػد مػف تنميػػة وعػعمػى هػػذا و 
 ،يػػدركوف مزايػػال ومضػػارلفيتعػػرؼ الطػػالب عمػػى مميػػزات وعيػػوب كػػال مػػف البيووالنػػانوتكنولوجى، 

 ها ويستشعرونها ويتفاعموف بها. نمد تنجـ عنها، ويحسو  التيويفهموف طبيعة المشكالت 
 الػوعييث يمكف القوؿ بػأف )ح بالوعياهتمت  التيوهناؾ العديد والعديد مف الدراسات 

............ال ، وهنػػاؾ القميػػؿ مػػف الدراسػػات بيئػػي، صػػحي، عممػػيهنػػاؾ وعػػى  أف أينػػوعى  
  <948فػؤاد إسػماعيؿ عيػاد )بعمـو النانو وتكنولوجيا النػانو مثػؿ دراسػة:  بالوعياهتمت  التي
 وحػدة وأثػر ،التكنولػوجي معممػي لػدى النػانو بتكنولوجيػا الوعي هدفت التعرؼ عمى: مدىالتي 

و  ،بغػزة ايمصػى جامعػة طمبػة لػدى الػتعمـ عػف والرضػا المعرفػي تنميػة التحصػيؿفػي  مقترحػة
 لدى النانو بتكنولوجيا الوعيفي  إحصائية ذات د لة فروؽ وجود أظهرت نتائج الدراسة: عدـ

 بينػت كمػا ،)الجػنس اإلعػداد، المحافظػة، مؤسسػة الخبػرة،(اتر لمتغيػ تعػزى التكنولوجيػا معممػي
 تنميػة التحصػيؿفػي  كبيػراً  أثػراً  حقػؽ مػد النػانو لتكنولوجيػا المقترحػة الوحدة تدريس أف النتائج
 .بغزة ايمصى جامعة طمبة لدى التعمـ عف والرضا المعرفي

 فعالية يهدفت تقصالتي   >948عمياف ) ربحي العرفج و شاهر محمد ودراسة ماهر
 لدى نحوها وا تجاهات) النانو(بعمـ  المرتبطة بالقضايا الوعي تنميةفي  مقترح تدريبي برنامج
 تحسيففي  ايحسا ، وأظهرت نتائج الدراسة: فعالية البرنامج مدينةفي  الثانوية المرحمة طمبة
 وتكنولوجيا عمـ بقضايا وعيهـ زيادة إلى يشير مامالمعد،  التحصيمي ا ختبارفي  الطمبة أدا 

 تطبيػؽ وبعػد مبػؿ الطمبػة بػيف اتجاهػات إحصػائيا دالػة فروؽ النتائج ُتظهر لـ حيففي  النانو،
   .البرنامج

تمػت الدراسػة عمػى ؛ حيػث Stavrou, et al. (2015) ودراسػة سػتافرو و خػروف
   مفػاهيـ @وحػدد الباحػث وزمالئػ  ) >8-;8الصؼ الثامف الذيف تتراوح أعمارهـ بػيف تالميذ 
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وعػيهـ ودراسػة  تكنولوجيػا النػانومضايا وعمػـو تعزز فهـ الطالب حوؿ رئيسية)أو أفكار كبيرة  ل
تػدريس ل النتػائج مشػجعة، وكانػت بالقضايا ا جتماعية وايخالمية المتعمقة بالعمـو والتكنولوجيػا

 .المرحمة الثانوية الدنيافي  السمات الرئيسية لعمـ النانو وتكنولوجيا النانو حتى
وعػي الطػالب    التي هدفت: التعرؼ عمى مستوى;948ودراسة محمود إبراهيـ ط  ) 

المعممػيف شػػعبة العمػـو الزراعيػػة بكميػػات التربيػة بمفػػاهيـ النػانوتكنولوجي وتطبيقاتهػػا المتعػػددة، 
وتوصمت الدراسة إلى تدني وانخفاض مستوى الوعي العػاـ بمفػاهيـ النػانوتكنولوجي وتطبيقاتهػا 

طػالب المعممػيف شػعبة العمػـو الزراعيػة، كمػا توصػمت المختمفة، وكذلؾ لممكونات الثالثة لػدى ال
مستوى الػوعي يعػزي لمتغيػر التخصػص والجػنس، وأوصػت في  الدراسة إلى عدـ وجود اختالؼ

الدراسػػة بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تنميػػة معمومػػات ومهػػارات واتجاهػػات الطػػالب المعممػػيف والمتعمقػػة 
اتهػػا بػػالبرامج ايكاديميػػة إلعػػدادهـ بالنػػانو وتطبيقاتهػػا مػػف خػػالؿ إدراج هػػذل المفػػاهيـ وتطبيق

 بكميات التربية.
فعاليػة برنػامج تػدريبي ي تقصػهػدفت التػي   9488) عبير محمد عبد المطيؼودراسة 

مقتػػػرح فػػػي تنميػػػة الػػػوعي بػػػبعض مفػػػاهيـ التقنيػػػات متناهيػػػة الصػػػغر ة النػػػانوتكنولوجية لػػػدى 
 الػوعيفعاليػة البرنػامج فػي تنميػة  :، وأظهػرت نتػائج الدراسػةمعممات العمـو في منطقػة الجػوؼ

 بمفاهيـ النانوتكنولوجى.
 بػػالوعيويالحػظ مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة أنػػ    توجػػد دراسػػات اهتمػػت 

أو بالسػػػالمة البيولوجيػػػة، وهػػػذا مػػػا يحػػػاوؿ البحػػػث  ، أو البيووالنػػػانوتكنولوجى،بػػػالبيوتكنولوجي
 ،البيووالنػػانوتكنولوجى وفقػػًا لنظريػػة المرونػػة المعرفيػػةفػػي  برنػػامج مػػف خػػالؿ  تقديمػػ  الحػػالي

 .بالسالمة البيولوجية الوعيودراسة أثرل عمى تنمية 

 وإعداد أدواتْ: إدراءات البحح

 أواًل: إعداد املواد التعميىية:

لنظريػػة المرونػػة المعرفيػػة، معػػد وفقػػًا البيووالنانوتكنولوجيػػة الثقافػػة فػػي  برنػػامج مقتػػرح
   لمطالب، ودلياًل لممعمـ.وشمؿ: كتابًا  

 : بححثاٌيًا: إعداد أدوات ال

 اختبار التواصؿ العممي. -أ
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 اختبار مهارات التفكير المستقبمي.  - ب

  مقياس الوعي بالسالمة البيولوجية.   -ج

 ثالجًا: جتربة البحح:   

                      الهدؼ مف تجربة البحث.  -أ
       اإلعداد لتجربة البحث. -ب 
  اختيار عينة البحث.  -جػ
       متغيرات البحث.   -د 
 إجرا  تجربة البحث. -هػ

 الثقافةفي  دراسة أثر استخداـ برنامج مقترح :كاف الهدؼ مف البحث الحالي
ومهارات  تنمية التواصؿ العمميفي  لنظرية المرونة المعرفيةفقًا و معد البيووالنانوتكنولوجية 

، وتطمب ذلؾ إعداد لدى طالب كمية التربية البيولوجيةبالسالمة  المستقبمي والوعي التفكير
 .المواد التعميمية وأدوات البحث، و ضبطها و كذلؾ إجرا  تجربة البحث

  :وفيما يمي عرضًا مفصاًل لإلجرا ات التي ُأتبعت إلعداد المواد التعميمية وأدوات البحث

 ادراءات البحح:

فػػػي  تحقيػػػؽ أهػػػداؼ البحػػػث الحػػػالي تػػػـ إعػػػداد برنػػػامج مقتػػػرحأوً : إعػػػداد المػػػواد التعميميػػػة: ل
 ومد تـ تنفيذ ذلؾ عمى النحو التالي: ،لنظرية المرونة المعرفيةفقًا و معد البيووالنانوتكنولوجية 

عمومػات أفراد مجموعة البحث فهمػًا لمم البكاف الهدؼ مف البرنامج إكساب الط هدؼ البرنامج:
معػاني  مػدرة الطػالب عمػى التعبيػر عػف فهػـفػي  وتنميػة التواصػؿ العممػي ،البيووالنانوتكنولوجية

وكػذلؾ تنميػة مهػارات التفكيػر المسػتقبمي، والػوعي بالسػالمة  ،المفاهيـ والحقائؽ........وغيرها
 البيولوجية.

 إلعداد البرنامج تـ إتباع الخطوات التالية: إعداد البرنامج:خطوات 
 لمبرنامج. الفمسفيتحديد اإلطار  -8
 .تهاصياغ و ،أهداؼ البرنامجتحديد  -9
 إعداد مائمة مفاهيـ بيولوجية لتحديد المحتوى العممي، وضبطها إحصائيًا. -:
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 و اينشطة المالئمة لمحتوى البرنامج.،إعداد الوسائؿ  التعميمية  -;
 البرنامج.في  اختيار طرؽ التقويـ المستخدمة ->
 إجرا ات ضبط البرنامج.    -=
 ضو  نتائج التجربة ا ستطالعية.في  تقويـ البرنامج المقترح ،التجربة ا ستطالعية -<

 لمربٌاور: الفمصفي( حتديد اإلطار 0ا

 الذي استند إلي  البرنامج المقترح. الفمسفيُتعد نظرية المرونة المعرفية هي ايساس 

 :تّاصياغ و ( حتديد أِداف الربٌاور9ا 

عمػػى وضػػوح الرؤيػػة، فػػأي عمػػؿ نػػاجح  بػػد مػػف أف يكػػوف إف تحديػػد ايهػػداؼ يسػػاعد 
موجهًا نحو تحقيؽ أهػداؼ محػددة، و إ  أصػبح هػذا العمػؿ نوعػًا مػف المحاولػة و الخطػأ التػي 

هػذا ضػياع لمومػت و الجهػد و المػاؿ، ولعمميػة تحديػد فػي  تعتمد عمى العشوائية و ا رتجػاؿ، و
يميػة بأنواعهػا المختمفػػة، ولكػي تكػوف هػػذل خطػة إعػداد البػػرامج التعمفػػي  ايهػداؼ مكانػة هامػة

تػـ وضػع ايهػداؼ  ذلؾوكػالبرامج فعالة ينبغي أف تكػوف هػذل ايهػداؼ واضػحة يمكػف تنفيػذها، 
ةفػػػي  العامػػػة لمبرنػػػامج كمػػػا هػػػو وارد ة لفهػػػداؼ التربويػػػة إلػػػى: أهػػػداؼ Bloomتصػػػنيؼ بمػػػـو

موضػػػوع مػػػف  أهػػػداؼ سػػػموكية خاصػػػة بكػػػؿ، و معرفيػػػة، أهػػػداؼ وجدانيػػػة، وأهػػػداؼ مهاريػػػة
 موضوعات البرنامج.

 ( اختيار احملتوى العمىي:3ا

 التػي ايدبيػاتمػف  كثيػروفى ضو  اإلطػالع عمػى ال ،بعد تحديد ايهداؼ العامة لمبرنامج
السػػػػادة نتػػػػائج اسػػػػتطالع رأي فػػػػي  وكػػػػذلؾالنػػػػانوتكنولوجى والبيوتكنولػػػػوجي، اهتمػػػػت بمجػػػػاؿ 

صصػػػى ايحيػػػا  والميكروبيولػػػوجي و المحكمػػػيف )مجموعػػػة مػػػف ايسػػػاتذة بكميػػػة العمػػػـو متخ
الكيميػػا ، وأسػػاتذة كميػػة التربيػػة طػػرؽ تػػدريس العمػػـو  حػػوؿ الموضػػوعات المقترحػػة لمبرنػػامج 

 :التاليةموضوعات المقترح؛ تـ اختيار المحتوى العممي الذي شمؿ ال

في  النانوتكنولوجى ماهيت  وأهميت ، أنواع الميكرسكوبات المستخدمةالموضوع ايوؿ: 
 دراست .
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 خواص المواد النانوية وأشكالها.الموضوع الثاني: 
 فكرة عمؿ النانوتكنولوجي وتطبيقات .الموضوع الثالث: 
 البيوتكنولوجي، ماهيت ، تصنيف ، )مفاهيـ ضرورية لفهـ التطبيقات الموضوع الرابع: 

، وتكويف البروتيف، الشفرة الوراثية)بصمة DNAالموضوع الخامس: تضاعؼ أو نس  
DNA  

 البروتيوـ   ،:  الجينوـ البشرىالموضوع السادس

 الموضوع السابع : الهندسة الوراثية ماهيتها وتطبيقاتها
 الموضوع الثامف : السالمة البيولوجية مف تطبيقات البيووالنانوتكنولوجى

 والبيوتكنولوجيالحرب البيولوجية بيف النانو الموضوع التاسع: 
، تكامػػؿالو ، مجػػاؿالوعنػػد تنظػػيـ محتػػوى البرنػػامج تػػـ مراعػػاة معػػايير التنظػػيـ الفعػػاؿ مػػف حيػػث 

و أسػػػػاليب التقػػػػويـ  ،و الػػػػتعمـ ونشػػػػاطات التعمػػػػيـ تعميميػػػػة،و تتػػػػابع المػػػػادة ال، سػػػػتمراريةا و 
 .ضوعاتو تسمسؿ المو ، ضو  أهداؼ البرنامج، كما تـ مراعاة تنظيـفي  الموضوعة بالبرنامج

 تصتخدً بالربٌاور: اليتالتعميىية واألٌعطة  نحتديد الوشائ (4ا

  لعػػػػرض مجموعػػػػة مػػػػف ايفػػػػالـ التعميميػػػػة والعػػػػروض Data showجهػػػػاز كمبيػػػػوتر و)
 ؛بشػػػبكة ا نترنػػػت تػػػـ توصػػػيمهاكمبيػػػوتر ال بعػػػض أجهػػػزةوكػػػذلؾ اسػػػتخداـ  ،P.Pالتقديميػػػة.

ليستخدم  الطالب أثنا  أدا  المهاـ المطموبة، وكذلؾ مجموعػة مػف الصػور خاصػة بالبرنػامج، 
 ومجموعة كبيرة مف أوراؽ العمؿ التي يتطمبها كؿ موضوع مف الموضوعات.

