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 : الملخص

تحددت مشكمة البحث الحالي في قصكر منيج األحياء لمصؼ األكؿ الثانكم كعدـ تضميف 
مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا األمر الذم تطمب إعداد كحدة مقترحة في تطبيقات 
التكنكلكجيا الحيكية باستخداـ النمذجة اإللكتركنية كقياس فاعميتيا عمى تنمية بعض ميارات 

 ستقبمي .التفكير الم
 منيج البحث :

استخدـ البحث الحالي المنيج شبو التجريبي ذم المجمكعتيف المتكافئتيف، حيث ييتـ 
بقياس فاعمية كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية )متغير مستقؿ( عمى تنمية 

دة بعض ميارات التفكير المستقبمي )متغيرات تابعة( لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في ما
 األحياء . 

 مكاد كأدكات البحث  :
 تـ إعداد المكاد كاألدكات التالية :

 الكحدة المقترحة "تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية". -1
 مكقع الكتركني لمكحدة المقترحة " تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية" . -2
  كتركنية كتيب الطالبة إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية باستخداـ النمذجة االل -3
الدليؿ االرشادم لممعمـ إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية باستخداـ النمذجو  -4

 اإللكتركنية.
اختبار التفكير المستقبمي، كيتضمف ميارات التصكر المستقبمي، كالتنبؤ، كالتخطيط  -5

 المستقبمي، كاتخاذ القرار، ك حؿ المشكالت برؤيو مستقبمية. 
 نتائج البحث : 

 مف خالؿ الدراسة التجريبية تـ التكصؿ إلي النتائج التالية : 
(  بيف متكسطات درجات طالبات 5...كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم ) -1

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في إختبار التفكير المستقبمي كمياراتو الخمس، لصالح 
 طالبات المجمكعة التجريبية .

لكتركنية ذك فاعمية مقبكلة تربكيان في كؿ ميارة مف ميارات اختبار استخداـ النمذجة اإل  -2
 1.2التفكير المستقبمي حيث كانت قيمة معامؿ بميؾ ألم مف الميارات أكبر مف 

 حجـ اثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع كبير. -3
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بإعادة كتكصي الباحثة بتضميف منيج األحياء بمفاىيـ كتطبيقات التكنكلكجيا الحيكية ك 
صياغة كتنظيـ منيج األحياء كفؽ النمذجة االلكتركنية، كتضميف منيج األحياء بمكاقؼ 

 تعميمية كأنشطة تدريبية لتنمية ميارات التفكير المستقبمي.   
 الكممات المفتاحية:
 األحياء -المرحمة الثانكية -التفكير المستقبمي -النمذجة اإللكتركنية -التكنكلكجيا الحيكية

 

Abstract 
Title Of The Research: “ The Effectiveness Of Teaching A 

Suggested Unit In Biotechnology Applications In Biology Using 

Electronic Modeling On Cognitive Achievement And Development 

Of Some Future Thinking Skills For First Grade Secondary 

Students”. 

Problem of the search Identified In The Biology Curriculum Of 

First Grade Secondary Which Not Include Biotechnology Topics, 

And Its Applications Which Requests The Preparation Of A 

Suggested Unit In Biotechnology Applications Using Electronic 

Modeling And Measuring Its Effectiveness To Development Of Some 

Future Thinking Skills. 

Research Methodology: 

The Current Research Use The Semi-Experimental Approach 

Two Equivalent Groups, Where The Current Research Interested In 

Measuring The Effectiveness Of A Suggested Unit On Biotechnology 

Applications (Independent Variable) On  Development Of Some 

Future Thinking Skills (Dependent Variable) For First Grade 

Secondary Students In Biology. 

Research Materials And Tools: 

Tools And Materials Were Prepared: 

1. A Suggested unit "Biotechnology Applications". 

2. A Website For The Suggested Unit "Biotechnology Applications". 

3. The student Guide Of  Using Biotechnology Applications Website 

Using Electronic Modeling. 

4. The Teacher's Guide To Use Biotechnology Applications Website 

Using Electronic Modeling. 

5. The Future Thinking Test And Includes Future Visualization 

Skills, Prediction, Future Planning, Decision Making, And 

Problem Solving With A Future Vision. 
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Search Results: 

(The Research Found The Following Results): 

1. Statistically Differences at a Level (0.05) Between Experimental 

Groups and Students Grades Averages Officer Test Forward 

Thinking And Five Skills For Students In The Experimental 

Group. 

2. Using Electronic Modeling has Acceptable Educationally Effective 

at Each Skill of Skills of Future Thinking Test Where the Value of 

the Coefficient of Blake for Any of the Skills Greater Than 1.2. 

3-The Effect Of The Independent Variable On The Dependent 

Variable is significant. 

The researcher recommends that biology be included in the 

Biotechnology concepts and applications, And the re-formulation 

and organization of the biology curriculum according to the 

electronic modeling, and the inclusion of the biology curriculum with 

educational attitudes and training activities to develop future 

thinking skills. 

Key words: Biotechnology-E-Modeling -future Thinking-

Secondary-Biology 
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 مقدمة البحث:

شيدت العقكد الثالثة الماضية تقدمان ىائالن في مجاؿ البيكلكجي كالتكنكلكجيا الحيكية 
(، كلكف ىذا 259، 1..2كتطكيران في الحياه البشرية )محمد خميؿ، كتطبيقاتيا أحدثت تغييران 

التطكير لـ يكف كاضحان في بناء منيج األحياء، فمناىج البيكلكجي التي تدرس حاليان ال تزاؿ 
تيمؿ العديد مف المكاضيع كالمستحدثات البيكلكجية الحديثة كتتناكؿ مكاضيع تصنيؼ الكائنات 

شكؿ كالكظيفة كالتركيب في صكرتيا التقميدية )ىبو أبك فكدة، الحية كالدراسة الكصفية لم
(، كىك ما ال يتناسب مع أىداؼ تدريس األحياء في المرحمة الثانكية كأىـ ىذه 56، .2.1

 (.8، 2.12األىداؼ إكساب الطالب المعارؼ الحديثة في مجاؿ عمـ األحياء )مدحت كماؿ، 
سة كاقع مناىج العمـك بصفة عامة كمناىج كفي ىذا االطار اىتـ الباحثكف بتقكيـ كدرا

األحياء بصفة خاصة بالمرحمة الثانكية، فأجريت مجمكعة مف البحكث كالدراسات التي 
استيدفت تطكير منيج األحياء كتضمينو الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات ذات العالقة 

 بالتكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا، كمف ىذه الدراسات:
( عف الرؤل المستقبمية لمقررات العمـك البيكلكجية في ...2ي )دراسة رجب الميي

المرحمة الثانكية مع بدايات القرف الحادم كالعشريف، ككانت إحدل الرؤل المستقبمية المقترحة 
الكراثة البيكلكجية الجزيئية كتطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كتضمينيا في مناىج العمكـ 

 البيكلكجية.
( التي تكصمت نتائجيا إلى أف اىتماـ مقررات األحياء ...2ني)دراسة حناف الزىرا

بالمرحمة الثانكية بالتكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا ضعيؼ جدان كأكصت بضركرة تطكير مادة 
عادة بنائيا في ضكء قضايا التكنكلكجيا الحيكية.  األحياء كا 

التكنكلكجيا  ( التي أظيرت أف عممية  تضميف القضايا1..2كدراسة نجاح السعدم)
الحيكية في محتكم مناىج األحياء ليست بالمستكم المطمكب كتتـ بصكرة عشكائية كأكدت 

 عمي ضركرة تضمينيا. 
( أف منيج عمـ األحياء بالمرحمة الثانكية  1..2كما أظيرت نتائج دراسة صفيناز غنيـ)

 الحادم كالعشريف.قاصران عف تحقيؽ متطمبات التربية العممية في مجاؿ عمـ األحياء لمقرف 
( تؤكد عمى أف مناىج البيكلكجي ن 3..2كجاءت نتائج دراسة عماد الديف الكسيمي)

بالمرحمة الثانكية ال تكاكب التطكرات البيكلكجية الحديثة التي طرأت عمي عمـ البيكلكجي في 
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اآلكنة كأكصت الدراسة بتطكير المناىج بصكرة مستمرة لتساير تطكرات كمستحدثات 
 كجيا الحيكية كتطبيقاتيا.التكنكل

( إلى ضركرة تضميف مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية في 4..2كأشار أميف دكيدار)
 مناىج العمـك في جميع مراحؿ التعميـ العاـ.

( إلى أف مناىج العمـك ال تساير التطكرات العممية 4..2كتكصمت دراسة فتحية المكلك )
عادة بنائيا في ضكء ىذه القضايا.الحديثة كأكصت بضركرة تطكير مناىج األحيا  ء كا 

( في دراستيا بضركرة اإلىتماـ بمناىج العمكـ 6..2كأكصت أمة الكريـ أبكزيد )
 بتضمينيا مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية كضكابطيا األخالقية.

( ضركرة بتضميف مستحدثات 6..2ككاف مف أىـ تكصيات دراسة ىدم حسيف ) 
اتيا في مقررات اإلعداد التخصصي لمطالب المعمميف بكميات التكنكلكجيا الحيكية كتطبيق

 التربية.
( عمى أف محتكل مناىج العمكـ بالمرحمة 7..2كأكدت دراسة عبد الرحمف السعدني )

 الثانكية اليتسـ بالحداثة كاليرتبط ببيئة ككاقع حياة الطالب.   
حمة الثانكية يعالج ( أف محتكم كتب األحياء بالمر 9..2كأظيرت نتائج  محمد الشيرم)

عدد مف قضايا التكنكلكجيا الحيكية مثؿ األغذية المعدلة كراثيا كالبصمة الكراثية كلكنيا ترد 
كمعمكمات إثراءيو تمفت نظر المتعمـ كلكف ال تدخؿ في عممية  تقكيـ الطالب كذلؾ قد يقمؿ مف 

 االىتماـ بيا مف قبؿ المعمـ كالطالب. 
( تدنى كعى الطالب بالتكنكلكجيا Ozel,Ali &others,2009كأظيرت دراسة)  

الحيكية.مما يؤكد عمى ضركرة االىتماـ بتضميف التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا في منيج 
 األحياء. 