 والتعمـ: أما أنشطة التعميـ -
 مجموعات صغيرة. في  يعمؿ الطالب أنشطة فردية،  وكذلؾ يعمموف مف خالؿ التعمـ التعاوني

 : الربٌاوريف  اختيار طرم التكـــويي املصتخدوة( 5ا 

 :يميالبرنامج صورًا متعددة مف صور التقويـ كما في  يوجد

يػػتـ هػػذا النػػوع مػػف التقػػويـ  و :Initial Evaluation التمهيػػديأو  المبػػدئيالتقػػويـ -8
تطبيؽ البرنامج المقترح،  حيث يوفر معمومات هامػة عػف هػذا المسػتوى،  في مبؿ البد  

اختبػػار  اختبػار التواصػؿ العممػي،يدوات التقػويـ ) القبمػيو يػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ التطبيػؽ 
  .مقياس الوعي بالسالمة البيولوجيةو مهارات التفكير المستقبمي، 
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يػتـ هػذا النػوع مػف التقػويـ و  :Formative Evaluation التكػوينيأو  البنػائيالتقويـ -9
   .أثنا  تطبيؽ البرنامجفي  فترات مختمفة و متتابعة في

نهايػة  فػيويتـ هذا النوع مف التقويـ  : Summative Evaluation الختاميالتقويـ -:
اختبػػػار التواصػػػؿ )يدوات التقػػػويـ البعػػػديالتعامػػػؿ مػػػع البرنػػػامج،  حيػػػث يػػػتـ التطبيػػػؽ 

 ؛ مقيػػاس الػػوعي بالسػػالمة البيولوجيػػةو كيػػر المسػػتقبمي، اختبػػار مهػػارات التف العممػػي،
ومػػدى مػػػدرتهـ عمػػػى  ،لمطػػػالب المعرفػػػيالمسػػتوى   وذلػػؾ لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػا وصػػػؿ إليػػػ

وكػذلؾ مػدى مػدرتهـ عمػى  ،التواصؿ العممي الصحيح مػع بعضػهـ الػبعض ومػع معممهػـ
تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر و مػػػدى توصػػػيؿ مػػػا فهمػػػول والتعبيػػػر عنػػػ  بمغػػػتهـ الخاصػػػة، 

 نهػػائيبحكػـ الباحثػػة هػذا  حيػث يػػزود الػػوعي بالسػالمة البيولوجيػػة، تنميػةو المسػتقبمي، 
 البرنامج بعد المعالجات اإلحصائية لمنتائج. فع

 ومد شمؿ البرنامج المقترح كتاب الطالب ودليؿ المعمـ: 
 :   ييمأف يتضمف ما  عند إعداد هذا الكتاب روعيو مد كتاب الطالب:  -8
 ب.تامقدمة: تشمؿ فكرة عف الهدؼ مف الك -أ
صورة موضوعات خاصة بمعمومات حوؿ البيووالنػانوتكنولوجى، في  ب:تاتنظيـ محتوى الك -ب

مزود بمجموعة كبيرة مػف الصػور والرسػومات الممونػة الواضػحة، ولقػد تػـ إعػداد كتػاب الطالػب 
   موضوعات.  @عمى تسع ) تشمؿ

المعمـ:دليؿ إعداد  -9  
لممعمػـ، يحتػوى عمػى  تطمب تطبيؽ البرنامج المقترح عمى مجموعة البحث إعػداد دلػيالً 

هػذا الػدليؿ أف فػي  روعيمد  ومسئوليات  أثنا  تطبيؽ البرنامج، و  صورة متكاممة يدوار المعمـ
 :يمييتضمف ما 

نظريػة المرونػة المعرفيػة التػي تػنظـ موضػوعات البرنػامج وفقػًا  مقدمة تشمؿ فكػرة عػف -أ
 ها. ل
 ايهداؼ العامة لمبرنامج.         -ب
 الخاصة بكؿ موضوع مف الموضوعات. السموكية ايهداؼ -ػج  
 المعمػػـ خطػػوةقػػـو بػػ  ي الػػذيوالػػدور  ،موضػػوع مػػف الموضػػوعاتوصػػفًا تفصػػيميًا لكػػؿ  -د    
 لنظرية المرونة المعرفية. ًا تبع ةخطو 
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إعػػداد  ـلمبرنػػامج،  تػػإجػػرا ات ضػػبط البرنػػامج: بعػػد ا نتهػػا  مػػف عمػػؿ الصػػورة ايوليػػة   =)
استطالع رأى السػادة المحكمػيف حػوؿ مػدى صػالحية البرنػامج المقتػرح، ومػد تػـ سػؤاؿ السػادة 

 :حوؿ المحكميف

لكػػػؿ موضػػػوع مػػػف  التدريسػػػيالعػػػرض ،  ةسػػػموكيايهػػػداؼ ال، ايهػػػداؼ العامػػػة لمبرنػػػامج -أ
 :يميبعد تحميؿ أرا  السادة المحكميف وجد ما ،  و برنامجموضوعات ال

عمػػى وضػػوح ايهػػداؼ العامػػة و السػػموكية الخاصػػة بكػػؿ موضػػوع،   اتفػػؽ السػػادة المحكمػػوف
ومالئمػة البرنػامج لمجموعػة لكؿ موضوع مف موضػوعات البرنػامج،  التدريسيالعرض  ووضوح

فػػي  المرونػػة المعرفيػػة وتوظيفهػػاف اسػػتخداـ نظريػػة يالبحػػث، واستحسػػف بعػػض السػػادة المحكمػػ
 تنظيـ محتوى البرنامج.

أو ، التعػػرؼ عمػػى المشػػكالت :التجربػػة ا سػػتطالعية: الهػػدؼ مػػف التجربػػة ا سػػتطالعية   <)
فػي  وكػذلؾ أوجػ  القصػور، تنفيذ التجربة ايساسية لمبحث دوفيمكف أف تحوؿ  التيالمعومات 

 البطالبػػة مػػف طػػطالبػػًا و   94)ف عشػػريف مػػا سػػتطالعية  لمجموعػػةالبرنػػامج، وتػػـ اختيػػار ا
 ايحيا  بكمية التربية بسوهاج. ةالفرمة الرابعة شعب

 كاف مف نتائج التجربة ا ستطالعية:و 

صػورت   فػيوعمػى هػذا أصػبح البرنػامج  ،تحديد زمف تطبيؽ كؿ موضوع مػف موضػوعات البرنػامج 
  .9)ممحؽ المعمـودليؿ  ، 8) ممحؽ كتاب الطالبالنهائية الصالحة لمتطبيؽ 

أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج  دراسػػة لمػػا كػػاف الهػػدؼ مػػف البحػػث الحػػالي إعػػداد أدوات البحػػث: ثانيػػًا:
تنميػة التواصػؿ  فػي لنظريػة المرونػة المعرفيػةفقًا و معد الثقافة البيووالنانوتكنولوجية  فيمقترح 
تػـ  ،لدى طػالب كميػة التربيػة البيولوجيةوالوعي بالسالمة  ،ومهارات التفكير المستقبمي ،العممي

 كما يمي: بحثإعداد أدوات ال
 اختبار التواصؿ العممي.  -أ  
 اختبار مهارات التفكير المستقبمي. -ب 

  مقياس الوعي بالسالمة البيولوجية.   -ج 
 :     التواصؿ العممي) أ   اختبار   

توضػػيح مػػدى الهػػدؼ مػػف ا ختبػػار: هػػدؼ ا ختبػػار ميػػاس مػػدرة الطػػالب عمػػى  -8
التعبيػر البرنػامج المقتػرح مػف خػالؿ فػي  والحقائؽ العممية )وغيرها  المتضػمنة فهمهـ لممفاهيـ
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عطػػا  أمثمػػة صػػحيحة عمػػى المفػػاهيـ وكتابػػة هػػذل المعػػاني ،عػػف ايفكػػار والعالمػػات وفهمهػػا ، وا 
 صػػورة أو معػػيفوايفكػػار، وتبريػػر الحمػػوؿ وا سػػتنتاجات، واسػػتخداـ لغػػة العمػػـ لوصػػؼ شػػكؿ 

 عبير .التالجممة، ، )المفردة، الفقرة عمى مستويات، والتعرؼ عميها

 إعداد ا ختبار:إلعداد ا ختبار تـ إتباع الخطوات التالية: -9   
بالتواصؿ العممي والدراسات السابقة التي اهتمت بإعداد بعد ا طالع عمى ايدبيات التربوية 

 ا ختبار كما يمي:، مامت الباحثة بإعداد اختبار لمتواصؿ العممي
إعداد جدوؿ المواصفات كما تـ :Specification Table إعداد جدوؿ المواصفات:  - أ

 يمي: 

 ( 3جذٚي )

 ختجبس اٌتٛاصً اٌؼٍّٟالجذٚي اٌّٛاصفبد 

 األعئٍخ             

 اٌّٛظٛػبد

ِغتٜٛ 

 اٌّفشدح

ِغتٜٛ 

 اٌفمشح

 ِغتٜٛ

 اٌجٍّخ

ِغتٜٛ 

 اٌتؼج١ش

 اٌّجّٛع

 

األٚصاْ 

 إٌغج١خ

 11.42 8 3 4 ـــــــــــــ 1 اٌّٛظٛع األٚي

 15.51 11 4 1 3 4 اٌّٛظٛع اٌمبٟٔ

 5.52 4 3 1 ــــــــــــ ــــــــــ اٌّٛظٛع اٌمبٌث

 12.85 9 3 3 1 1 اٌّٛظٛع اٌشاثغ

 18.55 13 2 3 5 1 اٌّٛظٛع اٌخبِظ

 5.16 5 2 3 ــــــــــــ ـــــــــ اٌّٛظٛع اٌغبدط

 12.85 9 4 3 1 1 اٌّٛظٛع اٌغبثغ

 5.52 4 1 3 ــــــــــ ـــــ اٌّٛظٛع اٌمبِٓ

 11 5 3 ــــــــــــــ ـــــــــــــ 4 اٌّٛظٛع اٌتبعغ

 اٌّجّٛع

 

12 12 21 25 51  

 %111 %111 35.52 31 15.14 15.14 األٚصاْ إٌغج١خ

  :صياغة وفردات االختبار -ب

السػؤاؿ  :نػواعأسػئمة مختمفػة اي  ةثالثػفػي  وجا  ،ةدر مفعيف سب  4<اشتمؿ ا ختبار عمى )
حيػث يختػار الطالػب مػف أربعػة بػدائؿ )أ  أوب  ،  عبارة مف نوع ا ختيار مػف متعػدد>;ايوؿ )
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نقػػاط   يكتػػب الطالػػب  84صػػورة تكممػػة )فػػي  أو ج أو د  احػػدها صػػحيح، السػػؤاؿ الثػػاني جػػا 
 ،  صورة أسفؿ كػؿ صػورة رمػـ>8أما السؤاؿ الثالث جدوؿ يحتوى عمى ) ،حسب فهم  لإلجابة

ثػـ كتابػة اسػم  حسػب  ،يطمب مف الطالب مالحظة الصور، ثـ التعرؼ عمػى الشػكؿ أو الصػورة
، وشػػمؿ ا ختبػػار أربعػػة العممػػيعنػػد وضػػع ايسػػئمة مسػػتويات التواصػػؿ  روعػػيايرمػػاـ، ومػػد 

ويتضػػػمف هػػػذا  ، الرمػػػز أو الصػػػيغة أو الكممػػػةأو المصػػػطمح أو مسػػػتويات: مسػػػتوى المفػػػردة )
المسػػتوى: تحديػػد أمػػرب المفػػردات معنػػى لمفػػردة معينػػة، اسػػتخداـ السػػياؽ لمتعػػرؼ عمػػى معػػاني 

المعنػػى بػػيف مجموعػػة مػػف المفػػردات، المعنػػى المشػػترؾ بػػيف فػػي  المفػػردات، ودرجػػة التقػػارب
بػيف معػاني المفػردات  مجموعة مف المفردات، شموؿ معنى مفردة لمعاني عدة مفػردات، الفػرؽ

: وهػػػو تحديػػػد العناصػػػر ايساسػػػية وغيػػػر  المبػػػدأ أو التعمػػػيـأو  مسػػػتوى الفقػػػرة، المتشػػػابهة
ايساسية في الفقرة العممية، إصدار ايحكػاـ فػي ضػو  ايفكػار المعروضػة، اسػتخالص النتػائج 

المعػػاني العمميػػة المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة، أوجػػ  التشػػاب  والتكامػػؿ أو التضػػاد والتنػػامض بػػيف 
الجممػػة: ويتضػػمف فهػػـ مضػػموف  مسػػتوى ، المطروحػػة، والتمخػػيص الصػػحيح والػػدميؽ لمفقػػرة

، ا سػػتنتاج الػػدميؽ والصػػحيح، التمييػػز بػػيف الحقػػائؽ والمفػػاهيـ والتعميمػػات، السػػبب  المفهػػـو
 ضػمفتمسػتوى التعبيػر: وي، و والنتيجة لظاهرة طبيعية، تحديد نوع ا رتبػاط ودرجتػ  بػيف شػيئيف

لفشػػػكاؿ والصػػػور  الترتيػػػب السػػػميـ والػػػدميؽ لعناصػػػر الموضػػػوع، القػػػرا ة السػػػميمة والدميقػػػة
 والتعبير عف فهمها. لمرسـو البيانية والرسومات و

 طريكة تصحيح االختبار:  -ـد

واإلجابػة الخطػأ  ،تـ تصحيح ا ختبار عمى أساس أف اإلجابة الصحيحة ُتعطػى درجػة واحػدة
  >8)   درجػػات، السػػؤاؿ الثالػػث84  درجػػة، السػػؤاؿ الثػػاني)>;السػػؤاؿ ايوؿ ) ُتعطػػى صػػفر،

 عوف درجة.سب  4<وعمى هذا أصبحت النهاية العظمى لالختبار ) ،درجة

 التذربة االشتطالعية: -د  

 شػعبة ايحيػا  الرابعػة طالبًا وطالبة مف طالب الفرمةعشريف شممت العينة ا ستطالعية    
هدفت التجربة ا سػتطالعية: الحصػوؿ عمػى بيانػات إلجػرا  المعالجػات وهاج، و سبكمية التربية ب

معامػػػؿ تمييػػػز  ا ختبػػػار،صػػػدؽ ا ختبػػػار، ثبػػػات  اإلحصػػػائية لمعرفػػػة زمػػػف تطبيػػػؽ ا ختبػػػار،
 ا ختبار، معامؿ السهولة والصعوبة لعبارات ا ختبار. 
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مػػػف أفػػػراد العينػػػة زمػػػف تطبيػػػؽ ا ختبػػػار: تػػػـ حسػػػاب زمػػػف تطبيػػػؽ ا ختبػػػار لكػػػؿ فػػػرد  -8
 خمػس وسػبعوف  ><ووجد أف متوسط زمف استجابات الطالبات عمػى ا ختبػار ) ،ا ستطالعية

 دميقة.