كيتضح مف الدراسات السابقة أف مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية ال تتضمف مكضكعات 
مطمكب، مما يعد قصكران في بناء ىذه التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا عمي المستكم ال

 المناىج.
كمف ىذا المنطمؽ اصبحت التكنكلكجيا الحيكية محؿ اىتماـ المتخصصيف في تدريس 
العمـك كالباحثيف في ىذا المجاؿ كتأكيدىـ عمي أىمية تناكليا مف خالؿ المناىج كاتجاه حديث 

 في تدريس العمـك .
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أجريت العديد مف الدراسات في ىذا المجاؿ كأكدت كألىمية ىذا االتجاه في تدريس العمكـ  
 عمي ضركرة تضميف مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية في مناىج العمكـ:

(، Sadler, T & Zeidler, D,2000، كدراسة ) Lindsey,P,2000)دراسة )
(، كدراسة ليمي Stotter,2004(، كدراسة )Yahudit, J & Revital, M,2003كدراسة )
 ( 2.11(، كدراسة تغريد اليباىبة ).2.1(، كدراسة تياني سميماف)9..2معكض)

كقد أكدت تمؾ الدراسات عمي أىمية التكنكلكجيا الحيكية كضركرة تضمينيا في مناىج 
العمـك كمناىج األحياء بالمرحمة الثانكية مف أجؿ تحقيؽ تعميـ كتعمـ أفضؿ كجعؿ الطالب 

ىك جديد في العمـك كالذم سينمي اتجاىاتيـ كيجعميـ قادركف عمي مكاجية  مكاكبيف لكؿ ما
 تحديات العصر كمسؤكلكف عف قراراتيـ كعف حياتيـ اإلجتماعية .

كتطبيقات التكنكلكجيا الحيكية ذات طبيعة تكنكلكجية لذا ال يفضؿ أف تدرس بالطرؽ 
ى يستطيع الطالب فيميا، فيجب التقميدية كاستراتيجيات التدريس التقميدية غير الفعالة حت

استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة تتناسب مع طبيعة تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كما 
( في دراستيا بضركرة استخداـ استراتيجيات جديدة في 122، .2.1أكصت تياني سميماف )

ة دافعيتيـ نحك تدريس تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية ترتكز عمى إثارة تفكير المتعمميف كزياد
 تحقيؽ األىداؼ التعميمية لتربية مستمرة تكاجو تحديات العصر.

كُتعد النمذجة اإللكتركنية مف أىـ االستراتيجيات التي يمكف أف تفيد في تناكؿ مستحدثات  
التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا فى مادة األحياء، بكصفيا مف أكثر استراتيجيات التعمـ فاعمية 

 ( 64، 6..2)عمي راشد،
إف ما يميز النمذجة اإللكتركنية القدرة عمي الدمج بيف العديد مف الكسائط تشمؿ المحاكاة 

Simulation   ك العركض المباشرة Demonstrations  بحيث يتـ ترتيب المحتكم في
تسمسؿ يفيد في تعمـ المحتكم كالتمكف مف األىداؼ التعميمية )حمدم عبد العزيز 

 ( 152، 2.13كاخركف،
كقد نشط بعض الباحثكف في إجراء مجمكعة مف البحكث كالدراسات التي أظيرت نتائجيا 
فاعمية استخداـ النمذجة عمى تحقيؽ بعض النكاتج التعميمية ، كمف ىذه الدراسات: دراسة 

(، كدراسة 9..2(، ك دراسة خالد الباز )7..2(، كدراسة عزت عمي )5..2ثناء حسف )
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(، 2.12(، دراسة عبدالرازؽ محمكد)2.11سة فتح اهلل مندكر)(، ك درا9..2ثناء رجب )
 (.2.13كدراسة حمدم عبد العزيز كأخركف )

لذا تعد النمذجة اإللكتركنية بيئة تعمـ حقيقية تحتكم عمي خطكط إرشادية منظمة، 
كمتفاعمة مع بعضيا، تؤدم إلى تطكير مكاد تعميمية  تحاكي الكاقع لتحقيؽ أىداؼ محددة 

ى المتعمميف في ضكء مفاىيـ كمبادئ التعمـ )حمدم عبد العزيز كمكجية إل
 (.2.13،154كاخركف،

تتسـ مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية بطبيعة مستقبمية كىي دائمة التغير تبعان لمتغيرات 
التكنكلكجية الحديثة كالسريعة، فيجب عند تدريس ىذه القضايا أف ُتدرس بطريقة استشراؼ 

يما سكؼ يحدث مستقبالن مف تغيرات أك مشكالت كاتخاذ القرار إليجاد المستقبؿ كالتفكير ف
 الحمكؿ ليا أك تجنب حدكثيا.
( عمى أف النظر إلى المستقبؿ يتسع لكؿ االحتماالت،  21، 2..2حيث يؤكد )عيد الديب،

نما ُيبني عمي جيد اإلنساف كاختياراتو فالمستقبؿ  كأنو ليس قدران محتكمان أك أمران نافذان، كا 
ُمحصمة ألفعاؿ البشر في حاضرىـ، كمف ىنا تنبع أىمية تسميح المتعمميف بعمـ التكنكلكجيا 

 الحيكية كتطبيقاتيا لكي يحددكا اختيارات مستقبميـ.
لذا ُيعد التفكير المستقبمي مف أىـ االتجاىات المعاصرة لتككيد دكر المتعمـ في مدرسة 

 (.9..2اء المعرفة )محمد صالح، المستقبؿ كىك أكثر أىمية مف التفكير فيما كر 
ك تعد مناىج العمـك مف أكثر المناىج التي يجب أف تيتـ بالتفكير المستقبمي كتنمية  
مياراتو لدم الطالب فالقضايا التي تثيرىا العمـك ىي األساس لمتفكير المستقبمي في عالـ الغد 

كاضحة آلفاؽ المستقبؿ كمشكالتو كقضاياه، كىي القادرة عمي إعماؿ العقؿ مف خالؿ رؤية 
 (.2.12كقضاياه )شيماء ندا 

بيدؼ تنمية ميارات التفكير  كقد نشط عدد مف الباحثيف فى إجراء مجمكعة مف البحكت
(،ك دراسة ىالو عز الديف 8..2المستقبمي كمف ىذه الدراسات : دراسة جميؿ السعدم )

(، ك دراسة شيماء 2.11(،ك دراسة محمد عبد الجيد )2.11(،كدراسة أحمد متكلي).2.1)
(. كقد أكصت تمؾ الدراسات بضركرة تكجيو أىداؼ المناىج في جميع المراحؿ 2.12ندا )

التعميمية نحك تنمية  ميارات التفكير المستقبمي بأبعاده المختمفة،ك عمى التأكيد  بأىمية 
 تدريس كنشر الكعي المستقبمي بيف جميع المراحؿ الدراسية.
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 تحديد مشكلة البحث :

 مف خالؿ: البحثتحددت مشكمة 
  :الدراسات السابقة كالتي تبيف أف 

ة في المرحمة الثانكية ال تتضمف تطبيقات مناىج العمكـ عامة كمناىج األحياء خاص
 التكنكلكجيا الحيكية. 

  تحميؿ محتكل منيج األحياء لمصؼ األكؿ الثانكم تبيف أنو اليتضمف تطبيقات التكنكلكجيا
 الحيكية.

  اجراء بعض المقابالت مع بعض مدرسيف كمكجييف مادة األحياء لمكقكؼ عمى مدل تناكؿ
المنيج لميارات التفكير المستقبمي كأكدكا عمي أف منيج األحياء لممرحمة الثانكية اليراعي 

 في تناكلو لمقضايا العممية تنمية ميارات التفكير المستقبمي.
دـ التكنكلكجي اليائؿ في ىذا المجاؿ، لـز تطكير كلمكاكبة التقدـ المعرفي السريع كالتق 

عادة بنائو لكي يشمؿ تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كربطيا  منيج عمـ األحياء في مدارسنا كا 
بكاقع المجتمع الذم يعيش فيو الطالب إلبقاءىـ مطمعيف عمى كؿ جديد في مجاؿ التكنكلكجيا 

 لتحديات المستقبمية.الحيكية ، بغية إعداد جيؿ قادر عمى مكاجية ا
األمر الذم يتطمب إعداد كحده مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية باستخداـ  

النمذجة اإللكتركنية كتقصى فاعميتيا عمي تنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدل طالب 
 الصؼ األكؿ الثانكل.

 هدف  البحث:

مقترحة في مادة األحياء في تطبيقات ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى فاعمية كحدة 
التكنكلكجيا الحيكية باستخداـ النمذجة اإللكتركنية عمي تنمية بعض ميارات التفكير 

 المستقبمي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
 سؤال البحث:

 -سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاؿ التالى:
ي تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية ما فاعمية تدريس كحدة مقترحة في مادة األحياء ف

باستخداـ النمذجة اإللكتركنية عمى تنمية  بعض ميارات التفكير المستقبمي لدل طالب الصؼ 
 األكؿ الثانكم ؟
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 فرض البحث:

 سعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفرض التالي:
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة 5...ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل )

التجريبية الالتي درسف الكحدة المقترحة باستخداـ النمذجة اإللكتركنية كطالبات المجمكعة 
 الضابطة الالتي درسف الكحدة نفسيا باستخداـ الطريقة المعتادة في اختبار التفكير المستقبمي

 : أهمية البحث

 ترجع أىمية البحث الحالي إلى أنو: 
يكجو نظر معممي العمـك عامة ك األحياء خاصة إلى أىمية التكنكلكجيا الحيكية كضركرة  .1

 تزكيد المتعمميف بيذا العمـ كمعرفة تطبيقاتو .
يقدـ نمكذجان إجرائيا لكيفية تنفيذ دركس األحياء باستخداـ النمذجة اإللكتركنية، األمر  .2

مكاقؼ التعميمية كيشجع المتعمميف عمى التفاعؿ النشط كالتعمـ الذاتي، كتنمية الذل يثرم ال
 كميارات التفكير المستقبمي.