 تـ معرفة مدى صدؽ ا ختبار عف طريؽ: صدؽ ا ختبار: -9

أف ا ختبػار يقػيس فػي  وذلؾ باتفاؽ  را  السادة المحكمػيف الوصفيالصدؽ الظاهري أو  -
 Cohen)حسػاب صػدؽ المحكمػيف باسػتخداـ المعادلػة التػي مػدمهاولقػد تػـ ، ما وضع لقياس 

et. al)   ،8-><8، ?944لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى في) فؤاد أبو حطب و خروف>=:  
Ne – N/2 

CRV= N/2 
 تش   إثع  ي ة  صعق رالخت د . CRVح  : 

Ne             .تش   إثع رث عع رثكىع ثىمحكم   رثذ    رظق ر دىع رثيؤرل 
N               .  تش   إثع رث عع رثكىع ثىمحكم 

دؿ عمػػى تمتػػع وهػػذا يػػ ،%9@ – =?ولقػػد تػػراوح نسػػبة الصػػدؽ لمفػػردات ا ختبػػار مػػا بػػيف 
مف الصدؽ )بنا  عمى عدد السادة المحكميف وموافقتهـ عمى كؿ مفػردة  ا ختبار بمستوى عاؿٍ 

عمػػى  يفمػػف مفػػردات ا ختبػػار يػػتـ حسػػاب النسػػبة المئويػػة لمتوسػػط موافقػػة السػػادة المحكمػػ
 ا ختبار ككؿ .

عػػادة تطبيػػؽ  -: ثبػػات ا ختبػػار: تػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ ا ختبػػار وا 
، كمػػا تػػـ حسػػاب =?,4العامػػة لمثبػػات وجػػد أف:  معامػػؿ الثبػػات   ا ختبػػار باسػػتخداـ المعادلػػة

فػػي  وبػػالتعويض ??,4،وجػػد أف معامػػؿ ا رتبػػاط   ،معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية
وهػذا يػدؿ عمػى أف ا ختبػار يتمتػػع  8@,4،معادلػة سػبيرماف وبػراوف وجػد أف معامػؿ الثبػػات   

 مف الثبات. بمستوى عاؿٍ 

عف طريؽ )معادلة جونسوف ، حيث وجد أف عبػارات ا ختبػار  التمييز كما تـ حساب معامؿ
  . =,4-:,4ُمميزة، ومعامؿ تمييزها يتراوح بيف )

كمػا تػـ حسػاب معػامالت السػهولة و الصػعوبة، ووجػد أنهػا مناسػبة، حيػث تتػراوح بػيف  ->
 السهولة والصعوبة، وهذا يدؿ عمى أف مستوى أسئمة ا ختبار متدرجة.
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وعمػػى هػذا وبعػػد  لصػورة النهائيػػة لالختبػار بعػػد المعالجػة اإلحصػػائية لمنتػائج:صػػياغة ا -هػػ
ا ختبػػار الجيػػد، فػػي  المعالجػػات اإلحصػػائية لمنتػػائج وحسػػاب المعػػامالت اإلحصػػائية المطموبػػة

 مفتاح التصحيح.  ; ، ممحؽ):)ممحؽ صورت  النهائية الصالحة لمتطبيؽفي  أصبح ا ختبار

 ير المستقبمي:اختبار مهارات التفك -)ب 

 ي مػػػف خػػػالؿ المسػػػتقبمهػػػدؼ ا ختبػػػار: هػػػدؼ ا ختبػػػار إلػػػى: ميػػػاس مهػػػارات التفكيػػػر  -8
التخيػػؿ  وهػػى: )مهػػارة،ي المسػػتقبممتفكيػػر لوتػػـ تحديػػد المهػػارات التاليػػة  ،لبرنػػامج المقتػػرحا

المشػكالت حػؿ  مهػارة التنبػؤ، مهػارة ،التصور المسػتقبمي ، مهارةاتخاذ القرار مهارة ،المستقبمي
 . المستقبمية

 إعداد ا ختبار:إلعداد ا ختبار تـ إتباع الخطوات التالية:  -9     

 تحديد مواصفات ا ختبار:  
 ( 4جذٚي ) 

 جذٚي ِٛاصفبد اٌتفى١ش اٌّغتمجٍٟ

ِٙبساد اٌتفى١ش 

 اٌّغتمجٍٟ

األعئٍخ اٌتٟ تّمً وً 

 ِٙبسح

ػذد 

 األعئٍخ

 اٌٛصْ إٌغجٟ

اٌتخ١ً  ِٙبسح

 اٌّغتمجٍٟ

1 ،2 ،4 ،6 ،11 ،

12 

6 21% 

 %16.66 5 21، 19، 14، 8، 3 اتخبر اٌمشاس ِٙبسح

اٌتصٛس  ِٙبسح

اٌّغتمجٍٟ اٌّؼٍِٛبد 

 ػٍٝ اٌشىً

5 ،5 ،9 ،11 ،16 5 16.66% 

، 24، 23، 22، 21  ِٙبسح اٌتٕجؤ

25 ،26 ،25 ،28 ،

29 ،31 

11 33133% 

ِٙبسح حً اٌّشىالد 

 اٌّغتمج١ٍخ  

13 ،15 ،15 ،18 4 13135% 

 %111 31  اٌّجّٛع

إعػػداد الصػػورة ايوليػػة لالختبػػار: بعػػد تحديػػد مواصػػفات ا ختبػػار، تػػـ إعػػداد الصػػورة  -ب
بحيػث يتػرؾ العنػاف  ،مف نوع ايسئمة المفتوحػة النهايػة   سؤا ً 4:ايولية لالختبار لتشمؿ )
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حسػػب طبيعػػة المهػػارة  ،لتخيػػؿ وتصػػور الطػػالب حػػوؿ اإلجابػػة التػػي تتومػػع وتتنبػػأ بالمسػػتقبؿ
 ومفهومها كما يمي: 

التخيػؿ المسػتقبمي : وتقػيس هػذل المهػارة  مػدرة الطالػب عمػى تكػويف عالمػات  مهػارة -
ف خػػالؿ الخبػػرات السػػابقة، وتفسػػير الحقػػائؽ بطريقػػة تػػدعو لتحسػػيف الحيػػاة مػػجديػػدة 

 المستقبمية. 
المفاضػمة بػيف مجموعػة الطالػب عمػى  المهػارة مػدرةاتخاذ القػرار: وتقػيس هػذل  مهارة -

 بدائؿ مطروحة لحؿ مشكمة ما، واختيار أنسبها في ضو  النتائج المترتبة عميها.
التصػػور المسػػتقبمي: وتقػػيس هػػذل المهػػارة مػػدرة الطالػػب عمػػى محاولػػة تكػػويف  مهػػارة -

وتتأثر بالتخيؿ واإلبػداع فػي محاولػة لتصػور  ،صور متكاممة ايحداث في فترة مستقبمية
 ستقبؿ.أحداث في الم

عمػػى  مهػػارة التنبػػؤ: وتقػػيس هػػذل المهػػارة  مػػدرة الطالػػب عمػػى تومػػع أحػػداث تأسيسػػاً  -
معمومػػات سػػابقة، سػػوا  كانػػت ناتجػػة عػػف المالحظػػة وا سػػتنتاج مػػف خػػالؿ اسػػتقرا  

 معيف.
مهارة حػؿ المشػكالت المسػتقبمية: وتقػيس هػذل المهػارة  مػدرة الطالػب عمػى محاولػة   -

 وتخيؿ الحموؿ الممكنة.،تقبؿ حؿ مشكالت مد تقع في المس

 طريقة تصحيح ا ختبار: تـ تقدير درجات تصحيح ا ختبار: -:
فػي حالػة إجابػة الطالػب  تـ تصحيح ا ختبار عمى أساس احتساب درجتيف عػف كػؿ سػؤاؿ

ودرجػة واحػدة إذا كانػت اإلجابػة غيػر كاممػة، وصػفر فػي  ، إجابة صػحيحة منطقيػة كاممػة
   ستوف درجة4=وعمى هذا تصبح الدرجة الكمية لالختبار ) ،حالة اإلجابة الخاطئة

 عمى السادة المحكميف: عرض الصورة ايولية لالختبار -; 
تـ عرض ا ختبار عمى السادة المحكمػيف إلبػدا  الػرأي حػوؿ مػدى مالئمػة ا ختبػار لطػالب 

إليهػا، وتػـ  مجموعة البحث، وكذلؾ مناسػبة الفقػرات والعبػارات لمهػارات التفكيػر التػي تنتمػي
 إجرا  التعديالت المطموبة.

 التجربة ا ستطالعية: ->
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كػػػػاف الهػػػػدؼ مػػػػف التجربػػػػة ا سػػػػتطالعية الحصػػػػوؿ عمػػػػى بيانػػػػات تسػػػػاعد فػػػػي المعالجػػػػة 
وحسػػاب المعػػامالت اإلحصػػائية المطموبػػة مثػػؿ: زمػػف تطبيػػؽ ا ختبػػار، معامػػؿ  ،اإلحصػػائية

 الثبات و معامؿ الصدؽ.
حسػػاب زمػػػف تطبيػػؽ ا ختبػػػار لكػػؿ فػػرد مػػػف أفػػراد العينػػػة زمػػف تطبيػػؽ ا ختبػػػار: تػػـ  -8

 دميقة. 4>ا ستطالعية، ووجد أف المتوسط   
صػػدؽ ا ختبػػار: تػػـ معرفػػة مػػدى صػػدؽ ا ختبػػار عػػف طريػػؽ: الصػػدؽ الظػػاهري أو  -9

الوصػػفي، وذلػػؾ باتفػػاؽ  را  السػػادة المحكمػػيف فػػي أف ا ختبػػار يقػػيس مهػػارات التفكيػػػر 
 التي وضع لقياسها. المستقبمي

  (Cohen et. al)ولقػػد تػػـ حسػػاب صػػدؽ المحكمػػيف باسػػتخداـ المعادلػػة التػػي مػػدمها 
    =<8-><8، ?944لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى في )فؤاد أبو حطب و خروف 

دؿ عمػى تمتػع وهػذا يػ،%   =@ –<?ومد تراوحت نسبة الصػدؽ لمفػردات ا ختبػار مػا بػيف)
 ؽ.مف الصد ا ختبار بمستوى عاؿٍ 

بطريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ ا ختبػػار، باسػػتخداـ  ثبػػات ا ختبػػار: تػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات -:
، وتػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات 9@,4المعادلػػة العامػػة لمثبػػات ووجػػد أف:معامػػؿ الثبػػات   

كمػػا تػػـ حسػػاب  8@,4،بطريقػػة )معامػػؿ ا رتبػػاط لبيرسػػوف  وجػػد أف:  معامػػؿ الثبػػات  
هػػارات ا ختبػػار وا ختبػػار ككػػؿ باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا معػػامالت الثبػػات لكػػؿ مهػػارة مػػف م

 SPSS  :8كرونباخ وباستخداـ البرنامج اإلحصائي )
 ( 5جذٚي ) 

 أٌفب وشٚٔجبخ( ٌىً ِٙبسح ِٓ ِٙبساد االختجبس ٚاالختجبس وىً αِؼبِالد اٌمجبد) ِؼبًِ 

 ِؼبًِ اٌمجبد ِٙبساد اٌتفى١ش اٌّغتمجٍٟ

 1.83 اٌتخ١ً اٌّغتمجٍٟ ِٙبسح

 1881 اتخبر اٌمشاس ِٙبسح

 1884 اٌتصٛس اٌّغتمجٍٟ  ِٙبسح

 1881  ِٙبسح اٌتٕجؤ

 1885 ِٙبسح حً اٌّشىالد اٌّغتمج١ٍخ  

 1883 االختجبس وىً 

 ٠ٚتع  ِٓ اٌجذٚي اٌغبثك أْ:
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 ، 8?,4) اتخػػاذ القػػرار  ، معامػػؿ ثبػػات مهػػارة:?,4) التخيػػؿ المسػػتقبمي معامػػؿ ثبػػات مهػػارة
 ، ومعامػؿ ثبػات 8?,4) التنبػؤ  ، معامؿ مهػارة;?,4)  التصور المستقبمي معامؿ ثبات مهارة

وهذا يػدؿ عمػى ،  :?,4)معامؿ ثبات ا ختبار ككؿ ،  >?.4حؿ المشكالت المستقبمية)  مهارة
 مف الثبات.  عاؿٍ تمتع ا ختبار بمستوى 

 الصورة النهائية لالختبار: -;

إلحصائية التي لػوحظ مػف خاللهػا أف ا ختبػار يتمتػع بعد التطبيؽ ا ستطالعي والمعالجات ا       
أصػبح ا ختبػار فػي صػورت  النهائيػة صػالحًا لمتطبيػؽ  ،مػف الصػدؽ و الثبػات بمستوى عػاؿٍ 

   . >)ممحؽ

 مقياس الوعي بالسالمة البيولوجية:  ج)

 مجموعة البحث. البلدى ط ةالبيولوجي الوعي بالسالمةالهدؼ مف المقياس: مياس  -8
 المقياس: إلعداد المقياس تـ إتباع الخطوات التالية: إعداد -9
 إعداد مواصفات المقياس:   -أ