يقدـ أداة يمكف اإلفادة منيا في تقكيـ تعمـ الطالب لمادة األحياء ) إختبار ميارات التفكير  .3
 المستقبمي (.
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية:
( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم 66مجمكعتيف )ضابطة كتجريبية( قكاميما ) .1

 بمدرسة الثانكية بنات  بإدارة سكىاج التعميمية.
قياس بعض ميارات التفكير المستقبمي كتتمثؿ في: التصكر المستقبمي كالتنبؤ كالتخطيط  .2

 المستقبمي كاتخاذ القرار كحؿ المشكالت المستقبمية . 
 أدوات البحث: مواد و

 لتحقيؽ أىداؼ البحث كالتحقؽ مف  صحة فرضو تـ إعداد مكاد كأدكات البحث التالية:
 أكال: مكاد البحث:

 كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية  باستخداـ النمذجة اإللكتركنية. .1
 مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية . .2
 مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية. كتيب الطالبة إلستخداـ .3
 الدليؿ اإلرشادم لممعمـ إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية .4
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 ثانيا: أداة البحث:
 اختبار ميارات التفكير المستقبمي.

 منهج البحث:

شبو التجريبي ذم المجمكعتيف المتكافئتيف  اقتضت طبيعة البحث كىدفو استخداـ المنيج
ة درست الكحدة المقترحة مف خالؿ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية أحداىما تجريبي

باستخداـ النمذجة االلكتركنية )متغير مستقؿ(،في حيف درست المجمكعة الضابطة الكحدة 
نفسيا بالطريقة المعتادة، كدراسة فاعمية المتغير المستقؿ في تنمية ميارات التفكير 

 المستقبمي.
 مصطلحات البحث:

 البحث فيما يمى المصطمحات اإلجرائية لمبحث الحالي:يعرض 
  BiotechnologyApplicationsتطبيقات التكنكلكجيا الحيكية: .1

كتعرفيا الباحثة بأنيا ُمجمؿ التطبيقات التي تستخدـ النظـ البيكلكجية أك الكائنات الخمكية 
إلنسكليف كالمضادات بغرض إنتاج أك تغيير منتجات معينة تستفيد منيا البشرية، مثؿ إنتاج ا

نتاج المقاحات كالبكتريا اآلكمو لمبتركؿ كاألشجار المعدلة كراثيان، حيث يتـ تدريس  الحيكية كا 
 ىذه التطبيقات بإستخداـ النمذجة اإللكتركنية لتحقيؽ فيـ كتعمـ أفضؿ.

 Electronic Modelingالنمذجة اإللكتركنية:    .2
تعرفيا الباحثة بأنيا طريقة لمعالجة المعمكمات الخاصة بتطبيقات التكنكلكجيا الحيكية في 
مادة األحياء لطالب الصؼ األكؿ الثانكم مف خالؿ ترميزىا كتبسيطيا كتقديميا مف خالؿ 
نماذج الكتركنية متاحة عمي كسيط الكتركني كالتي بعد مالحظتيا كتعمميا يتـ تككيف المعرفة 

كتحقيؽ االستجابة الميارية مف خالؿ أداء التجارب االفتراضية الخاصة بكحدة  العقمية
 تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية.

 :Future Thinking Skillsميارات التفكير المستقبمي  .3
تعرفيا الباحثة أنيا عمميات عقمية تستخدـ في معالجة المعمكمات كالتي تتمثؿ في مفاىيـ 

كتطبيقاتيا مف خالؿ رؤية مستقبمية ليا مركران بتحميميا كالتخطيط ليا التكنكلكجيا الحيكية 
كتخيميا كتصكرىا حتى التنبؤ كصنع القرار، كتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبات 

 مجمكعة البحث في االختبار الذم ُأعد ليذا الغرض.
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 خطوات البحث: 

 الباحثة الخطكات التالية:لإلجابة عف سؤاؿ البحث كالتحقؽ مف صحة فرضو، تتبعت 
 أكالن: اإلطار النظرم لمبحث :

كذلؾ مف خالؿ مراجعة األدب التربكل ك الدراسات السابقة ذات الصمة بمجاؿ البحث، 
 كاإلفادة منيا فى إعداد مكاد البحث كأداتو.

 ثانيا: الجانب التجريبي لمبحث كيتضمف:
 إعداد مكاد البحث كتشمؿ: (1)

 التكنكلكجيا الحيكية .كحدة مقترحة في تطبيقات  -أ 
مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كيشمؿ عمى األىداؼ العامة كالمعرفية كتنظيـ المحتكل  -ة 

كالكسائط المتعددة كمصادر التعمـ كاألنشطة التعميمية كالنماذج اإللكتركنية كالتجارب 
 االفتراضية كأساليب التقكيـ.

 كجيا الحيكية.كتيب الطالبة إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكل -ج 
 الدليؿ اإلرشادم لممعمـ إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية.  -د 

 إعداد أداة البحث : (2)
 اختبار ميارات التفكير المستقبمي كعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف 

ضبط المكقع مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف المختصيف في المناىج كطرؽ تدريس  (3)
لمتأكد مف صالحيتو لمكصكؿ إلى صكرتو النيائية في ضكء أراءىـ كتكنكلكجيا التعميـ، كذلؾ 

 كمقترحاتيـ.
 إجراء الدراسة االستطالعية ألداة البحث، كالضبط اإلحصائي الختبار التفكير المستقبمى. (4)
ادارة  -اختيار مجمكعتي البحث مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة الثانكية بنات  (5)

 سكىاج التعميمية.
 القبمي ألداة البحث .التطبيؽ  (6)
تدريس الكحدة المقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية باستخداـ النمذجة اإللكتركنية  (7)

 لممجمكعو التجريبية، كتدريس نفس الكحدة بالطريقة المعتادة لطالبات المجمكعة الضابطة.
 التطبيؽ البعدم ألداة البحث. (8)
 رصد النتائج كتحميميا كتفسيرىا. (9)
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 ات كالمقترحات.تقديـ التكصي (11)
 ثانيان :اإلطار النظرم لمبحث

 أكالن: تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية:
 Biotechnology ماىية التكنكلكجيا الحيكية  .1

( التكنكلكجيا الحيكية بأنيا: المكضكعات التي تتسـ 1.4، 2..2 يعرؼ )رجب المييي
بالحداثة في مجاؿ البيكلكجي كالجينكـ البشرم كتطبيقاتو كالعالج الجيني كبعض النماذج لو 

 كاالستنساخ.
( بأنيا: رؤية عممية جديدة لمنظـ البيكلكجية لمكائنات 17، 2.12كتعرفيا ) سماح عيد ، 

معتدة في ذلؾ عمي التطبيؽ المتكامؿ لمعديد مف العمـك المتقدمة مثؿ: الحية أك أجزاء منيا 
البيكلكجيا كالكراثة كالبيكلكجيا الجزئية كالطبيعة الحيكية كاليندسة الكيميائية كعمـك الكمبيكتر 

معاد االتحاد كمزارع األنسجة كنقؿ األجنة كتطبيؽ  DNAكاستخداـ التقنيات الحديثة مثؿ 
ة كذلؾ لفيـ عمؿ كنشاط الخاليا كاألعضاء كاستخداميا إلنتاج العديد مف البيكلكجيا الجزئي

نتاج صكر مف الحياة لـ تكف معركفة  المكاد النافعة تجاريان كتحسيف األنكاع المكجكدة بالفعؿ كا 
 مف قبؿ بيدؼ إسعاد البشرية.

أىمية تضميف مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية في مناىج العمـك عامة كمناىج  -2
 األحياء خاصة:

عمي الرغـ مما تقدمو مناىج العمـك مف مفاىيـ كمبادئ كقكانيف عممية إال أنيا ال يمكف 
أف تقدـ كؿ ما احتكت عميو التكنكلكجيا في عصر اتّسـ بعصر االنفجار المعرفي كتعدد 
مصادر المعرفة، فعمي القائميف عمي ىذه المناىج تقكيميا كمحاكلة ربط محتكم ىذه المناىج 

 (1.3،  6..2بالمتغيرات التكنكلكجية كالمعرفية. )أمة الكريـ أبك زيد 
كحيث أف لمناىج العمـك أىمية كاضحة في تمبية حاجات الطالب كاكتسابيـ المعارؼ 
كالميارات األساسية التي تساعدىـ عمي متابعة التطكرات العممية كالتكنكلكجية المتالحقة في 

عمي المفاىيـ الحديثة المتعمقة بتطبيقات التكنكلكجيا  عمـ األحياء فإنو البد أف تشتمؿ
 الحيكية.

كقد أكدت العديد مف الدراسات عمي ضركرة تضميف مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية في 
( ،ك ...2مناىج العمكـ كبرامج إعداد المعمـ كمف ىذه الدراسات: دراسة ىدم عبد الفتاح ) 
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 ,Usak 2009( ، دراسة )6..2كآخركف) (، دراسة ليزلي 2..2دراسة رجب المييي) 
Muhammet&others,.) 

مف  مراجعة الدراسات السابقة التي أكدت عمي ضركرة تضميف التكنكلكجيا الحيكية في 
مناىج العمـك كمناىج األحياء أعدت الباحثة كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية 

 في منيج األحياء لمصؼ األكؿ الثانكم.
 تدريس تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية: أىمية  .3

مف أىـ أىداؼ تدريس عمـ األحياء  تككيف المفاىيـ العممية كتنميتيا لدم الطمبة، كما 
تعد مف أساسيات العمـ كالمعرفو العممية التي تفيد في فيـ كىيكمو العمـ كفي إنتقاؿ أثر التعمـ. 