 :تـ ا طالع عمى العديد مف المراجع والكتب التي تناولت ا ختبارات والمقاييس
 ( 6 جذٚي )

 خاٌج١ٌٛٛج١ اٌٛػٟ ثبٌغالِخِٛاصفبد ِم١بط 

 اٌٛصْ إٌغجٟ ػذد اٌؼجبساد ِحبٚس اٌّم١بط

 تؽج١مبد إٌبٔٛتىٌٕٛٛجٝ : األٚياٌّحٛس 

 

11 1.25 

 اٌج١ٛتىٌٕٛٛجٟتؽج١مبد  اٌّحٛس اٌمبٟٔ:

 

11 1.25 

 ِخبغش تؽج١مبد إٌبٔٛتىٌٕٛٛجٝاٌمبٌث:  اٌّحٛس

 

11 1.25 

 ِخبغش تؽج١مبد اٌج١ٛتىٌٕٛٛجٝاٌّحٛس اٌشاثغ: 

 

11 1.25 

 %111 41 وىًِجّٛع ػجبساد اٌّم١بط 

 صياغة عبارات المقياس: -ب

لصػػياغة عبػػارات المقيػػػاس تػػـ إتبػػػاع طريقػػة ليكػػارت لبنػػػا  المقػػاييس، لػػػذلؾ جػػا ت عبػػػارات  
ينها أكثر مالئمػة لهػذا  ؛غير موافؽ ، -  أعرؼ -المقياس عمى مقياس ثالثي متدرج )موافؽ

ا سػتجابة لعبػارات المقيػاس، كمػا أف فػي  ومتػًا طػويالً الطالػب و  يستغرؽ  ،النوع مف المقاييس
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المقيػاس تػـ صػياغة عبػارات و  ،ةلبيولوجيػالػوعي بالسػالمة اأكثػر تعبيػرًا عػف  البالط هذا يجعؿ
حسػاس وانفعػاؿ وتفاعػ ثبحي دراؾ  وفهػـ وا  أربعػة فػي  ؿتكشؼ عف جوانب الوعي مػف معرفػة وا 

البيوتكنولػػػوجي، تطبيقػػػات ب ، والثػػػانيتطبيقػػػات النػػػانوتكنولوجى خػػػاصايوؿ  لمحػػػورا :محػػػاور
 .  البيوتكنولوجيمخاطر تطبيقات ، والرابع خاص بالنانوتكنولوجى مخاطر تطبيقاتبوالثالث 

 (5)  جذٚي

 تٛص٠غ ػجبساد اٌّم١بط اٌّٛججخ ٚاٌغبٌجخ

، 15، 14، 13، 12، 11، 11، 9، 8، 5، 6، 5، 2، 1 ػجبساد اٌّم١بط اٌّٛججخ

18 ،21 ،25 ،26 ،31 ،35 ،41 

 

 
، 28، 25، 24، 23، 22، 21، 19، 15، 16، 4، 3 ػجبساد اٌّم١بط اٌغبٌجخ

29 ،31 ،32 ،33 ،34 ،36 ،35 ،38 ،39 

 (8)جذٚي 

 تمذ٠ش دسجبد ػجبساد اٌّم١بط

 1 2 3 ػجبساد اٌّم١بط اٌّٛججخ

 3 2 1 ػجبساد اٌّم١بط اٌغبٌجخ

 دسجخ 121ٚػٍٝ ٘زا تصج  اٌذسجخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط وىً= 

 عمى السادة المحكميف: عرض الصورة ايولية لممقياس -:

بعػػػد إعػػػداد الصػػػورة ايوليػػػة لممقيػػػاس، تػػػـ عرضػػػها عمػػػى السػػػادة المحكمػػػيف، ورأى السػػػادة 
المقيػاس،  لمحػاوروتنتمػي  ،ةالبيولوجيػ الوعي بالسػالمةالمحكموف أف عبارات المقياس تقيس 

وبنػػاً  صػحيحة عمميػػًا و لغويػًا،  لعبػػاراتمجموعػػة البحػث وا الب و كػذلؾ وجػػد أنهػا تناسػػب الطػ
 الصورة المعدلة الصالحة لمتطبيؽ ا ستطالعي.في  مقياسأصبح ال عمى ذلؾ

 التجربة ا ستطالعية: -;
وحسػػاب ،المعالجػة اإلحصػائية فػػي  هػدفت التجربػة ا سػتطالعية الحصػػوؿ عمػى بيانػات تسػاعد

   .معامؿ الثبات، و معامؿ الصدؽ المعامالت اإلحصائية المطموبة مثؿ:
اس عػػػف طريػػػؽ: الصػػػدؽ الظػػػاهري أو تػػػـ معرفػػػة مػػػدى صػػػدؽ المقيػػػ صػػػدؽ المقيػػػاس: - 8

 الػػػوعي بالسػػػالمةأف المقيػػػاس يقػػػيس فػػػي  الوصػػػفي، وذلػػػؾ باتفػػػاؽ  را  السػػػادة المحكمػػػيف
ولقد تـ حساب صدؽ المحكميف باستخداـ المعادلة التي مػدمها ، الذي وضع لقياس  ةالبيولوجي

(Cohen et. al)  نسػبة  تولقػد تراوحػ ،  =<8-><8،?944)فؤاد أبو حطػب و خػروف، في
 دؿ عمػى تمتػع ا ختبػار بمسػتوى عػاؿٍ وهػذا يػ ،%:@ – 4?الصدؽ لمفردات ا ختبػار مػا بػيف 

 مف الصدؽ.
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ثبػػات المقيػػاس: تػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ ا ختبػػار باسػػتخداـ المعادلػػة 
 α، كمػا تػـ حسػاب معػامالت الثبػات معامػؿ 4@,4وجػد أف معامػؿ الثبػات ر    العامة لمثبػات:

 ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالي: ،المقياس والمقياس ككؿ محور مف محاورألفا كرونباخ لكؿ 

 ( 9جذٚي ) 

 أٌفب وشٚٔجبخ( ٌىً ثُؼذ ِٓ أثؼبد اٌّم١بط ٚاٌّم١بط وىً  αِؼبِالد اٌمجبد )ِؼبًِ 

 اٌّجّٛع  أٌفب وشٚٔجبخ αِؼبًِ 

 1883 اٌّحٛس األٚي     

 1856 اٌّحٛس اٌمبٟٔ  

 1883 اٌمبٌث  اٌّحٛس 

 0,84 اٌّحٛس اٌشاثغ

 0,82اٌّم١بط وىً =  

الصالحة لتطبيؽ تجربػة البحػث  صورت  النهائيةفي  وعمى هذا، أصبح المقياس
  =) ممحؽ

فػي  كاف الهدؼ مف البحػث الحػالي : دراسػة أثػر اسػتخداـ برنػامج مقتػرح  ثالثًا: تجربة البحث:
تنميػػة التواصػػؿ العممػػي فػػي  لنظريػػة المرونػػة المعرفيػػةفقػػًا و معػػد البيووالنانوتكنولوجيػػة  الثقافػػة

 ومهارات التفكير المستقبمي والوعي بالسالمة البيولوجية لدى طالب كمية التربية.

 اإلعداد لتجربة البحث: -8 
تػػـ تحديػػد موعػػد ومكػػاف تطبيػػؽ تجربػػة البحػػث  تػػوفير اإلمكانػػات الالزمػػة لتجربػػة البحػػث: - 

با تفػػاؽ مػػع الطػػالب )حيػػث أف الباحثػػة كانػػت تقػػـو بالتػػدريس لهػػؤ   الطػػالب مقػػرر ةطػػرؽ 
ة  ، كما تـ ترتيب المكاف بحيث يسمح لمتعمـ التعاوني مجموعات صػغيرة، كمػا في  تدريس عمـو

لعػرض مجموعػػة كبيػرة مػػف ايفػالـ التعميميػػة،  ؛ (Data showمامػت الباحثػة بتػػوفير جهػاز  
الػػب، الػػذي يحػػوى العديػػد والعديػػد مػػف تػػوفير نسػػ  مػػف كتػػاب الطو  ،.P.Pوالعػػروض التقديميػػة

الصػػور الممونػػة، كمػػا وفػػرت الباحثػػة أوراؽ عمػػؿ المجموعػػات، وبعػػض عينػػات مػػف منتجػػات 
   .)نانوكربوف ةليفة صحوفة  
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جموعػة البحػث بطريقػة مقصػودة، حيػث تكونػت مػف البحث: تػـ اختيػار م مجموعة اختيار -9 
  4;وعػددها ) ،بكميػة التربيػة بسػوهاجايحيػا  مجموعة واحدة مف طالب الفرمة الرابعة شعبة 

 أربعوف طالبًا وطالبة.

 متغيرات البحث: -:
لنظريػة فقػًا و معد البيووالنانوتكنولوجية ال الثقافةفي  مقترحالبرنامج ال :المتغير المستقؿ -

 المرونة المعرفية.
مهارات التفكير المستقبمي، الوعي  بالسالمة   التواصؿ العممي،المتغيرات التابعة:  -

 البيولوجية.
 إلجرا  تجربة البحث تـ اآلتي: إجرا ات تجربة البحث: -;
وا تفػػاؽ مػػع الطػػالب مجموعػػة ، التطبيػػؽ القبمػػي يدوات البحػػث: بعػػد تجهيػػز مكػػاف العػػرض -أ

اختبػػار  ىهػػو  ،يدوات البحػػث القبمػػي، تػػـ التطبيػػؽ وأماكنهػػا عيػػد التطبيػػؽالبحػػث عمػػى موا
 التواصؿ العممي، اختبار مهارات التفكير المستقبمي، مقياس الوعي  بالسالمة  البيولوجية.

وبعد إعطا  الطالب مجموعػة لتنفيذ تجربة البحث، تنفيذ تجربة البحث: بعد تجهيز مكاف  -ب
تجربػػة اسػتغرمت حيػث  بػػدأ تنفيػذ تجربػة البحػث، ،امج المقتػرحالبرنػالبحػث فكػرة عػف طبيعػة 

 القبمػػيحيػػث تػػـ التطبيػػؽ ، ـ <948ابريػػؿ  :9مػػارس إلػػى  ;مػػف ) ،شػػهريف تقريبػػاً البحػػث 
 ثـ التطبيؽ البعدي يدوات القياس.، ثـ بدأ تطبيؽ البرنامج القياسيدوات 

 البعػػديبعػػد ا نتهػػا  مػػف تجربػػة البرنػػامج تػػـ التطبيػػؽ  يدوات البحػػث: البعػػديالتطبيػػؽ  -جػػػ
اختبػػار التواصػػؿ العممػػي، اختبػػار مهػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي، مقيػػاس يدوات البحػػث وهػػي: 

، لمحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات اإلحصػػػائية الالزمػػػة لمعالجتهػػػا الػػػوعي  بالسػػػالمة  البيولوجيػػػة
 البحث.، لتفسير نتائج SPSS :8باستخداـ البرنامج اإلحصائي )
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  ٌتائــر البــحح:

الثقافػػػة فػػػي  دراسػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ برنػػػامج مقتػػػرح: كػػػاف الهػػػدؼ مػػػف البحػػػث الحػػػالي
تنميػة التواصػؿ العممػي ومهػارات فػي  لنظريػة المرونػة المعرفيػةفقػًا و معػد البيووالنانوتكنولوجية 

وتطمػػب ذلػػؾ إعػػداد التفكيػػر المسػػتقبمي والػػوعي بالسػػالمة البيولوجيػػة لػػدى طػػالب كميػػة التربيػػة، 
موضػوع البحػث أدوات البحث، فقد تـ ا طالع عمى العديد مف ايدبيات حوؿ  المواد التعميمية و

عداد مواد البحث وأدوات ؛وتنفيذ تجربة البحث لإلجابة عػف أسػئمة البحػث والتحقػؽ  ومتغيرات ، وا 
 مف صحة فروض . 

 اإلدابة عَ أشئمة البحح:

باسػػػتخداـ البرنػػػامج اإلحصػػػائي  ج تمػػػت المعالجػػػة اإلحصػػػائيةالتحميػػػؿ اإلحصػػػائي لمنتػػػائبعػػػد  
(8: SPSS (درجػػػات مجموعػػػة البحػػػث فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدى يدوات <ممحػػػؽ  

 :  يمياإلجابة عف أسئمة البحث كما  وأمكفالبحث، 
 عمى: السؤاؿ ايوؿ: نص السؤاؿ ايوؿ لمبحث

 نولوجيػػة وفقػػًا لنظريػػة المرونػػة المعرفيػػة عمػػىالثقافػػة البيووالنانوتكفػػي  مػػا أثػػر برنػػامج مقتػػرح 
 ؟كمية التربية بسوهاج أحيا  طالب الفرمة الرابعةلدى  التواصؿ العممي تنمية

 ولإلجابة عف هذا السؤاؿ، صيغ الفرض التالي:
يف التطبيقػػفػػي    يوجػػد فػػرؽ ذو د لػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات مجموعػػة البحػػث ة 

و  ختبػػػار صػػػحة هػػػذا الفػػػرض تمػػػت المعالجػػػة  ختبػػػار التواصػػػؿ العممػػػية،  القبمػػػي و البعػػػدي
التواصػػؿ اإلحصػػائية باسػػتخداـ اختبػػار )ت  لمقارنػػة نتػػائج التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدى  ختبػػار 

 و يوضح ذلؾ الجدوؿ التالي: ،العممي
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 ( 11جذٚي ) 

ٌؽالة ختجبس اٌتٛاصً اٌؼٍّٟ ال دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِتٛعؽٟ دسجبد اٌتؽج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ

 اٌجحث ِجّٛػخ

 
ِجّٛػخ 
 اٌجحث

ِتٛعػ  اٌتؽج١ك
 اٌذسجبد

ِجّٛع ِشثغ 

االٔحشافبد ػٓ 

 ِتٛعػ اٌفشٚق

دسجبد 
 اٌحش٠خ

ِغتٜٛ 
 اٌذالٌخ

د 
 اٌّحغٛثخ

د 
 اٌجذ١ٌٚخ

04 
 6,2500 القبلي

 
3,89535 

 

38  4040   30,565 

 

2,02 

 25,0750 البعدى

 
 