 ( 4..2)عايش زيتكف،
لكجيا الحيكية كتطبيقاتيا كالقيـ المرتبطة بيا مكانة بارزة ليذا تتبكأ دراسة مفاىيـ التكنك 

لدم التربكييف القائميف عمي تدريس البيكلكجي خاصة  في العصر الحالي الذم يتميز بتقدـ 
عممي كتطكر تقني كتفجر معرفي في مجاؿ المستحدثات البيكلكجية )حامد أبك 

 (251،  3..2الفتكح،
يس كتعمـ قضايا التكنكلكجيا الحيكية تكمف في القدرة كقد أصبحت القيمة الحقيقية لتدر 

عمى تغيير سمكؾ المتعمـ، بحيث يمكنو التعامؿ مع مشكالت الحياة كالمكاقؼ الجديدة بكعي 
دراؾ، حيث إف مسئكلية البيكلكجيا التصدم لمثؿ ىذه المكضكعات المستحدثة كمحاكلة  كا 

عطاء حمكؿ منطقية لمقضايا المترتبة ع مييا كتكضيح منافعيا، ككذلؾ تحديد طرؽ تفسيرىا، كا 
تدريسيا كالعمؿ عمي تنمية القيـ األخالقية البيكلكجية لدم المتعمميف ألف البيكلكجيا بطبيعتيا 
متكاممة مع فمسفة المجتمع كمتطمباتو كاحتياجات الحياة لذلؾ البد أف يعكس تدريس عمـ 

 (117، 3..2األحياء ىذه النظرة في أىدافو.)سعد عبد الكريـ،
كما أكدت بعض الدراسات عمى أىمية تدريس التكنكلكجيا الحيكية في تحسيف مخرجات 

، دراسة رسك Land Mark& Kathy, 2002التعمـ منيا: دراسة الند مارؾ ككاتي )
 Forrissier(، كدراسة  ) Prokop,2007( ، كدراسة )Rosso et al, 2004كآخركف )

& clement, 2003) 
 
 



 .... .........................ثـشَبيــج يـقـتـشح ثبسـتخذاو انـُـًـزجــخ 

- 03 - 

 الدراسات السابقة العربية كاألجنبية يتضح ما يمي:كباستعراض 
تأكيد جميع الدراسات عمي ضركرة تضميف التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا  في مناىج  .1

 البيكلكجي بالتعميـ الثانكم كالجامعي.
اعتبار إلماـ الفرد بالتكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا جزءان ميمان مف الثقافة العممية  .2

 لمفرد في المجتمع. كالتكنكلكجية
إلماـ الفرد  بالتكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا تجعمو كاعيان بمدم التقدـ العممي كالتكنكلكجي  .3

 الذم يحدث مف حكلو في العالـ.
دراسة التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا تجعؿ الفرد قادران عمي مناقشو القضايا المستحدثة  .4

 كتحديد اتجاىاتيـ نحكىا   .
تطبيقات تجعؿ الفرد قادران عمي مكاجية المشكالت العممية التي تكاجيو كالتفكير دراسة ال .5

 في إيجاد حمكالن ابداعية ليا.
 أىداؼ تدريس التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا: -4

 أىداؼ عامة لتدريس التكنكلكجيا الحيكية كمنيا : (6..2حددت )ىدم حسيف،
األساس لفيـ مكضكعات التكنكلكجيا اكساب الطالب المعارؼ البيكلكجية التي تعد  -أ 

 الحيكية.
 تكجيو اىتمامات الطالب نحك القضايا كالمشكالت المستقبيمة التي تكاجييـ. -ة 
تدريب الطالب عمي ميارات حؿ المشكالت كتحميؿ مكضكعات التكنكلكجيا الحيكية  -ج 

ي كالمشكالت الناجمة عف التطبيؽ السمبي لمتكنكلكجيا الحيكية بما يحقؽ لدييـ الكع
 بالمسؤليو المجتمعية. 

 تنمية قدرات الطالب عمي أنماط التفكير المختمفة، لتمكينيـ مف اتخاذ القرارات المالئمة.  -د 
تنمية الجكانب الكجدانية لمطالب كاإلتجاىات التي تسيـ في تكيفيـ مع كؿ ماىك جديد  -ِ 

 عمي الساحة العممية.
 ثانيان: النمذجة االلكتركنية:  
  Modelingماىية النمذجة :  .1

( بأنيا عممية اكتشاؼ في السمات كالخصائص كالقدرات 9..2يعرفيا مصطفي كحيد )
عادة صياغتيا في صكرة نماذج مبسطة ليا مدلكؿ يساعد في فيميا كتعمميا.   كترميزىا كا 
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كتعرؼ الباحثة النماذج بأنيا أدكات تكفر اإلمكانيو لتقديـ كبناء تكضيحات بصكرة ممتازة 
كرة دقيقة ألم ظاىرة بيكلكجية أك بيكتكنكلكجية كالتي تساىـ في اكتساب ككضع تكقعات بص

الطالب العديد مف اإلستراتيجيات اإلدراكية كالفكرية كاألداءات الميارية بناءان عمي السياؽ 
 المحدد لألىداؼ.

كما ترم الباحثة أنيا تساىـ في فيـ ظكاىر كمشكالت كأنظمة معقدة كيمكف مف خالليا 
كانيات مجيكلو ألنيا تساعد في بناء تصكرات كتنبؤات اكتماؿ الرؤيو لمظكاىر محؿ إكتشاؼ إم

الدراسو، كتقكد إلي تطكر في اإلطارات الفكرية كتنمية ميارات تفكير مختمفة ككضع تكقعات 
دقيقة كايجاد حمكؿ ابداعية كتنمية ميارات ادائيو ككجدانية محققة األىداؼ المرجكة مف التعمـ 

 ي بالمجتمع التعميمي، كالمجتمع ككؿ.كبذلؾ نرتق
 :تصنيؼ النمذجة .2

 ( تصنيفان لمنمذجة حيث قسميا الي أربعو أنكاع: 6..2كقدـ )ىانج كآخركف،
 .النمذجة الخطية 
 .النمذجة الرياضية 
 .النمذجة اليندسية 
 .النمذجة الجرافيكية كالفيديك 

كالنكع األخير الذم سكؼ يعتمد عميو البحث الحالي في تقديـ الكحدة المقترحة تطبيقات 
التكنكلكجيا الحيكية عمي المكقع اإللكتركني الخاص بتعمميا، حيث اعتبرت النمذجة جسكران 
تسمح بالعبكر بيف الفجكة المكجكدة بيف الكاقع كالنظرية، حيث تعمؿ النماذج عمي تطكير 

تفاعمة مع الكاقع كتمثيؿ ىذا الكاقع في صكرة مبسطة تساعد في فيـ كضبط المفاىيـ الم
أفضؿ لمظكاىر محؿ الدراسو كىي في ىذا البحث تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية. )محمد 

 (8..2ىالؿ،
 المحاكاة االفتراضيو كالنمذجة : .3

(  stephens,1997كتعتبر المحاكاة امتدادان لمنمذجة االلكتركنية فالمحاكاة كما يراىا )
نمذجة عممية أك نظاـ مف خالؿ تقميد نمكذجان ما إلستجابة النمكذج الفعمي لألحداث التي 

 تحدث عمي مدار الكقت.
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كما تعني المحاكاة صناعة نمكذج لنظاـ ما يستطيع االستجابة ألكامر كقرارات المستخدـ 
 (. ...2سيد،كيعطي نتائج متشابية لما يمكف تطبيقة في الكاقع العممي )عاطؼ ال

كالمحاكاة تعني عممية تمثيؿ أك نمذجة أك إنشاء مجمكعة مف المكاقؼ تمثيالن كتقميدان 
ألحداث مف كاقع الحياة، حتي تيسير عرضيا كالتعمؽ فييا إلستكشاؼ أسرارىا كالتعرؼ عمي 

 ( .1..2النتائج المحتممة عف قرب. )عبد اهلل المكسى ،
( بانيا عبارة عف تقميد ُمحكـ لظاىرة أك نظاـ ما يتيح  2..2كيعرفيا )ابراىيـ الفار،

لممتعمـ فرصة لمتابعة تعممة خطكة بخطكة، كىي معالجة أك تناكؿ النمكذج بطريقة تجعمو 
يعمؿ عبر الزماف كالمكاف ،كبذلؾ يمكف لمفرد مف خالليا أف يدرؾ التفاعالت كالعالقات التي قد 

 كاضحة بسبب تباعدىا الزماني كالمكاني. ال تككف 
فالمحاكاه نكع مف النمذجة، كبناء النمكذج ىك طريقة متعارؼ عمييا  لفيـ العالـ المحيط 
بنا، فالنمكذج ىك تبسيط مصغر أقؿ تفصيالن، أقؿ تعقيدان، أك كؿ ىذا معان لنظاـ آخر، كبحيث 

إلقتصادية كاإلجتماعية القائمة عمى تقدـ المحاكاة طرقان جديدة لمتفكير بشأف العممميات ا
األفكار، كتفسير السمكؾ المعقد لألنشطة كاألحداث بطريقة بسيطة نسبيان 

(Nigel&troitzsch,1999.) 
كتعرفيا الباحثة بأنيا عبارة عف مكاقؼ تحاكي النماذج اإللكتركنية الخاصة بكحدة 

متجريب كالممارسة كاإلكتشاؼ تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية مكفرة بذلؾ الفرصة لممتعمـ ل
كاإلستمتاع بالنتائج مف خالؿ أداء التجارب االفتراضية كالتنبؤ كتحسيف األداء كالقدرة عمي 

ثارة ميارات التفكير المختمفة .  إتخاذ القرارات كا 
كلكي تحقؽ المحاكاة أىدافيا يجب أال تككف معقدة كثيران، كما يجب أال تككف بسيطة إلي 

قد قيمتيا كاليدؼ المرجك منيا، لذلؾ فالمحاكاة المنتجة بطريقة جيدة تزكدنا درجة تجعميا تف
بقيـ صحيحة عف العناصر الرئيسية كالالزمة لتحقيؽ األىداؼ، كما تخبر كؿ مف المعمـ 

 (.1..2كالمتعمـ عف تمؾ العناصر التي تـ تبسيطيا. )سميماف عكض ،
ة اإلفتراضي عمى مكقع تطبيقات كأعدت الباحثة معمؿ تطبيقات التكنكلكجيا الحيكي

التكنكلكجيا الحيكية الخاص بالكحدة المقترحة كالذم يحاكي فيو المتعمميف النماذج اإللكتركنية 
   DNAك تجارب تقنيات   DNAالخاصة بالكحدة المقترحو كيجركف تجارب تضاعؼ كنسخ 
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لمقاحات كمحاكاة ك تجارب إنتاج ا   PCRكفصؿ ك دمج الجيف في خاليا البكتريا ك تقنيو 
 تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية في جميع المجاالت المكجكدة في الكحدة .