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف: ميمػة )ت  المحسػوبة أكبػر مػف ميمػة )ت  الجدوليػة، 
؛  لػذا فهػي دالػة 2,02بينما ميمة ت الجدولية   ،30,565حيث أف ميمة )ت  المحسوبة   

التواصػػؿ  ختبػػار  البعػػديلصػػالح التطبيػػؽ   ?:)  عنػػد درجػػات حريػػة >4,4عنػػد مسػػتوى )
مجموعػة البحػث بعػد مستوى التواصػؿ العممػي طػالب  في هذا حدوث تحسف ي، و يعنالعممي

كمػا تػـ حسػاب ميمػة حجػـ ايثػر لممتغيػر المسػتقؿ )البرنػامج تطبيؽ البرنػامج عػف ذي مبػؿ، 
المتغيػر التػابع فػي  الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظرية المرونػة المعرفيػة  في  المقترح

المتغيػر فػي  ويعد هذا حجـ كبيػر لتػأثير المتغيػر المسػتقؿ ،0,92ايوؿ، وجد أن : يساوى   
 و مبوؿ الفرض البديؿ. ،تـ رفض الفرض ايوؿ لمبحث التابع، وعمى هذا

 وٍاقعة الٍتائر اخلاصة بالصؤاه األوه:  

التواصؿ العممػي، وربمػا في  اتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ تحسف مستوى مجموعة البحث
البرنامج المقترح ومعالجتػ  وفقػًا لنظريػة المرونػة المعرفيػة، حيػث تتػاح الفرصػة ذلؾ إلى: طبيعة ي يعز 

ثبٌتؼبِففً ِففغ ج١ّففغ ، وتقػػوـ الباحثػػة التعػػاونيمجموعػػات صػػغيرل وممارسػػة الػػتعمـ فػػي  لمطػػالب لمعمػػؿ

ٚتمفَٛ ،٠تُ ِٕ  اٌؽفالة اٌفذػُ إٌّبعفت اٌفزٞ ٠حتبجٛٔفٗ أثٕفبء تؼٍفُ شفٟء جذ٠فذ  ثُ ،ِغت٠ٛبد اٌؽالة

ِشحٍفخ ِؼ١ٕفخ لفبدس٠ٓ ػٍفٝ اٌم١فبَ ففٟ  ثغحت ٘فزا اٌفذػُ )أٚ اٌغفمبالد( ػٕفذِب ٠صفج  اٌؽفالة تذس٠ج١ب  

ٔمفً ِغفؤ١ٌٚخ أداء ، ٚثؼفذ٘ب ٠فتُ ذػُ ِؽٍٛث باٌ٘زٖ ٟ٘ اٌّشحٍخ اٌتٟ ٌُ ٠ؼذ ف١ٙب  ،ثبٌّٙبَ ثشىً ِغتمً

 ح١ففث  ،تففٛفش ث١ئففخ تؼ١ّ١ٍففخ داػّففخ ِٚف١ففذح ٌٍؽففالة ، لٌففٝ اٌؽففالة اٌجبحمففخاٌّٙففبَ ثشففىً تففذس٠جٟ ِففٓ 

ِؼ١ٓ ثبٌتؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ ِٓ تمفذ٠ُ  ِؼشفٟػٍٝ أداء ِٙبُِٙ ػٍٝ ِغتٜٛ  ْٚاٌمبدس اٌؽالةع١تّىٓ 

مػف  يظهػراٌجذ٠فذح، ٚ٘فزا اٌتؼفبْٚ  ف، ٠ٚفتُ رٌفه ِفٓ خفالي سثفػ اٌّؼشففخ اٌمج١ٍفخ ثبٌّؼفبسِغتٜٛ أػٍٝ
عػػة كػػؿ مجمو فػػي  الػػتعمـ نجػػاز مهػػاـ ـ ؛خػػالؿ تبػػادؿ المعمومػػات وايفكػػار العمميػػة المختمفػػة فيمػػا بيػػنه

مما يجعمهػـ أكثػر مػدرة عمػى التعامػؿ الجيػد والتفسػير العممػي لمظػواهر  واإلجابة عف ايسئمة المطموبة؛
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، كمػا أف البرنػامج المقتػرح أتػاح حؿ المشكالت العممية بطريقػة أفضػؿفي  العممية والمشاركة اإليجابية
ا سػػتيعاب والفهػػـ المفػػاهيمى والقػػدرة عمػػى  لهػػـ  فهمػػًا صػػحيحًا لممعمومػػات، فهنػػاؾ عالمػػة وثيقػػة بػػيف

التواصؿ العممي؛ حيث يستطيع الطالب التعبير عف مدى ما فهمول واسػتوعبول مػف معمومػات متضػمنة 
قة شفهية فيما بيػنهـ مػع بعضػهـ الػبعض أو مػع الباحثػة، أو يبالبرنامج المقترح، سوا  أكاف هذا بطر 

ضػػمنة بػػأوراؽ العمػػؿ الخاصػػة بكػػؿ مهمػػة مػػف مهػػاـ اإلجابػػة عػػف ايسػػئمة المتفػػي  بطريقػػة مكتوبػػة
الموضػػوعات الموجػػودة بالبرنػػامج، كمػػا أتاحػػت لهػػـ نظريػػة المرونػػة المعرفيػػة اسػػتعماؿ طرائػػؽ التفكيػػر 

مشػكالت فػي  ، وكذلؾ وضػع الطػالبهاحملبديؿ  مفالمرف ومواجهة أي مشكمة والعمؿ عمي وضع أكثر 
مومػؼ تتناسػب هػذل المهػاـ مػع فػي  لتضػع المػتعمـ حقيقية تتناسب هذل المهاـ مػع مسػتوى النضػج ،

مومػػؼ مشػػكؿ يثيػػر اهتمامػػ  لموصػػوؿ إلػػي حػػؿ، كمػػا أف طبيعػػة فػػي  مسػػتوى النضػػج ، لتضػػع المػػتعمـ
 مما ساعد عمى فهمها والتعبير عنها. ؛خمؽ دافعية لتعممهافي  موضوعات البرنامج كاف لها أثر طيب

مجموعػػة البحػػث مػػف خػػالؿ  الطػػالبوتتفػػؽ نتػػائج البحػػث الحػػالي مػػف حيػػث تحسػػف مسػػتوى 
ات دراسػالمػع المرونػة المعرفيػة  البيووالنانوتكنولوجيػة وفقػًا لنظريػة الثقافػةفي  استخداـ برنامج مقترح

اهتمػػػت  التػػػيهنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات  مثػػػؿ : البيوتكنولػػػوجي أوالتػػػي اهتمػػػت بالنػػػانوتكنولوجى 
مثػػؿ دراسػػة: عطػػا حسػػف درويػػش و هالػػة حميػػد أبػػو عمػػرة  يوعمومػػ  والنػػانوبيولوج النػػانوتكنولوجي

 ،  ودراسػػة <948 ، و دراسػػة  مػػاؿ رضػػا ممكػػاوي )<948ودراسػػة فػػؤاد إسػػماعيؿ عيػػاد )  ،?948)
 و أفراح ياسيف محمػداـ عبد الكريـ  ، ودراسة بسمة محمد أحمد، عػص<948هديؿ نبيؿ غياضة )

أحمد عبػدل عسػكر   ، <948عمرة )  أبو حميد درويش و هال  حسف عطاراسة  ، ود<948)
 ، =948الميهػػػي ) رجػػػب السػػػيد، ودراسػػػة  =948 يػػػات جمػػػاؿ خضػػػر )،  ودراسػػػة  <948)

 ربحػي العرفج و شػاهر محمد ودراسة ماهر ، Steven and Krajcik ( 2016)   ودراسة
   ،;948محمػػود إبػػراهيـ طػػ  ) ودراسػػة  ، >948) ي ، ودراسػػة أمػػؿ سػػمم>948عميػػاف )
 ودراسػػة ،Kurt, Leonard And Mahmoud(2014)كػػوت وليونػػارد ومحمػػودودراسػػة 

ودراسػػة أمػػؿ  ،:948 ، ودراسػػة  يػػات حسػػف صػػالح ):948محمػػد عبػػد الػػرازؽ عبػػد الفتػػاح )
ودراسػة السػيد محمػد ،     Ban & Kocijanic (2011)ودراسػة  ، :948ابػراهيـ لبػد)

 ، بينمػػػػػا اهتمػػػػػت مجموعػػػػػة أخػػػػػرى مػػػػػف الدراسػػػػػات @944السػػػػػايح و مرفػػػػػت حامػػػػػد هػػػػػاني)
 ، 9488ودراسػة تغريػد الهباهبػة) ، ?948) أحمػد الفػاوي  اآل ودراسػة مثؿ:  بالبيوتكنولوجي

شػػعباف حامػػد ودراسػػة ، و  @944دراسػػة ليمػػي معػػوض)، و  9484دراسػػة تهػػاني سػػميماف)و 
 ، كمػػػا تتفػػػؽ الدراسػػػة مػػػع الدراسػػػات التػػػي اهتمػػػت بالمرونػػػة المعرفيػػػة مثػػػؿ: <944إبػػػراهيـ )

Shley E. & Timothy G.(2017)،  سػحر محمػد عبػد الكػريـ و سػماح محمػود ودراسػة
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، وكػذلؾ تتفػؽ نتػائج البحػث الحػالي مػع  ?944حممػي محمػد الفيػؿ)سػة ، ودرا >948إبراهيـ)
 ، ?948محمد أبػو جحجػوح ) ىمثؿ دراسة: يحينتائج الدراسات التي اهتمت بالتواصؿ العممي 

حمػودة ودراسػة ،  ;948ودراسػة فاطمػة مصػطفى رزؽ )،  <948دراسة تغريد رفيػؽ حمػد )و 
مرفػػػػػت حامػػػػػد ، ودراسػػػػػة  9484ودراسػػػػػة سػػػػػوزاف محمػػػػػد السػػػػػيد) ، 9488أحمػػػػػد مسػػػػػمـ )

   . 9484هاني)
 الصؤاه الجاٌي: ٌص الصؤاه الجاٌي لمبحح عمى: 

9- ما أثر برنامج مقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظرية المرونة المعرفية عمى 
 تنمية مهارات التفكير المستقبمي لدى طالب الفرمة الرابعة أحيا  كمية التربية بسوهاج؟

 ولإلجابة عف هذا السؤاؿ، صيغ الفرض التالي:
يف التطبيقفي    يوجد فرؽ ذو د لة إحصائية بيف متوسطي درجات مجموعة البحث -9

 . ختبار مهارات التفكير المستقبمي القبمي و البعدي
و ختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ اختبار )ت  لنتائج التطبيؽ  

 ضح ذلؾ الجدوؿ التالي:و يو ، ختبار مهارات التفكير المستقبميالقبمي والبعدى 
   88 جدوؿ )

 ختبار التفكير المستقبمي  البعدي د لة الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي و
 مجموعة البحث طالبلدى 

مجموعة 
 البحث

متوسط  التطبيؽ
 الدرجات

مجموع مربع 
ا نحرافات عف 
 متوسط الفروؽ

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الد لة

ت  
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

;4 
 7,1000 القبمي

 
,75115: 
 

:? 4,4< ,009>> 
 

2,02 

 52,7750 البعدي
ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف: ميمػػة )ت  المحسػػوبة أكبػػر مػػف ميمػػة )ت  الجدوليػػة،  

؛  لػػذا فهػػي دالػػة 2,02بينمػػا ميمػػة ت الجدوليػػة  <<009,ف ميمػػة )ت  المحسػػوبة   إحيػػث 
هػػذا حػػدوث  ي، ويعنػػالبعػػديلصػػالح التطبيػػؽ   ?:)  عنػػد درجػػات حريػػة >4,4عنػػد مسػػتوى  )

مجموعػة البحػث بعػد تطبيػؽ البرنػامج عػف ذي  لػدى طػالب التفكير المسػتقبمي مستوىفي  نمو
 ومبوؿ الفرض البديؿ. ،لمبحث الثانيمبؿ، كما تـ رفض الفرض 
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 منامشة النتائج الخاصة بالسؤاؿ الثاني: يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نمو مستوى
ذلؾ إلى: طبيعة موضوعات البرنامج  يالبحث، ومد يعز  مجموعة التفكير المستقبمي لطالب

 بحاجة لمثؿ هذل البرامج، وانامجموعة البحث ك البط ومف خالؿ المرونة المعرفية، فإف نفس 
ليتعرفوا عمى معمومات مد تكوف غائبة عف الكثير منهـ، وهـ بحاجة لمتعرؼ عميها ينها لغة 

مستقبؿ هذل في  التفكيرالعصر الحالي بمعالجة مرنة لمثؿ هذل الموضوعات، و بد مف 
في  وما مد يحدؽ بها مف مضار، كما أف عمؿ الطالب ،المستحدثات وما تفيد ب  البشرية

مجموعات صغيرة  نجاز المهاـ الموكمة إليهـ جعمهـ ينخرطوف فيها ويتفاعموف معًا، ومف 
 رؾحفهذا أضفى عنصر التشويؽ، مما خالؿ مصادر التعمـ المختمفة المتوفرة لهـ عممهـ 

دراكهـانتباهه وايسئمة المطموبة ،بما يتيح لهـ التفكير بحرية لحؿ مهاـ التعمـ  ،ـ، وفهمهـ، وا 
 اصورة أسئمة مفتوحة النهاية ليتخيموا ويتصوروا ويتنبئوا ويستنتجوا ليصمو في  التي صيغت

 مجموعة البحث عمى نمو البمما ساعد ط ؛إلى حموؿ لممشكالت المستقبمية التي مد تواجههـ
المتغير التابع في  وبحساب ميمة حجـ ايثر لممتغير المستقؿ ،التفكير المستقبمي لديهـ

المتغير في  ويعد هذا حجـ كبير لتأثير المتغير المستقؿ ،0,93وجد أن : يساوى    ،الثاني
 التابع.

تهػػاني  ، ودراسػػة ?948عػػواد حمػػاد الحػػويطى) وتتفػػؽ نتػػائج البحػػث مػػع نتػػائج دراسػػة
ودراسػة مرفػت حامػد هػاني   ،<948ودراسة وفػا  سػمطاف المطيػرى )  ،<948محمد سميماف)

 .) ,Jones, A. Et al 9489)،  9489دراسة شيما  حامد عباس )،  =948)

 الصؤاه الجالح: ٌص الصؤاه الجالح لمبحح احلالي عمى: 

 :- ما أثر البرنامج المقترح في الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفقًا لنظرية المرونة 
المعرفية عمى تنمية الوعي بالسالمة البيولوجية لدى طالب الفرمة الرابعة أحيا  كمية التربية 

 بسوهاج؟
 ولإلجابة عف هذا السؤاؿ صيغ الفرض التالي:

فػػػي    يوجػػػد فػػػرؽ ذو د لػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات مجموعػػػة البحػػػثة -:
 ةبالسالمة البيولوجيةالوعي لمقياس  يف القبمي و البعديالتطبيق
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و  ختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجػة اإلحصػائية باسػتخداـ اختبػار )ت  لنتػائج   
 .الوعي بالسالمة البيولوجيةلمقياس  البعدي التطبيؽ القبمي و

 و يوضح ذلؾ الجدوؿ التالي:
 (12جذٚي)

 ثبٌغالِخ اٌج١ٌٛٛج١خ اٌٛػٌّٟم١بط  دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِتٛعؽٟ دسجبد اٌتؽج١ك اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ

 ٌذٜ غالة ِجّٛػخ اٌجحث

 ِجّٛػخ

 اٌجحث

ِتٛعػ  اٌتؽج١ك

 اٌذسجبد

ِجّٛع ِشثغ 

االٔحشافبد ػٓ 

 ِتٛعػ اٌفشٚق

دسجبد 

 اٌحش٠خ

ِغتٜٛ 

 اٌذالٌخ

د  

 اٌّحغٛثخ

د 

 اٌجذ١ٌٚخ

41 
 24,3000 اٌمجٍٟ

 

2,60620 

 

 

38 1815 31,569 

 

 

2,02 

 106,5750 اٌجؼذٞ

 

ويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف: ميمػة )ت  المحسػوبة أكبػر مػف ميمػة )ت  الجدوليػة، 
؛  لذا فهي دالػة عنػد 2,02، بينما ميمة ت الجدولية 31,569ف ميمة )ت  المحسوبة  إحيث 

الػوعي بالسػالمة لمقيػاس  البعػديلصػالح التطبيػؽ   ?:)   عند درجات حريػة>4,4مستوى  )
مجموعػػة  البلػػدى طػػ الػػوعي بالسػػالمة البيولوجيػػةفػػي  تنميػػة ، ويعنػػى هػػذا حػػدوثالبيولوجيػػة

البحث بعد تطبيؽ البرنامج عف ذي مبؿ، كما تػـ رفػض الفػرض الثالػث لمبحػث و مبػوؿ الفػرض 
 البديؿ.

 وٍاقعة الٍتائر اخلاصة بالصؤاه الجالح:  

لػػدى  السػػالمة البيولوجيػػةالػػوعي بفػػي  نمػػويتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ حػػدوث 
بعناصػػػػػر البرنػػػػػامج  موضػػػػػوعات طبيعػػػػة ومػػػػد يعػػػػػزى ذلػػػػػؾ إلػػػػػى: ،مجموعػػػػػة البحػػػػػث البطػػػػ

الكثيػر مػف صور ورسومات ممونػة و  وسائط تعميمية مثؿ: بما يتضمن  مفالبيووالنانوتكنولوجى 
الطػػػالب يتعرفػػػوف ويػػػدركوف وينفعمػػػوف ويحػػػرؾ ذلػػػؾ ممػػػا يجعػػػؿ  والعينػػػات تعميميػػػة،الفػػػالـ اي

البيووالنػػانوتكنولوجى، ممػػا مػػد يكػػوف مػػف أسػػباب نمػػو  إحساسػػهـ بفوائػػد ومضػػارهذل تطبيقػػات
المتغيػػر فػػي  وعػػيهـ بالسػػالمة البيولوجيػػة، كمػػا تػػـ حسػػاب ميمػػة حجػػـ ايثػػر لممتغيػػر المسػػتقؿ

، ويعػػد هػػذا حجػػـ كبيػػر 0,91، وجػػد أنػػ : يسػػاوى   الػػوعي بالسػػالمة البيولوجيػػة ثالتػػابع الثالػػ
 المتغير التابع.في  لتأثير المتغير المستقؿ
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اهتمػػت بتنميػػة الػػوعي  وتتفػػؽ نتػػائج البحػػث الحػػالي مػػع نتػػائج الدراسػػات السػػابقة التػػي
 مػاهر، ودراسػة  <948فػؤاد إسػماعيؿ عيػاد )البيوتكنولػوجي أو النػانوتكنولوجى مثػؿ دراسػة: 

 Stavrou &  Et ، ودراسػة سػتافرو و خػروف >948عميػاف ) ربحػي العػرفج و شػاهر محمػد

al, 2015،  هيـ ط  محمود إبراودراسة 
عبيػػر محمػػد عبػػد ودراسػػة   ،;948) زعبػػد العزيػػمحمػػد إبػػراهيـ ودراسػػة  ، ;948) 
 . 9488المطيؼ )

 توصيات البحح ووكرتحاتْ:

 أواًل توصيات البحح:

 بناً  عمى نتائج البحث سابقة الذكر توصى الباحثة بما يمي:
 ،لمموضوعات الحديثةا هتماـ بتطوير برامج إعداد المعمـ وخاصة البرامج الثقافية العممية  -8

 .وتطبيقات كاًل منهما والنانوتكنولوجي، البيوتكنولوجيمثؿ 
 المستقبمي.ا هتماـ بتعميـ مهارات التفكير، وخاصة التفكير  -9
ممتعمميف ل ةالبيولوجيالوعي بالسالمة المختمفة وخاصة  الوعيا هتماـ بتنمية أنواع  -:

 المراحؿ الدراسية. بمختمؼ
وكيفية  ،نظرية المرونة المعرفية تقديـ دورات تدريبية لممعمميف مبؿ وأثنا  الخدمة حوؿ -;

 عمؿ برامج تعميمية وفقًا لها.
الوعي ي، و مستقبما هتماـ بتدريب الطالب المعمميف عمى تنمية مهارات التفكير ال ->

  لديهـ. ةالبيولوجيلسالمة با
تنمية التواصؿ العممي لدى تقديـ دورات تدريبية لممعمميف مبؿ وأثنا  الخدمة حوؿ كيفية  -=

 تالميذهـ.
 ثاٌيًا البحوخ املكرتحة:

 .الشعب العممية و الشعب ايدبية إعادة تطبيؽ البحث الحالي عمى طالب كمية التربية  -8
عمى معرفة طبيعة العمـ  البيووالنانوتكنولوجىفي  برنامج مقترح دراسة أثر استخداـ -:

 ة بكمية التربية. عمميوتقدير العمما  لدى طالب الشعب ال
معػػزز وفقػػًا لنظريػػة المرونػػة المعرفيػػة الثقافػػة الغذائيػػة فػػي  دراسػػة أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج -; 

لػدى مجموعػة مػف طػالب  بالحاسوب عمى تنمية مهارات التفكيػر النامػد والتفكيػر اإلبػداعي
 كمية التربية الشعب العممية و الشعب ايدبية.
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 ورادع البحح:

فاعمية تدريس وحدة مقترحة في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مػادة  . ?948اآل  أحمد الفاوى. )
ايحيا  باستخداـ النمذجػة اإللكترونيػة عمػى التحصػيؿ المعرفػي وتنميػة بعػض مهػارات التفكيػر 

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة التربيػػة المسػػتقبمي لػػدى طػػالب الصػػؼ ايوؿ الثػػانوي
 جامعة سوهاج.

 . الهػػروب مػػف المسػػتحيؿ إلػػى الممكػػف ايسػػس النفسػػية لمتفكيػػر فػػي =948أحمػػد الحسػػيني هػػالؿ.)
 الماضي والتفكير في المستقبؿ. القاهرة: دار الكتاب الحديث.

ية حقيبة تعميمية الكترونية مائمة عمي المدخؿ الومائي في التدريس  . فاعم9488أحمد سيد متولي.)
في تنمية التفكير المستقبمي والتحصيؿ وبقا  أثر التعمـ في الرياضيات لدي تالميذ المرحمة 

 اإلعدادية، رسالة دكتورال، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

ي مػنهج الكيميػا  وفػؽ مفػاهيـ النػانوتكنولوجي فعاليػة وحػدة مقترحػة فػ . <948أحمد عبدل عسػكر.)
في تنمية التحصيؿ لطالب الصؼ ايوؿ الثانوي. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة التربيػة 

  جامعة المنصورة.

 . فاعميػة برنػامج مقتػرح فػي عمػـو وتكنولوجيػا النػانو لتنميػة استشػراؼ <948أحمد عثمػاف محمػد. )
الطالب المعمـ بكمية التربية. المجمد المصرية لمتربيػة العمميػة، المستقبؿ والتذوؽ الجمالي لدى 

 4>-8 ، <المجمد العشروف، ع )

مقتػػرح فػػي المغػػة العربيػػة مػػائـ عمػػى أبعػػاد الحػػوار الحضػػاري   . برنػػامج<948أحمػػد عقيمػػى محمػػد.)
مجمػة  مهارات التفكير المستقبمي والتفكير اإليجابي لدى طالب المرحمػة الثانويػة العالمي لتنمية

 <99 -;>8 ، 9المجمد الثالث والثالثوف، ع) ،كمية التربية بأسيوط

 .الكتب عالـ .القاهرة .الحديثة بالتكنولوجيا التدريس .( 2006 ).منديؿ أحمد

 .فاعمية إستراتيجية الرحمة المعرفية عبر الويب فػى تػدريس الفمسػفة عمػى <948جمعة محمد.)  ماؿ
مجمة الجمعيػة  .طالب المرحمة الثانوية تنمية مهارات التفكير المستقبمي والدافعية لإلنجاز لدى

  4<-8 ، 4@التربوية لمدراسات ا جتماعية، ع)
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مسػاؽ تكنولوجيػا المػواد النانويػة فػي اكتسػاب أساسػيات  . فاعمية دراسػة <948 ماؿ رضا ممكاوي .)
 ، :، ع ):8مػج، المجمػة ايردنيػة فػي العمػـو التربويػة، ايردف.النانوتكنولوجي وا تجال نحوهػا

:9>- ::? 

 وأثػرل عمػى النانوتكنولوجي بتطبيقات ـالعمو  منهاج موضوعات بعض را  . إث:948أمؿ إبراهيـ لبد.)
غػزة. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة،  فػي عشػر الحػادي الصػؼ لطمبػة العمميػة الثقافة مستوى

 كمية التربية، جامعة ايزهر غزة.

دمػػج مفػػاهيـ النػػانوتكنولوجى وتطبيقاتهػػا داخػػؿ مػػنهج الفيزيػػا  لممرحمػػة  2015). أمػػؿ سػػممي.) 
   المتوسطة رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة أـ القرى.

 .مسػػتوى التنػػور البيولػػوجي وعالمتػػ  با تجاهػػات العمميػػة لػػدى طمبػػة <944أمػػؿ مػػرواف عمػػـ الػػديف.)
 ة. رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة. كمية التربية في الجامعات الفمسطينية بغز 

 المػدخؿ -  الرابػع العربػي المػؤتمر .التعمػيـ فػي الحيويػة  . التكنولوجيػا;944عرفػاف دويػدار ) أمػيف
 272 - 279. أبريؿ، : المنعقد فيوالتعمـ، المنعقد في القاهرة التدريس في المنظومى

في التعميـ.المػؤتمر العممػي العربػي الخػامس حػوؿ   . التكنولوجيا الحيوية>944أميف عرفاف دويدار.)
، جامعػػة عػػيف شػػمس  المنظػػوميالمػػدخؿ  فػػي التػػدريس و التعمػػيـ، مركػػز تطػػوير تػػدريس العمػػـو

 .8=:-:9:وجامعة الدوؿ العربية، القاهرة: المنعقد في أبريؿ،

 . اثر استخداـ حقيبة تعميمية الكترونية في تنمية مفاهيـ تكنولوجيا النػانو =948جماؿ خضر.)  يات
رسالة ماجستير غير منشػورة، كميػة وا تجال نحوها لدى طالبات الصؼ التاسع ايساسي بغزة. 

 التربية الجامعة اإلسالمية.

نو وأثػرل فػي تنميػة التحصػيؿ  . برنػامج مقتػرح فػي عمػـو وتكنولوجيػا النػا:948 يات حسػف صػالح.) 
وفهـ طبيعة العمـ واتخاذ القرار لدى الطالبة معممة العمـو بكمية البنات. مجمػة التربيػة العمميػة، 

  =84 -:> ، ;المجمد لسادس عشر،ع)

 . فاعمية بيئػة تعميميػة الكترونيػة توظػؼ اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط <948أيماف حميد أبو موسى .)
لتفكيػػر المسػػتقبمي فػػي التكنولوجيػػا لػػدى طالبػػات الصػػؼ السػػابع ايساسػػي. فػػي تنميػػة مهػػارات ا

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الجامعة اإلسالمية بغزة.