 :  E-modelingالنمذجة اإللكتركنية .4
(  بأنيا تعبر عف التعمـ الذم يتـ فيو .2.13،15يعرفيا حمدم عبدالعزيز كآخركف) 

ف معرفية أك اكتشاؼ استجابة جديدة أك تعديؿ استجابة مكجكدة كىذه االستجابة قد تكك
 ميارية أك كجدانية كذلؾ نتيجو لمالحظة نمكذج الكتركني .

كتعرفيا الباحثة بأنيا طريقة لمعالجة المفاىيـ الخاصة بتطبيقات التكنكلكجيا الحيكية مف 
خالؿ ترميزىا كتبسيطيا كتقديميا مف خالؿ نماذج الكتركنية متاحو عمي كسيط الكتركني، 

يتـ تككيف المعرفة العقمية كتحقيؽ االستجابة الميارية مف خالؿ  كالتي بعد مالحظتيا كتعمميا
 أداء التجارب االفتراضية الخاصة بكحدة تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية.

كىي طريقو تتيح لمطالب إمكانية التجريب كالممارسة كتعزز الفاعمية الذاتية كالتنظيـ 
كني )حمدم عبد العزيز الذاتي لمتعمـ كذلؾ مف خالؿ مالحظة النمكذج اإللكتر 

 (. 2.13،152كآخركف،
 مبررات إستخداـ النمذجة اإللكتركنية في تدريس تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية: -4

ىناؾ عدة مبررات إلستخداـ استراتيجية النمذجة االلكتركنية في تدريس تطبيقات التكنكلكجيا 
 الحيكية منيا:

 . مكمفو  DNAبتقنيات  حيث أف التجارب المعمميو الخاصوالتكمفة:  -أ 
تستخدـ في التجارب المعمميو الخطرة عمي صحة الطالب مثؿ:التجارب التي الخطكرة:  -ة 

 .تعتمد عمي بعض أنكاع البكتريا لفصؿ جيف أك دمج جيف
تستخدـ حينما يتطمب األمر دراسة النمكذج الحقيقي إلى كقت طكيؿ مثؿ تكفير الكقت:  -ج 

 نماذج الجينات كنماذج الكمكنو .
  DNAمثؿ نمكذج البكتريا كنمكذج الجينات كنمكذج لصغر :ا -د 
  PCRكتقنية  DNAحيث تسمح لمطالب عمي نماذج تضاعؼ شريط التدريب:  -ِ 
كذلؾ عند عرض المعمكمات كالمحتكم التعميمي كتكرار عرض النماذج كفقان التكرارية : -ٔ 

 لمطالب. 
 .بالطريقة التقميديةالتي قد يستحيؿ الحصكؿ عمييا في التعمـ اكتساب الخبرة : -ص 
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 خطكات السير في الدرس بإستخداـ النمذجة اإلكتركنية: - 5
 :يسير الدرس بعدة خطكات كفقان لمنمذجة الإللكتركنية كاآلتي

 التمييد قبؿ عرض النمكذج اإللكتركني. -أ 
 عرض النمكذج اإللكتركني. -ة 
 التعميمات أك القكانيف التي تحكـ النمكذج اإللكتركني. -ج 
 اة النمكذج اإللكتركني مف خالؿ المعمؿ اإلفتراضي.التطبيؽ كمحاك -د 
 التغذيو الراجعة. -ِ 

 قد اتبعت الباحثة الخطكات السابقة عند تنفيذ تجربة البحث.ك 
  Future Thinkingثالثان: التفكير المستقبمي:

في ظؿ الثكرات التكنكلكجية كالمعرفية كخاصة ثكرة التكنكلكجيا الحيكية ظيرت الحاجة 
يعتمد عمي أسس عممية    Futurologyلمعرفة المستقبؿ كأصبح عمـ المستقبؿالممحة 

تنطمؽ مف كقائع كمعطيات بعيدة عف األكىاـ كالتخيالت، كأصبح الباحثكف أكثر تفيمان ككعيان 
بأىمية الزمف، كأدركك أف مشكالت اليـك ليا جذكر في الماضي، كالبد مف أف يككف ليا رؤية 

 (.3، 2..2يا كتجنب أثارىا السيئة )قاسـ النعيمي،مستقبمية، ليتـ معالجت
ليذا يتحتـ تغيير أىداؼ المناىج التعميمية، كاستراتيجيات التدريس، كأساليب التقكيـ، 
كتبني شعار "تعميـ التفكير" لتمكف المتعمـ مف التكيؼ مع المستحدثات البيكتكنكلكجية 

 كالتحديات المستقبمية.
( عمي أف االىتماـ بأبعاد التربية المستقبمية مف األمكر .2.12،13كتؤكد )نجاه عارؼ، 

الميمة لتحسيف أكضاع األمة العربية في المستقبؿ، كضركرة دمج ميارات التفكير المستقبمي 
  في المناىج التعميمية.

تنمي  يككف مف خالؿ كضع أنشطة ميارية  Futurizeفتكجيو التفكير نحك المستقبؿ  
التفكير المستقبمي في منيج مستقؿ بذاتو أك مف خالؿ تنظيـ األنشطة المصاحبة لممناىج 

 التعميمية بحيث تكاكب تحديات المستقبؿ.
 ماىية التفكير المستقبمي: .1

ُيعد التفكير المستقبمي أحد أنماط التفكير الذم يتطمب معالجة المعمكمات التي سبؽ 
ؿ، فيك يسعى إلى ادراؾ التطكر السريع في تكنكلكجيا تعمميا مف أجؿ استشراؼ المستقب
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المعمكمات، كمستحدثات التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا، كاالنفجار المعرفي، ألنو ييتـ بكضع 
بدائؿ كسيناريكىات مستقبمية محتممو تساعد في اتخاذ القرار السميـ، كالتنبؤ بالمشكالت التي 

 .قد تحدث كالعمؿ عمى كضع الحمكؿ ليا
ُيعرؼ التفكير المستقبمي بأنو تفكير متصؿ بكضع االستراتيجية المستقبمية كيمر بمراحؿ 

 Andy Hines & Peterىي: التخيؿ، التكسع، التنبؤ، التصكر، التخطيط، كاتخاذ القرار. )
Bishop, 2006) 

دراؾ تطكر .8،6..2كيعرفو )جميؿ السعدم،  ( بأنو العممية التي تقـك عمي فيـ كا 
الحدث أك األحداث مف الماضي مركران بالحاضر إلي امتداد زمني مستقبمي لمعرفة اتجاه 
كطبيعة التغير اعتمادان عمي استخداـ معمكمات متنكعة عف الحاضر كتحميميا كاالستفادة منيا 

 لفيـ المستقبؿ. 
( التفكير المستقبمي بأنو العممية 47: 2.13فت )ايماف الصافكرم كزيزم عمر، كعر 

دراؾ تطكر الحدث أك األحداث مف الماضي مركران بالحاضر إلى  العقمية التي تقـك عمى فيـ كا 
امتداد زمني مستقبمي؛ لمعرفة اتجاه كطبيعة التغيير اعتمادان عمى إستخداـ معمكمات متنكعة 

 يا كاالستفادة منيا لفيـ المستقبؿ. عف الحاضر كتحميم
كتعرؼ الباحثة التفكير المستقبمي بأنو عممية عقمية أساسيا كعي كادراؾ المتعمـ 
ستقراء األحداث برؤية مستقبمية كيتـ ذلؾ مف  دراؾ، كا  بالمستقبؿ كتحدياتو، كتقكـ عمى فيـ كا 

أجؿ تحقيؽ األىداؼ  خالؿ تكظيؼ ميارات التنبؤ، كالتصكر، كالتخطيط، كحؿ المشكالت مف
 أك حؿ المشكالت أك الكصكؿ إلى تكقعات كاتخاذ قرارات ينتج عنيا مستقبؿ أفضؿ.

 أىمية تنمية التفكير المستقبمي:  .2
 ( أف االىتماـ بالتفكير المستقبمي يقكد إلى: 3،93..2كضح )مجدم حبيب، 

يتدم بيا لمتعرؼ المشاركة اإليجابية في صناعة المستقبؿ حيث أنو يعتبر البكصمة التي يُ  -أ 
عمي الطريؽ إلى المستقبؿ، فيك يكفر إطاران زمنيان طكيؿ المدل لتحقيؽ المستقبؿ المرغكب 

 فيو.
يكفر قاعدة معرفية حكؿ البدائؿ المستقبمية التي يمكف اإلستعانو بيا في تحديد اختياراتيـ  -ة 

 السياسية، كاالجتماعية، كاالقتصادية.
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كقكعيا، كمف ثـ اإلستعداد لمكاجيتيا أكمنع كقكعيا؛  يساعد عمي اكتشاؼ المشكالت قبؿ  -ج 
 بمعني أف لو كظيفة اإلنذار المبكر، ليتـ اإلستعداد المبكر لممستقبؿ.