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%22&type=JournalTitle
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 .   <948إيمػػاف سػػعيد البػػوريني، هنػػا  خالػػد الرمػػاد، وائػػؿ منػػور الربضػػي و رغػػدة ميشػػيؿ عرنكػػي.)
رة عالية الجامعية فػي ايردف فػي ضػو  بعػض مستوى المرونة المعرفية لدى طالبات كمية ايمي

 =?8 -<>8 ، 8المتغيرات. المجمة السعودية لمتربية الخاصة، المجمد الثالث، ع )

 .فعاليػػة برنػػامج تدريسػػي مقتػػرح لتنميػػة :948إيمػػاف عبػػد الحكػػيـ الصػػافوري و زيػػزي حسػػف عمػػر.)
باسػػتخداـ إسػػتراتيجية التخيػػؿ مػػف خػػالؿ مػػادة ا متصػػاد المنزلػػي لممرحمػػة  التفكيػػر المسػػتقبمي 

 9<-:; ، ::ع) ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، الجز  الثالث ا بتدائية. مجمة

  فػي STSE .استخداـ مدخؿ العمػـ والتكنولوجيػا والمجتمػع والبيئػة )=948عبد الوارث.) إيماف محمد
تػػدريس الجغرافيػػا لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي والػػوعي بأبعػػاد استشػػراؼ المسػػتقبؿ لػػدى 

 ?> -<8 ، يوليو، ><طالب المرحمة الثانوية.ع )

  بروتوكوؿ مرطاجنة بشأف السالمة ايحيائية، متاح عمى:
http://marsd.daamdth.org/wp-content/uploads/cartagena-protocol-

ar.pdf 
تعممػي  - . أثػر برنػامج تعميمػي <948عصاـ عبد الكريـ و أفراح ياسيف محمد.) ،بسمة محمد أحمد

وفقًا لمفاهيـ الطامة المتجددة النانوتكنولوجي عمى التنور التكنولوجي عند طمبة مسـ الكيميا . 
   9@8-><8 ، >>، ع)مجمة البحوث التربوية والنفسية، العراؽ

المستدامة لتنمية   . فاعمية برنامج في الرياضيات مائـ عمى أبعاد التنمية<948بهيرة شفيؽ الرباط.)
. الصػفوؼ العميػا بالمرحمػة ا بتدائيػة مهػارات التفكيػر المسػتقبمي وحقػوؽ اإلنسػاف لػدى تالميػذ

  ?::-4@8 ، 84مجمة تربويات الرياضيات، المجمد العشروف، ع )

  فػي تنميػة TBL . أثر توظيػؼ إسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز عمػى المشػكمة)<948تغريد رفيؽ حمد.)
رسالة ماجسػتير غيػر المفاهيـ ومهارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع ايساسي. 

 إلسالمية بغزة.منشورة، كمية التربية، الجامعة ا

 . أثر تدريس وحدة مقترحة في التكنولوجيا الحيوية بطريقتي التعمـ 9488تغريد عايش الهباهبة.)
كسابهـ مفاهيـ تمؾ  المفرد ودراسة الحالة في تنمية التفكير اإلبداعي لطمبة المرحمة الثانوية وا 

  ;=?-9>?، :ممحؽ )، ?:مجمد ) ،دراسات العموـ التربوية،الوحدة

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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 .فعالية برنامج مائـ عمى مستحدثات التكنولوجيا الحيوية في ضو  9484تهاني محمد سميماف.)
إستراتيجية الذكا ات المتعددة لتنمية المعارؼ المرتبطة بالقضايا البيولوجية والقيـ البيوأخالمية 

 لدى طالب شعبة البيولوجي كمية التربية، رسالة دكتورال، جامعة الزمازيؽ.

 . فعاليػػة برنػػامج مػػائـ عمػػى المسػػتجدات العمميػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر <948سػػميماف.) تهػػاني محمػػد
المسػػتقبمي وتقػػدير العمػػـ وجهػػود العممػػا  لػػدى طػػالب الشػػعب العمميػػة بكميػػة التربيػػة. المجمػػة 

  =: -8 ، =المصرية لمتربية العممية، المجمد العشروف، ع )

 لػدى المعرفيػة بالمرونػة وعالمتػ  المعرفػي ورا  مػا  . التفكيػر=948الحػافظ.) عبػد عبػد الػودود ثنػا 
 84; ->?: ، <98، ع)الثاني. مجمة ايستاذ، المجمد طمبة  الجامعة

 . فعاليػػػة اسػػػتخداـ بعػػػض اينشػػػطة ا ثرائيػػػة القائمػػػة عمػػػى أسػػػاليب ?944جميػػػؿ سػػػعيد السػػػعدي.)
تػدريس مػادة التػاري  بػالتعميـ العػاـ بسػمطنة عُمػاف فػي تنميػة مهػارات  فياستشراؼ المستقبؿ 

 معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة. ،التفكير المستقبمي،رسالة دكتورال

جػػوف تػػايمور.)د.ت . عقػػوؿ المسػػتقبؿ. ترجمػػة: لطيػػؼ فطػػيـ، سمسػػمة دار المعرفػػة يصػػدرها المجمػػس 
 ب، الكويت.لمثقافة والعمـو واآلدا الوطني

الػتعمـ المتمركػز  فاعميػة مقػرر مقتػرح فػي العمػوـ البيئيػة مػائـ عمػى . ;948جيهاف احمد الشػافعي.) 
البيئػي لػدى طػالب كميػة التربيػة  حػوؿ مشػكالت فػي تنميػة مهػارات التفكيػر المسػتقبمي والػوعي

 -4?8 ، =;جامعة حمواف، مجمػة دراسػات عربيػة فػي التربيػة وعمػـ الػنفس، الجػز  ايوؿ، ع)
98: 

الػػػدار   . معجػػػـ المصػػػطمحات التربويػػػة و النفسػػػية. القػػػاهرة::944حسػػػف شػػػحاتة وزينػػػب النجػػػار.)
 المصرية المبنانية.

فػي عمػـ الػنفس مػائـ عمػى مبػادئ نظريػة المرونػة  الكتروني .تصميـ مقر :948حممي محمد الفيؿ.)
دى طػالب كميػة التربيػة لػ المعرفػيتنمية التفكير المنظومى وخفػض العػب   فيالمعرفية وتأثيرل 

 النوعية جامعة اإلسكندرية. رسالة دكتورال منشورة، كمية التربية جامعة اإلسكندرية.

 و لمػتعمـ الدافعيػة تنميػة عمػى التعميمية بالمدونات ايحيا  تدريس  . أثر9488حمودة أحمد مسمـ.)
 التربويػة لمبحػوث التربيػة الثػانوي. مجمػة ايوؿ الصػؼ طػالب لػدى التواصػؿ العممػي مهػارات
   ?@>-:=> ، =;8وا جتماعية، الجز  الثاني، ع ) والنفسية
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 . برنػػػامج مػػػائـ عمػػػى مفػػػاهيـ  ايمػػػف المػػػائي لتنميػػػة أبعػػػاد التنميػػػة <948حنػػػاف محمػػػود محمػػػد.)
مجمػة دراسػات عربيػة فػي التربيػة  ،المستدامة ومهارات التفكيػر المسػتقبمي لػدى الطالػب المعمػـ

 @9;-@@: ، 8@ع ) ،وعمـ النفس

 .  تصورات خبرا  البيولوجي لتعميـ مفاهيـ النانوبيولوجي لطمبة التعمػيـ =948.) الميهي رجب السيد
دراسػػػات تربويػػػة . مجمػػػة الثػػػانوي العػػػاـ كمػػػدخؿ لمتمكػػػيف المعرفػػػي وتأسػػػيس مجتمػػػع المعرفػػػة

   =:->8 ، :والعشروف، ع ) الثاني، المجمد اعيةواجتم

 المعرفيػة تنمية المرونة في الدماغ عمؿ عمى مائـ تدريبي برنامج اثر . >948عمي حسف.) رمضاف
التعمػػيـ ايساسػػي.مجمة التربيػػة جامعػػة ايزهػػر، الجػػز   مػػف الثانيػػة الحمقػػة تالميػػذ لػػدى
 <8;-==: ، :=8ع)،الرابع

 . دمج مهارات التفكير النامد و ا بداعى في التدريس دليؿ ;944باركس. )روبرت شوارتز وساندرا 
ترجمة: عماد عياش و فاطمة البموشى. اإلمارات العربية المتحدة. مركز .تصميـ الدروس

 إدراؾ.

إلػى النظريػة  فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط المسػتندة.  <948سػامر رافػع العرسػاف.) 
اإلنجػاز ايكػاديمي لػدى طػالب مسػـ  ا جتماعية في تنميػة المرونػة المعرفيػة ودافعيػةالمعرفية 

والدراسػػات التربويػػة  لفبحػػاثمجمػػة جامعػػة القػػدس المفتوحػػة عمػػـ الػػنفس فػػي جامعػػة حائػػؿ. 
 <<8-@>8 ، ?8، ع) الخامسالمجمد  والنفسية،

 . فعاليػة برنػامج تػدريبي مػائـ عمػى نظريػة >948سحر محمد عبػد الكػريـ و سػماح محمػود إبػراهيـ.)
ورفػػع مسػػتوى الدافعيػػة العقميػػة لػػدى  يبػػداعإلتنميػػة مهػػارات التػػدريس ا فػػيالمرونػػة المعرفيػػة 

الطالبػػات المعممػػات ذوات الدافعيػػة العقميػػة المنخفضػػة، المجمػػة التربويػػة الدوليػػة المتخصصػػة، 
 . برنػامج مػائـ عمػى أبعػاد ;948سماح محمد إسػماعيؿ. )  9<-4; ، 84ع) ،المجمد الرابع

مسػػتقبمي والػػوعي بػػبعض القضػػايا المعاصػػرة لػػدى الطػػالب ال حػػوار الحضػػارات لتنميػػة التفكيػػر
الفمسػفة فػي كميػة التربيػة. مجمػة الجمعيػة التربويػة لمدراسػات ا جتماعيػة، ع  المعممػيف بشػعبة

(=< ، <@-8:8 

  فػي TBL . فاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ المرتكػز عمػى المهمػة )9484سوزاف محمد السيد. )
الثانوية بالسػعودية بعػض مهػارات التواصػؿ المفظػي فػي مػادة ايحيػا ، إكساب طالبات المرحمة 

  ، >مجمة التربية العممية،  المجمد الثالث عشر،ع )

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
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تقػػويـ مػػنهج العمػػـو بالمرحمػػة اإلعداديػػة عمػػى  . @944السػػيد محمػػد السػػايح و مرفػػت حامػػد هػػاني.)
ةتطػػػوير المنػػػاهج  بعػػػض مفػػػاهيـ النػػػانوتكنولوجي. المػػػؤتمر العممػػػي الحػػػادي والعشػػػروفضػػػو  

 @9 – ?9الدراسػػية بػػيف ايصػػالة والمعاصػػرةة، الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس، 
 .<>9 – >94يوليو، 

عمػى  التعػاوني وا ستقصػا  البحػث فػي NIAS نيػاس برنػامج  . فعاليػة9448محمود سالـ.) المهدي
 تعمػيـ الثانيػة الفرمػة طػالبلػدى  المختبػر اسػتخداـ نحػو وا تجػال العممػي والتواصػؿ التحصػيؿ
 ، 8<التػدريس، ع ) وطػرؽ المنػاهج فػي بكفػر الشػي . دراسػات التربيػة بكميػة عمػـو أساسػي

94-<9  

 المػنهج التكعيبػي  . فاعمية وحدة في البيوتكنولوجيا معدة وفقػا لنمػوذج<944شعباف حامد إبراهيـ.)
Cubic  Curriculum عات بيوتكنولوجيػة و لموضو  في تحصيؿ طالب الصؼ ايوؿ الثانوي

. مجمػة البحػث العمميػة المرتبطػة بهػا اكتسػابهـ بعػض مهػارات و عمميػات البحػث فيهػا و القػيـ
 8:9-?> ، يوليو، 9التربوي، المجمد السادس،ع )

 . فاعميػػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح فػػػػػي النػػػػانوتكنولوجي لتنميػػػػة المفػػػػػاهيـ >948شػػػػيما  أحمػػػػد محمػػػػد.)
لبيئية لدى طالب شعبة العمػـو بكميػة التربيػة. مجمػة التربيػة النانوتكنولوجية والوعي بتطبيقات  ا
 ;<-@: ، =العممية، المجمد الثامف عشر، ع)

 . فاعميػػة مػػدخؿ مػػائـ عمػػى الخيػػاؿ العممػػي فػػي تػػدريس العمػػوـ لتنميػػة 9489شػػيما  حامػػد عبػػاس.)
ورال غيػر مهارات التفكير المسػتقبمي وا سػتطالع العممػي لتالميػذ المرحمػة اإلعدادية.رسػالة دكتػ

 حمواف.منشورة، كمية التربية جامعة 

تنميػػة   . فاعميػة مومػػع تعميمػي تفػػاعمي مػػائـ عمػى المػػدونات فػي=948.) الهػػاديشػيما  عمػػى عبػد 
لدى طػالب الصػؼ ايوؿ  التفكير المستقبمي والوعي بالتحديات البيئية لمقرف الحادي والعشريف

   رسالة دكتورال غير منشورة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.الثانوي. 

تنميػة مهػارات   . فاعميػة برنػامج مقتػرح مػائـ عمػى الػتعمـ الخػدمي فػي=948شػيما  محمػد حسػف.) 
شػعبة رياضػيات بكميػػات.  التفكيػر المسػتقبمي وخفػض القمػؽ التدريسػي لػدى الطػالب المعممػيف

  @84->> ، <عشر، ع) مجمة تربويات الرياضيات، المجمد التاسع

العممي  النشر إدارة المعاصرة، حياتنا في الحيوية التقنية . <944صالح عبد الحميد منديؿ.)
 والمطابع، جامعة الممؾ سعود، الرياض.
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تعميـ التفكير وتعمم . القاهرة:   في . تفكير بال حدود رؤية معاصرة =944صالح الديف عرفة. )
 عالـ الكتب.  

فهػػػـ عمػػػػـ  فػػػيمقدمػػػة - . النػػػانوتكنولوجي عػػػالـ صػػػغير ومسػػػػتقبؿ كبيػػػر@944صػػػفات سػػػالمة.) 
 النانوتكنولوجي. اإلمارات العربية المتحدة، الدار العربية لمعموـ ناشروف.

 . مقدمة فػي الدراسػات المسػتقبمية، مفػاهيـ، أسػاليب، تطبيقػات، القػاهرة: ;944ضيا  الديف زاهر. )
 مركز الكتاب لمنشر.

 . المسػػتحدثات البيوتكنولوجيػػة وضػػوابطها ايخالميػػة. الريػػاض:   ;944ا  الػػديف محمػػد مطػػاوع. )ضػػي
 مكتب التربية العربي بدوؿ الخميج

 . تربيػػػة الػػػدماغ البشػػػرى وتعمػػػيـ التفكيػػػر. عمػػػاف: دار صػػػفا  لمنشػػػر 9489عػػػامر إبػػػراهيـ عمػػػواف.)
 والتوزيع.