يساعد عمي اكتشاؼ أنفسنا، كمكاردنا، كطاقاتنا، كيفيد في تحقيؽ تنمية شاممة سريعة،  -د 
ستعداد لمكاجية كمف خالؿ إعادة اكتشاؼ الذات يسترد األفراد ثقتيـ بأنفسيـ، كاإل

 المستقبؿ، كما يطرحو مف مشكالت. 
( إلي أف دراسة المستقبؿ مف خالؿ التفكير 57-4،55..2كقد أشار )ضياء الديف مطاكع،

 المستقبمي تحقؽ أىداؼ تتمثؿ في:
 تحديد كفحص المستقبالت البديمة. -أ 
 تكصيؼ درجة عدـ اليقيف المصاحبة لكؿ احتماؿ أك مستقبؿ بديؿ. -ة 
 المعايير التي تمثؿ إنذارات أك تحذيرات مف مستقبالت معينة.تحديد  -ج 
 فحص مجمكعة متنكعة مف المتتاليات أك المترتبات "إذا......، عندئذ....". -د 
 فيـ العممية الضمنية لمتغيير. -ِ 
 زيادة اإلطار المعرفي، كفيـ كترتيب األكلكيات. -ٔ 

 التفكير المستقبمي كمناىج األحياء: .6
نما عمي النظر إلي الحاضر مف خالؿ  بناء المستقبؿ ال يقـك عمي دراسة الكاقع فقط، كا 
رؤية مستقبمية، فيجب تكجيو التفكير نحك المستقبؿ كاالىتماـ بالتفكير المستقبمي مف خالؿ 
المناىج التعميمية، حيث أف التعميـ يمثؿ أداة رئيسة في ُصنع المستقبؿ كتشكيمو،ألننا ُنعد 

يف لكي يعيشكا في مجتمع المستقبؿ، فالبد مف تكجيو التعميـ نحك المستقبؿ، كتضميف المتعمم
 التفكير المستقبمي ضمف مناىج األحياء.

( الذم أكضح أف االىتماـ بالبعد المستقبمي في Hicks,2000:2كأكد عمي ذلؾ ىيكس )
 مناىج التعميـ ينمي قدرات المتعمميف كيدربيـ عمي اآلتي:

 تكضيح البدائؿ المستقبمية  -ب                      تكقع التغير   -أ 
 االستقالؿ كالمسؤلية.  -صنع القرار                      د  -ج 
 ميارات الخياؿ االبداعي  -ق  
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لذا ينبغي عمي مناىج األحياء أف تحقؽ التكازف بيف تجارب كؿ مف الماضي كالحاضر 
فرصة لممتعمميف كتنمية ميارات التفكير كاستشراؼ المستقبؿ كذلؾ عف طريؽ إتاحة ال

 .المستقبمي لدييـ 
 تصميـ مكاد البحث كأدكاتوثالثان : 

 تطمب البحث الحالى إعداد المكاد كاألدكات التالية :
 إعداد كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية: -1

قامت الباحثة بإعداد كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية في مقرر مادة 
 األحياء لمصؼ األكؿ الثانكم، كفقا لمنمذجة اإللكتركنية كما يمي:

 تحديد أىداؼ الكحدة. -أ 
 تحديد المحتكل. -ب 
 تحديد طرؽ التدريس. -ج 
 تحديد الكسائؿ التعميـ بو. -د 
 تحديد أساليب التقكيـ. -ق 
 ة.بناء محتكل الكحد -ك 
 ضبط محتكل الكحدة. -ز 

 تحديد أىداؼ  الكحدة: .1
في ضكء تحميؿ المحتكل الذم قامت بو الباحثة لمنيج األحياء لمصؼ األكؿ الثانكم الذم 
أكضح كجكد قصكر في بناء المنيج مف حيث تضميف التكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا في 
المنيج كمف خالؿ المقابالت التي أجرتيا الباحثة مع معمميف كمكجييف األحياء بالمرحمة 

دكا عمي أف منيج األحياء لممرحمة الثانكية اليراعي في تناكلو لمقضايا الثانكية كالذيف أك
 العممية تنمية ميارات التفكير المستقبمي ؛ تـ صياغة أىداؼ الكحدة مع مراعاة أف:

 تشمؿ األىداؼ جكانب التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية . -أ 
 نيا.تككف األىداؼ مصاغة بصكرة سمككية يمكف قياسيا، كالتحقؽ م -ب 
 تككف األىداؼ مناسبة لطالب الصؼ األكؿ الثانكم. -ج 
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 كتـ تحديد األىداؼ العامة لمكحدة كالتالي:
 أكالن: األىداؼ المعرفية:

 إكساب الطالبات المعارؼ البيكلكجية األساسية لفيـ تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية. .1
الفيـ لتطبيقاتيا اكتساب مفاىيـ حكؿ تقنيات التكنكلكجيا الحيكية لتحقيؽ مزيد مف  .2

 المعاصرة كالمستقبمية.
 استنتاج كيفية الحصكؿ عمى األنسكليف مف البكتريا. .3
 استخالص كيفية تحكؿ البكتريا إلي مقاكمة لممضادات الحيكية. .4
 التعرؼ عمى تقنيات صناعة المقاحات السرطانية. .5
 استنتاج القيمة االقتصادية لمبكتريا اآلكمة لمبتركؿ. .6
 تحكيؿ األشجار إلي أشجار مضيئة ليالن. التعرؼ عمى تقنيات .7
 التعرؼ عمى التطكر السريع في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية . .8

 :ثانيا: األىداؼ الميارية
 تنمية القدرة عمى تحميؿ تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية. .1
تنمية ميارات التفكير المستقبمي )التصكر المستقبمي، التنبؤ، اتخاذ القرار، التخطيط  .2

 بؿ، حؿ المشكالت برؤية مستقبمية(.لممستق
تككيف رؤية مستقبمية شاممة مبنية عمى مجمكعة المالحظات متكقعان مف خالليا األزمات  .3

 كالمشكالت التي قد تحدث كحميا، كاتخاذ القرار لمكقاية مف الككارث المستقبمية.
 كالت.تنمية القدرة عمى اتخاذ القرارا المناسب تجاه ما يعرض عميو مف قضايا كمش .4
تنمية القدرة عمى تعديؿ كجية نظرة في ضكء المعطيات الجديدة كتنمية المركنة في  .5

 األفكار كالحمكؿ المقترحة.
كضع تصكران مستقبميان لما سيصبح عميو مستقبؿ مصر في ضكء التقدـ العممي في مجاؿ  .6

 التكنكلكجيا الحيكية.
كجيا الحيكية دكف قيكد أك التنبؤ بما يمكف حدكثة جراء تطبيؽ بعض تطبيقات التكنكل .7

 ضكابط.
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 :ثالثان: األىداؼ الكجدانية
 تنمية كعي الطالبات بالتكنكلكجيا الحيكية كتطبيقاتيا المختمفة في جميع المجاالت. .1
تقدير عظمة الخالؽ سبحانو كتعالي في خمؽ الكائنات الحية التي تستخدميا التكنكلكجيا  .2

 الحيكية في تقنياتيا.
 تقدير عظمة الخالؽ سبحانو كتعالى القائؿ"كفكؽ كؿ ذم عمـ عميـ".   .3
تقدير جيكد العمماء في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية التي تسيـ في خدمة اإلنساف كحمايتو  .4

 مف األمراض.
 تقدير دكر العمـ كالتكنكلكجيا في التغير االجتماعي كالثقافي لممجتمع. .5
 تحديد المحتكل:  .2

سابقة كفي ضكء تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية تـ تحديد محتكل كحدة في ضكء األىداؼ ال
 تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كما يمي:

 دسٔس انٕحذح انًقتشحخ فً تطجٍقبد انتكُٕنٕجٍب انحٌٍٕخ (1جذٔل )
 انذسس   و

 انتكُٕنٕجٍب انحٌٍٕخ )يفٕٓيٓب/ أًٍْتٓب/ يجبالتٓب( 1

 انحٌٍٕخيفبٍْى أسبسٍخ فً انتكُٕنٕجٍب  2

 ثعض انتقٍُبد انًستخذيخ فً انتكُٕنٕجٍب انحٌٍٕخ. 3

تطجٍقبد انتكُٕنٕجٍب  4

 انحٌٍٕخ

 إَتبج األَسٕنٍٍ يٍ انجكتشٌب. -أ فً انًجبل انطجً -1

 انًضبداد انحٌٍٕخ-ة  5

 انهقبحبد  -جـ  6

 انجكتشٌب اَكهخ نهجتشٔل فً انًجبل انجٍئً -2 7

 األشجبس انًعذنخ ٔساثٍب فً يجبل انطبقخ -3 8

 انجبَت انسهجً يٍ تطجٍقبد انتكُٕنٕجٍب انحٌٍٕخ 9

 :تحديد طرؽ التدريس .3
يعتمد تدريس الكحدة المقترحة عمى استراتيجية النمذجة اإللكتركنية إلي جانب بعض 

 االستراتيجيات األخرل عمى سبيؿ المثاؿ:
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 .التعمـ التعاكني في إنجاز التكميفات كاألنشطة 
  يجاد الحمكؿ ليا باستخداـ التكنكلكجيا حؿ المشكالت في بعض المشكالت المستقبمية كا 

 الحيكية.
 .خريطة المفاىيـ في إنجاز بعض األنشطة  الالزمة لتعمـ بعض الدركس 
 تحديد الكسائؿ كاألنشطة التعميمية: .4
 تـ تحديد العديد مف الكسائؿ التي تناسب المحتكل العممي لمكحدة كمف ضمنيا:  
 .النماذج المكجكدة عمى المكقع 
 .التجارب اإلفتراضية المكجكدة عمى المكقع 

كما تتضمف الكحدة مجمكعة مف األنشطة التعميمية التي يمارسيا الطالبات مف خالؿ المكقع، 
 كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 .تصميـ خريطة مفاىيـ عف مجاالت التكنكلكجيا الحيكية 
  صنع نمكذجDNA .باالشتراؾ مع الزمالء بإشراؼ معممؾ، كاشرح تركيب النيككمتيده عميو 
  كتابة مقاالن عف جيكد العالماف كاطسكف ككريؾ في اكتشاؼ تركيب شريطDNA. 
 .استخالص آلية عمؿ المضادات الحيكية مف خالؿ النمكذج السابؽ 
  نتيجة تمكث المياه اعد تقريران مع مجمكعة عممؾ عف األضرار التي تحدث لمبيئة البحرية

 ببقع الزيت.
   كضع تصكران مستقبميان لك أف بعض أنكاع البكتريا المسببة لألمراض أصبحت مقاكمة

 لممضادات الحيكية المعركفة.
 .ضع خطة مستقبمية لحؿ مشكمة استيالؾ كميات كبيرة مف الكقكد لتكليد الكيرباء 
 تحديد أساليب التقكيـ: .5