  يػػػزاؿ فػػػي المهػػػد، النػػػانوتكنولوجي و فػػػاؽ  . النػػػانوتكنولوجي عمػػػـ =944عبػػػد الباسػػػط حمػػػودة .)
اسػػػػتخدامها فػػػػي الصػػػػناعة، دمشػػػػؽ، سػػػػورية: تطبيقػػػػات النػػػػانوتكنولوجي فػػػػي المنظومػػػػات 

 البيولوجية.

 . المناهج الدراسية بػيف ايصػالة والمعاصػرة واستشػراؼ المسػتقبؿ. ;948هماـ. ) حفنيعبد الحفيظ 
 القاهرة: عالـ الكتب

. القػػاهرة: دار  فػػي . ا تجاهػػات الحديثػػة 9448ـ. )عبػػد السػػالـ مصػػطفى عبػػد السػػال تػػدريس العمػػـو
 .الفكر العربي

 . تنميػػة المرونػػة المعرفيػػة وأثرهػػا لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة العمػػوـ ?944عبػػد الكػػريـ اسػػحؽ خضػػر.)
 التربوية. رسالة دكتورال غير منشورل، كمية التربية جامعة اليرموؾ، ايردف. 

 . فاعمية استخداـ أبعاد المنهج التكعيبي فػي تشػكيؿ مػنهج عمػـ =948المجيد.) عبد اإ إبراهيـ عبد
ا جتماع عمى تنمية التفكير المسػتقبمي والمسػئولية ا جتماعيػة لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة. 

 <>8-844 ، ?<ع )،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات ا جتماعية

برنامج تدريبي مقترح في تنمية الوعي ببعض مفاهيـ  . فعالية 9488عبير محمد عبد المطيؼ.)
التقنيات متناهية الصغر ة النانوتكنولوجية لدى معممات العمـو في منطقة الجوؼ، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، جامعة ايميرة نورة، الرياض، السعودية.
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اد المنزلػي ونػوع  . أثر التفاعػؿ بػيف أسػموب التصػميـ العكسػي لمػنهج ا متصػ9489عزل محمد جاد.)
الذكا  في تنمية الفهـ ومهارات التفكير المستقبمي لدى تمميذات الصػؼ لثالػث اإلعدادي.مجمػة 

   9<->8 ، الجز  ايوؿ ?;8التربية جامعة ايزهر، ع) 

 تكنولػوجي النػانو بتطبيقػات المعرفػة  . مسػتوى?948عطػا حسػف درويػش و هالػة حميػد أبػو عمػرة.)
 الجامعػة نحوهػا. مجمػة واتجاهػاتهـ غػزة فػي جامعػات عمػـو تخصػص التربية كميات طمبة لدى

 @99-944 ، 8والنفسية، المجمد السادس والعشريف، ع ) التربوية لمدراسات اإلسالمية

 نحػو وعالمتػ  با تجػال البيولوجيػة ايحيائيػة الثقافػة مسػتوى . ;944و خػروف.) زيداف حافظ عفيؼ
 مجمػة بجامعػة القػدس، العمػـو كمية في الرابعة السنة بةوطم الجدد الطمبة لدى الحياتية العمـو
   ?89 ->88  :;العربية، ع ) الجامعات اتحاد

مقتػػرح فػػي المغػػة العربيػػة مػػائـ عمػػى أبعػػاد الحػػوار الحضػػاري   . برنػػامج<948عقيمػػى محمػػد أحمػػد.)
الثانويػة مجمػة مهارات التفكير المستقبمي والتفكير اإليجابي لدى طالب المرحمػة  العالمي لتنمية

 <99 -;>8 ، 9المجمد الثالث والثالثوف، ع) ،كمية التربية بأسيوط

  القضػايا البيوتكنولوجيػة المتضػمنة بمحتػوى منػاهج العمػوـ العامػة لممرحمػة 9488عال زهير خضػر.)
ايساسية ومدى فهـ طمبة الصؼ العاشر ايساسػي لهػا. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة 

 ة اإلسالمية بغزة.التربية، الجامع

 . أثػر التفاعػؿ بػيف أسػاليب عػرض المحتػوى ونمػط الػذكا  فػي تػدريس @944عماد حسيف إبراهيـ. )
الدراسات ا جتماعيػة عمػى تنميػة مهػارات التفكيػر المسػتقبمي لػدى تالميػذ المرحمػة الثانيػة مػف 

 التعميـ ايساسي. رسالة دكتورال غير منشورل، كمية التربية، جامعة حمواف.

ا سػتراتيجيات .القاهرة: دار  -المهارات – . التفكير المستقبمي )المفهوـ >948عماد حسيف حافظ. )
 العموـ لمنشر والتوزيع. 

 لمهػارات تبػوؾ بجامعػة وايدب التربيػة كميػة طػالب امػتالؾ درجػة . ?948عػواد حمػاد الحػويطى.)
 ?;8-:89 ، @8ايوؿ، ع ) التربية، الجز  في العممي البحث المستقبمي. مجمة التفكير

 .تطػوير التعمػيـ الثػانوي بػيف الوامػع وتحػديات المسػتقبؿ: رؤيػة وتوجهػات ?944فاتف محمػد عػزازي.)
 إستراتيجية. القاهرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
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  . اسػتخداـ إسػػتراتيجيات التقيػيـ مػف أجػؿ الػػتعمـ فػي تحسػيف التفكيػػر ;948فاطمػة مصػطفى رزؽ.)
التحميمػػي والتواصػػؿ العممػػي فػػي العمػػوـ لػػدى تالميػػذ الصػػؼ السػػادس ا بتػػدائي. مجمػػة دراسػػات 

 9@8 – 8;8 ، >>عربية في التربية وعمـ النفس، ع)

 وحػدة وأثػر التكنولوجيػا معممػي لػدى النػانو بتكنولوجيػا الػوعي  . درجػة<948اعيؿ عيػاد.)فػؤاد إسػم
 مجمة بغزة.  ايمصى جامعة طمبة لدى التعمـ عف والرضا المعرفي تنمية التحصيؿ في مقترحة
 <98-><8 ، 8، المجمد الحادي والعشروف، ع))اإلنسانية العمـو سمسمة( ايمصى جامعة

 . تصػػميـ البػػػرامج التعميميػػػة بفكػػػر البنائيػػة تأصػػػيؿ فكػػػرة وبحػػػث ?944عبػػػد الحميػػػد زيتػػػوف.) كمػػاؿ
 امبريقى. القاهرة: عالـ الكتب.

إعادة بنا  وحدة في مادة البيولوجي لمصؼ ايوؿ الثانوي فػي ضػو   . @944ليمى إبراهيـ معوض. )
ميتهػا فػي تنميػة التفكيػر النامػد المستحدثات البيوتكنولوجية ووفقػا لنمػوذج الػتعمـ البنػائي، وفاع

والتحصيؿ المعرفػي وا تجػال نحػو دراسػة البيولػوجي لػدى الطػالب. مجمػة دراسػات فػي المنػاهج 
 ;>8-849، 9;8وطرؽ التدريس، ع)

 . فاعمية برنامج تدريبي مستند الى حؿ المشكالت المستقبمية في تنميػة 9484لينا عمى ابو صفية.)
التفكيػػر المسػػتقبمي لػػدى عينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ العاشػػر فػػي الزرمػػا . رسػػالة دكتػػورال غيػػر 

 منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة ايردنية. 

 تنميػة فػي مقتػرح تػدريبي برنػامج فعاليػة  .دراسػة>948عميػاف.) ربحػي العػرفج، شػاهر محمػد مػاهر
 مدينة في الثانوية المرحمة طمبة لدى نحوها ا تجاهات) النانو(بعمـ  المرتبطة بالقضايا الوعي

 99-9 ، :ايحسا . المجمة العربية لمتربية العممية والتقنية، ع )

العمػػوـ الزراعيػػة بكميػػات التربيػػة  . وعػػي الطػػالب المعممػػيف شػػعبة ;948محمػػد إبػػراهيـ عبػػد العزيػػز.)
مجمػػػػة العمػػػػوـ التربويػػػػة .بمفػػػاهيـ النػػػػانوتكنولوجي وتطبيقاتهػػػػا المتعػػػػددة : دراسػػػػة تشخيصػػػػية

 8>;-<8;، والنفسية، البحريف

 . فاعمية تصور مقترح لمنهج ?948عرنوس، يحيى عطية سميماف، محمد محمد حاؿ.)محمد السيد 
الدراسػػػات ا جتماعيػػػة فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر المسػػػتقبمي لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس 

  =;=-;8= ، يناير، :9ع) ،مجمة كمية التربية ببورسعيد بتدائي. ا

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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المػ    . نموذج تدريسي مقترح فػي ضػو  نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػى>948محمد سيد عبد الرحيـ. )
دارة الذات لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة  الدارسػيف لعمػـ ا جتمػاع. لتنمية التفكير المستقبمي وا 

 <>-8 ، ديسمبر، ><ع) ،  مجمة الجمعية التربوية لمدراسات ا جتماعية

 .تقػويـ محتػوى كتػب ايحيػا  بالمرحمػة الثانويػة فػي ضػو  مسػتحدثات @944.)الشػهريمحمػد صػالح 
 لة دكتورال غير منشورة، كمية التربية جامعة أـ القرى، السعودية.  عمـ ايحيا  وأخالمياتها. رسا

 . وحػػػػدة مقترحػػػػة فػػػػي النػػػػانوبيولوجي لتنميػػػػة المفػػػػاهيـ :948محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرازؽ عبػػػػد الفتػػػػاح.)
النانوبيولوجية ومهارات حؿ المشكمة وتقدير العمـ والعمما  لدى طالب المرحمػة الثانويػة. مجمػة 

 9=9-::9 ، =السادس عشر، ع)التربية العممية، المجمد 

وعي الطالب المعممػيف شػعبة العمػوـ الزراعيػة بكميػات التربيػة بمفػاهيـ   .;948محمود إبراهيـ ط .) 
: المجمػد الخػامس مجمة العموـ التربويػة والنفسػية،البحريفالنانوتكنولوجي وتطبيقاتها المتعددة. 

 8>;-<8; ، :عشر،ع)

 . فعالية برنامج مائـ عمى بنائية المعرفة لتنمية بعػض مهػارات التفكيػر 9484محمود أحمد موسى. )
لصػؼ ايوؿ الثػانوي. رسػالة الجغرافي واستشراؼ المستقبؿ وا تجال نحو الجغرافيا لدى طالب ا

 دكتورال غير منشورة، كمية التربية، جامعة أسيوط.

 ، فاعمية مقرر مقترح في البيولوجيا النانويػة فػي تنميػة التحصػيؿ والميػؿ 9484مرفت حامد هاني. )
لطػػالب شػػعبة البيولػػوجي بكميػػات التربيػػة، مجمػػة التربيػػة العمميػػة، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة 

 .<>8 – <84 ، :8العممية،ع )

مقػػرر مقتػػرح فػػى بيولوجيػػا الفضػػا  لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر   . فاعميػػة=948مرفػػت حامػػد هػػاني.)
التفكير التأممي لدى طالب شعبة البيولوجي بكميػات التربيػة، مجمػة التربيػة  المستقبمي ومهارات

  899 ->=  سبتمبر، >العممية، المجمد التاسع عشر، ع )

 . برنػػػامج مقتػػػرح فػػػي الجغرافيػػػا مػػػائـ عمػػػى بعػػػض أبعػػػاد التنميػػػة =948مػػػروى حسػػػيف إسػػػماعيؿ. )
لتنمية مهػارات التفكيػر المسػتقبمي والمسػئولية ا جتماعيػة لمطالػب  94:4-=948المستدامة 

 =;-8 ، نوفمبر، >?ع )ا جتماعية،المعمـ. مجمة الجمعية التربوية لمدراسات 

 النػانوبيولوجي . برنػامج مقتػرح مػائـ عمػى <948ونهمػة الصػادؽ) الحبشػي فػوزيمريـ رزؽ سػالمة، 
مجمػػػة التربيػػػة العمميػػػة، المجمػػػد لتنميػػػة المفػػػاهيـ النانوبيولوجيػػػة لػػػدى طمبػػػة كميػػػة التربيػػػة. 

 ?:9-988 ، 88العشروف، ع)

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
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 . دافعية اإلتقاف وعالمتها بالمرونة المعرفية لدى طمبػة الجامعة.رسػالة <948فاضؿ وحيد.) مصطفى
 جامعة القادسية. ،ماجستير غير منشورة، كمية التربية

  . مجمع المغة العربية، وزارة التربية والتعميـ.>@@8المعجـ الوجيز. )

 الغذائية بالسالمة المعنية لمسمطات الدولية الشبكة . 9484. )الصحة العالمية منظمة
(INFOSAN) 

http://www.emro.who.int/ar/ihr-events/training-on-laboratory-biorisk-
management.html 

 . طػب النػانو ايفػاؽ والمخػاطر. مومػع الفريػد فػي الفيزيػا ، مجمػة عجمػاف 9484منير محمد سػالـ.)
 @@->< ، 8لمدراسات والبحوث، المجمد العاشر، ع )

 .فعالية برنامج تدريبي مائـ عمى نظرية التعمـ =948فت حسف عبد الحميد، سحر حمدي فؤاد .) مير 
التنظػيـ  إلى الدماغ في تنمية المرونة المعرفية والتفكير البصػري فػي الفيزيػا  ومهػارات المسند

-<:= ، ;المجمػػد الثػاني والعشػػروف، ع )  .الػذاتي لمػتعمـ لػػدى طػالب الصػؼ ايوؿ الثػػانوي
>:@   

 . فعالية برنامج مائـ عمى أبعاد التربيػة المسػتقبمية فػي تػدريس الدراسػات 9489نجاة عبدل عارؼ. )
ا جتماعيػػة بالمرحمػػة اإلعداديػػة عمػػى تنميػػة بعػػض مهػػارات التفكيػػر وا تجاهػػات المسػػتقبمية. 

 رسالة دكتورال غير منشورة، كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي.
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