اعتمدت الباحثة عمى التقكيـ اإللكتركني مف خالؿ المكقع الخاص بالكحدة كتنكع بيف 
األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية في نياية كؿ درس مف دركس الكحدة كبعد محاكاة كؿ 

الفردية كالجماعية،   Assignmentsنمكذج إلكتركني باإلضافة إلي بعض التكميفات 
 كتتضمف الكحدة أيضان:

 كيـ مبدئي: كذلؾ قبؿ البدء في تدريس الكحدة حيث يكفر معمكمات ىامة عف مستكل تق
 الطالبات، كذلؾ مف خالؿ التطبيؽ القبمي ألداة البحث ) اختبار التفكير المستقبمي(.
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  تقكيـ مرحمي بنائي: كذلؾ يتـ أثناء تعمـ الدركس مف خالؿ األسئمة التي تمي عرض
ؿ درس كمف خالؿ السؤاؿ التقييمي الذم يمي التجارب النماذج اإللكتركنية الخاصة بك

 اإلفتراضية كمف بعض األنشطة كالتكميفات المتضمنة في كؿ درس.
  تقكيـ نيائي: كذلؾ مف خالؿ أسئمة التقكيـ المتضمنة في نياية كؿ درس كبعد محاكاة

 ث.النمكذج اإللكتركني، باإلضافة إلي التقكيـ النيائي لمكحدة مف خالؿ أداة البح
 إعداد محتكل الكحدة: .6

تـ إعداد محتكل دركس الكحدة في ضكء أىداؼ الكحدة كفقان لمنمذجة اإللكتركنية، حيث 
 تـ تنظيـ عرض المحتكل كالتالي:

 تحديد األىداؼ العامة لمكحدة. -أ 
 تحديد أىداؼ الكحدة كصياغتيا في صكرة سمككية. -ب 
 تحديد المفاىيـ العممية المتضمنة بالكحدة. -ج 
 ميارات التفكير المستقبمي المراد تنميتيا مف خالؿ تعمـ دركس الكحدة.تحديد  -د 
 تحديد المحتكل العممي لكؿ درس مف دركس الكحدة. -ق 
 تحديد المياـ كالتكميفات التي سينفذىا الطالب عقب تعمـ كؿ درس.  -ك 
تحديد األنشطة التعميمية التي سينفذىا خالؿ تعمـ كؿ درس كبعد االنتياء مف تعمـ كؿ  -ز 

 درس.
 تحديد التقكيـ النيائي لكؿ درس. -ح 

 ضبط محتكل الكحدة: .7
 تخصص مناىج كطرؽ التدريس بيدؼ ضبط محتكل الكحدة كذلؾ مف حيث:

 .السالمة العممية لمحتكل الكحدة 
 التركيب(. –التحميؿ -سالمة صياغة األىداؼ السمككية في مستكيات )التطبيؽ 
  التقكيـ لمستكم طالب الصؼ األكؿ مناسبة المحتكل كاألنشطة )التكميفات( كأساليب

 الثانكم.
  الجدكؿ الزمني لتعمـ محتكل كحدة تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية لطالب الصؼ األكؿ

 الثانكم.
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كبعد إجراء التعديالت التي أدلى بيا السادة المحكمكف كالتأكد مف السالمة العممية لمحتكل 
كبذلؾ أصبحت الكحدة صالحة لمتطبيؽ عمى الكحدة، كأىدافيا، كأنشطتيا، كأساليب تقكيميا، 

 مجمكعة البحث.
 تصميـ مكقع )تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية( خاص لتعمـ محتكل الكحدة: -3

قامت الباحثة بتصميـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية لتعمـ محتكل الكحدة المقترحة 
التي اتبعتيا الباحثة عند  لطالب الصؼ األكؿ الثانكم، كفيما يمي كصؼ تفصيمي لإلجراءات

 تصميـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية:
 أكالن: مرحمة اإلعداد: 

 كتضمنت ىذه المرحمة اإلجراءات التالية:
 تحميؿ الفئة المستيدفة كخصائصيا. -أ 
 طريقة تنظيـ كعرض المحتكل. -ب 
 تحديد كسائط التعمـ كمصادره. -ج 
 تحديد األنشطة التعميمية. -د 
 كالتفاعؿ.تحديد طرؽ االتصاؿ  -ق 
 تحديد طرؽ كاستراتيجيات التدريس. -ك 
 تحديد أساليب التقكيـ. -ز 

 ثانيا: مرحمة التصميـ:
 تحديد اليدؼ العاـ: -أ 

كىك عبارة عف اليدؼ المرجك تحقيقو عند إتماـ دراسة الكحدة المقترحة مف خالؿ المكقع 
 كيتميز بالشمكؿ كالعمكمية.

تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كتقنياتيا كتمثؿ اليدؼ العاـ في اكتساب مفاىيـ حكؿ 
 كتنمية  بعض ميارات التفكير المستقبمي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.

 تصميـ طرؽ تقديـ المحتكل: -ب 
اإللكتركنية  يتـ تقديـ دركس الكحدة المقترحة عمى المكقع اإللكتركني باستخداـ النمذجة

لتحقيؽ األىداؼ التعميمية بحيث يسيؿ عمى الطالب التكسع في تعمـ كدراسة تطبيقات 
التكنكلكجيا الحيكية مف خالؿ الدخكؿ عمى مكاقع ذات الصمة في المكقع،كالتمكف مف الكصكؿ 
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جراء التجارب اإلفتراضية في معمؿ التكنكلكجيا  إلى النماذج اإللكتركنية الخاصة بكؿ درس كا 
 الحيكية االفتراضي. 

 تصميـ األنشطة  التعميمية: -ج 
قامت الباحثة بتحديد األنشطة التعميمية بناءان عمى األىداؼ  التعميمية المطمكب تحقيقيا 
كتكزيع تمؾ األنشطة عمى الدركس، كما قامت الباحثة بتصميـ أنشطة تعميمية جماعية بحيث 

 يتعاكف الطالب فيما بينيـ إلنجازىا.
 التفاعؿ: تحديد طرؽ -د 

 كتـ تحديد طرؽ التفاعؿ مف خالؿ:
رسائؿ البريد اإللكتركني ،حيث يمكف إرساؿ الرسائؿ إلى طالبة كاحدة أك إلى كؿ  -1

 الطالبات معا ،كما يمكف استقباؿ الرسائؿ المرسمة مف الطالبات 
 المناقشات يتيحكف تفاعؿ الطالبات معان كمع المعمـ.  groupك Facebookصفحة  -2

 ت التقكيـ:إعداد أدكا -ق 
كىي االختبارات التي يقيس مف خالليا مدل تحقيؽ األىداؼ المرجكة كترتبط باألداء 

 المحدد في األىداؼ، سكاء كاف ذلؾ في مستكل الدرس أك مستكل المكقع ككؿ كتتمثؿ في:
 .مرحمة التقكيـ القبمي: مف خالؿ اختبار التفكير المستقبمي إلكتركنيان 
  :مف خالؿ المشاركة كالتفاعؿ داخؿ المكقع كالتقييـ اإللكتركني بعد مرحمة التقكيـ البنائي

النمكذج اإللكتركني كالتجارب االفتراضية في كؿ درس، كأداء أنشطة التعمـ كالتكيفيات 
 كالتقييـ في نياية كؿ درس.

  مرحمة التقكيـ النيائي: مف خالؿ إختبار التفكير المستقبمي البعدم لمتعرؼ عمى مدم
 حدة المقترحة في تنمية ميارات التفكير المستقبمي .فاعمية الك 

 ثالثان: مرحمة اإلنتاج:
 كقد تمت مرحمة اإلنتاج كفقان لما يمي:

 بناء مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية كشممت ىذه المرحمة عدة خطكات كىي: -أ 
لبناء صفحات المكقع حيث يتميز بسيكلة   Word Press2010تـ إختيار قالب جاىز  .1

لبناء صفحات المكاقع ،حيث يتميز   word_press 2010تـ اختيار قالب جاىز 
مكانيو تصميـ مايحتاج إليو أم مكقع تعميمي بكؿ دقو ككفاءة.  بسيكلو االستخداـ، كا 
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مع مراعاة التكافؽ بيف حجـ  Microsoft office 2010كتابو النصكص: بإستخداـ  .2
 النص كحجـ الشاشو.

 Adobeث تـ إعداد الصكر الثابتة بإستخداـ الفكتكشكب إدراج الصكرالثابتة: حي .3
photoshop2014   كما إستعانت الباحثة ببعض الصكر الجاىزة مف اإلنترنت بعد

 معالجتيا بالبرمجيات السالفو الذكر.
 إدراج الصكر المتحركة كممفات الفالش كمقاطع الفيديكبدراسة الكحدة. .4
 س الكحدة.إدراج النماذج اإللكتركنية الخاصة بدرك  .5
 إدراج معمؿ التكنكلكجيا الحيكية اإلفتراضي ألداء التجارب.  .6
 ادراج الكتب االلكتركنيو بالمكتبو. .7
 ادراج المكاقع ذات الصمو  .8
ربط مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية بخدمات االنترنت ليزيد مف تفاعؿ الطالب مع  .9

كخدمو البريد   facebookالمكقع االلكتركني: مثؿ مكقع التكاصؿ االجتماعي 
 االلكتركني.

برمجة إختبار التفكير المستقبمي بعد صياغة عبارات اإلختبار كفقان لجدكؿ المكاصفات  ..1
 quiz makerكتـ إنتاج االختبار اإللكتركني بإستخداـ برنامج 

 رابعان: مرحمة التجريب كالعرض.
الطالب المستيدفكف، عالكة ىدفت ىذه المرحمة إلي التأكد مف صالحية المكقع لمتطبيؽ عمى 

 عمى تجربتو قبؿ العرض الفعمي؛ كقد تـ ذلؾ مف خالؿ :
 نشر المكقع عمى شبكة االنترنت. .1
( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ .2قكاميا )تجربة المكقع عمى مجمكعة استطالعية  .2

دكف عينة البحث كفي ضكء آراء الطالبات في  الثانكم بمدرسة الثانكية بنات بسكىاج
 مكقع تـ إجراء التعديالت المناسبة .ال

 خامسان: مرحمة التقكيـ.
بعد اإلنتياء مف جميع الخطكات السابقة تـ عرض المكقع عمى مجمكعة مف السادة 
 األساتذة الخبراء في المناىج كتكنكلكجيا التعميـ، ألخذ آرائيـ مف خالؿ استمارة تقييـ المكقع.

 كقد اقترح المحكمكف بعض التعديالت:
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 .تكبير حجـ بعض النصكص داخؿ الشاشات 
 .إضافة بعض التعميمات لمسير في المكقع 

كقد اتفؽ السادة المحكميف عمى صالحية المكقع بعد إجراء  التعديالت التي أشاركا إلييا، 
كبذلؾ أصبح  المكقع في صكرتو النيائية كتمتعو بصالحية التطبيؽ في تجربة البحث 

 األساسية.
 بة إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية.إعداد كتيب الطال .4

بعد اإلنتياء مف إعداد كتيب الطالبة تـ عرضو عمى السادة المحكمكف إلستطالع آرائيـ 
في الكتيب كقد أبدم المحكميف بعض المالحظات حكؿ كتيب الطالبة، كقامت الباحثة بإجراء  

كمكف، كأصبح  الكتيب جاىزان بصكرتو التعديالت المناسبة طبقا لما أشار إليو السادة المح
 النيائية. 

 . إعداد الدليؿ اإلرشادم لممعمـ إلستخداـ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية.5
اإللكتركنية ككيفية  تطمب البحث الحالي إعداد دليؿ إرشادم لممعمـ ليكضح لو النمذجة

استخداميا في تعمـ دركس الكحدة، كتضمف الدليؿ مجمكعة مف التكجييات كالنصائح التي 
تساعد المعمـ عمى التصفح كاإلبحار في المكقع، كتكضيح بعض االستراتيجيات المستخدمة 

ئية، في التعمـ الذاتي اإللكتركني، ككذلؾ اليدؼ العاـ لممكقع كاألىداؼ التعميمية اإلجرا
كالجدكؿ الزمني لتعمـ دركس الكحدة، كتكضيح كيفية أداء التجارب االفتراضية ككيفية اإلبحار 
في ركابط المكقع، كتـ عرضة عمى السادة المحكمكف الستطالع آرائيـ في الدليؿ اإلرشادم 
لممعمـ، كذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ كقد أبدل المحكميف بعض المالحظات حكؿ الدليؿ 

كقامت الباحثة بإجراء  التعديالت المناسبة طبقان لما أشار إليو السادة المحكمكف اإلرشادم، 
 كأصبح الدليؿ جاىزان بصكرتو النيائية.

 ثانياً: إعداد أداة البحث:

استمـز إجراء البحث الحالي إعداد إختبار التفكير المستقبمى ، كقد مر إعداده بالخطكات 
 التالية:

 تحديد ىدؼ االختبار.  - أ
ييدؼ االختبار إلى قياس ميارات التفكير المستقبمي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم، 
بعد دراستيـ لمكحدة المقترحة تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية، كذلؾ مف خالؿ الحصكؿ عمى 
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تقديرات كمية تمقى الضكء عمى مدل قدرة الطالبات عمى ممارسة ىذا النمط مف التفكير، كذلؾ 
نتائج تطبيؽ ىذا االختبار إحصائيان بعد مقارنة متكسطات درجات طالبات بالرجكع إلى 

 المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة.
 تحديد الميارات التي يقيسيا االختبار.  -ب 

 اقتصر االختبار الحالي عمى خمس ميارات مف ميارات التفكير المستقبمي كىي: 
 التصكر المستقبمي.         .1
 التنبؤ. .2
 اتخاذ القرار. .3
 التخطيط لممستقبؿ. .4
 حؿ المشكالت برؤية مستقبمية. .5
 صياغة مفردات االختبار. -ج

قامت الباحثة باالطالع عمى بعض المراجع كالدراسات السابقة التي اىتمت بإعداد اختبارات 
(، 9..2(، كدراسة عماد حافظ )8..2التفكير المستقبمي كمنيا دراسة جميؿ السعدم )

(، كدراسة نجاة عارؼ 2.11(، كدراسة محمد عبد الجيد )2.11متكلي )كدراسة أحمد 
(، كذلؾ لالستفادة مف 2.13(، كدراسة محمد بخيت )2.12( كدراسة شيماء ندا )2.12)

( مفردة في 37خبرات السابقيف في ىذا المجاؿ، كقد تككف االختبار في صكرتو األكلية مف )
رات يعد مف أفضؿ الكسائؿ لقياس ميارات صكرة مكاقؼ حيث أف ىذا النكع مف االختبا

 ركعي عند صياغة مفردات االختبار عددان مف اإلعتبارات تمثمت في التالي:التفكير، ك 
 .إنتماء كؿ مفردة لمميارة المراد قياسيا 
 .خمك األسئمة مف الغمكض 
 .)مالئمة المفردات لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم )عينة البحث 
 االختبار.صياغة تعميمات  -د

كتـ صياغة تعميمات يطمب مف الطالب اإلجابة عف جميع أسئمة االختبار في مكانيا المحدد 
 االختبار بحيث تشمؿ عمى:

  .تعريؼ الطالبات بطبيعة االختبار كاليدؼ منو 
 .تشجيع الطالبات عمى اإلجابة عف األسئمة بدقو 
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 .مثاؿ يشرح طريقة الحؿ 
 ار جيدان.قراءة كؿ مفردة مف مفردات االختب 
 .التنبيو عمى الطالبات بعدـ ترؾ أسئمة بدكف إجابة 
 .شرح طريقة تسجيؿ اإلجابة 
 طريقة تصحيح االختبار. -ق

( درجات لممفردات التي 4يطمب مف الطالب اإلجابة عف جميع أسئمة االختبار، كتـ تحديد )
بحيث يأخذ  تقيس ميارة حؿ المشكالت برؤية مستقبمية ككذلؾ ميارة التخطيط المستقبمي

( درجات عند كتابة 3الطالب درجة كاحدة عند كتابة فكرة كاحدة، كدرجتاف عند كتابة فكرتيف ك)
( درجات لممفردات التي 3( درجات عند كتابة أربع أفكار فأكثر، كتحديد )4ثالث أفكار، ك )

القرار،  تقيس ميارة التنبؤ، كدرجتاف لممفردات التي تقيس ميارتي التصكر المستقبمي كاتخاذ
 ( درجة.1.4كتككف الدرجة القصكل لالختبار )

 الصكرة األكلية لالختبار.   -ك
في مجاؿ المناىج   تـ عرض اإلختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف

تـ إعداد الصكرة األكلية ، كبعد اجراء التعديالت التى أشار الييا المحكمكف كطرؽ التدريس 
كقامت الباحثة بتطبيؽ الصكرة المعدلة لإلختبار عمى مجمكعة مف  المستقبمي،الختبار التفكير 

كذلؾ بيدؼ  ( طالبة.2الطالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة الثانكية بنات، بمغ عددىـ )
 ضبط االختبار أحصائيان.

كبعد إجراء بعض المعالجات اإلحصائية كالتأكد مف صالحية اإلختبار، أصبح صالحان 
 عمى مجمكعة البحث. لمتطبيؽ

 رابعاً : إجراءات البحث التجريبية ونتائجها:

 أكالن: اليدؼ مف تجربة البحث.
ىدفت تجربة البحث الحالي إلى تقصي فاعمية كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا  

الحيكية في مادة األحياء باستخداـ النمذجة اإللكتركنية عمى تنمية التفكير المستقبمي لدل 
 الصؼ األكؿ الثانكم. طالب
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 لتجربة البحث: اإلعدادثانيان: 
 إختيار المدرسة التي تمت بيا تجربة البحث: -1

محافظة سكىاج  –تـ اختيار مدرسة سكىاج الثانكية بنات التابعة إلدارة سكىاج التعميمية 
 مكانان لتطبيؽ تجربة البحث الحالي لالعتبارات التالية:

  .تفيـ إدارة المدرسة لمبحث العممي كتقديميا كافة التسييالت الالزمة 
   تضـ المدرسة طالبات مف منطقة جغرافية كسكنية كاحدة محيطة بالمدرسة، األمر الذم

 يساعد في الحصكؿ عمى مجمكعة متكافئة تقريبان في المستكيات االقتصادية كاالجتماعية.
 دد مف أجيزة الكمبيكتر المتصمة باإلنترنت.كما يكجد بالمدرسة معمؿ متطكر بو ع 
 إختيار عينة البحث: -2

تـ اختيار عينة البحث مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة الثانكية بنات بسكىاج 
( طالبة تدرس 33تجريبية قكاميا ) محافظة سكىاج،مجمكعة -التابعة إلدارة سكىاج التعميمية

كحدة "تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية" باستخداـ النمذجة اإللكتركنية مف خالؿ مكقع تطبيقات 
( طالبة تدرس الكحدة نفسيا بالطريقة 33التكنكلكجيا الحيكية، كمجمكعة ضابطة قكاميا )

 ( طالبة.66تي البحث )، كقد بمغ عدد أفراد مجمكع 2.16/2.17المعتادة، لمعاـ الدراسي 
 ثالثان:اإلجراءات العممية لتنفيذ تجربة البحث:

 تكفير اإلمكانيات التجريبية الالزمة: - أ
تجييز معمؿ الكمبيكتر المكجكد بالمدرسة كالتأكد مف اتصاؿ األجيزة باإلنترنت، كتنزيؿ  .1

في حالة مكقع تطبيقات التكنكلكجيا  الحيكية عمى جميع أجيزة المعمؿ بيدؼ العمؿ عميو 
 كجكد عطؿ في اإلنترنت.

تنزيؿ برمجية المعمؿ االفتراضي لتدريب المجمكعة التجريبية عمى كيفية استخداميان كأداء  .2
 التجربة ككيفية تحميؿ البرنامج االـز لتشغيميا.

المقاء التعريفي لطالبات المجمكعة التجريبية لشرح العديد مف النقاط كتقديـ إرشادات  .3
 استخداـ المكقع.  كتكجييات عف كيفية
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 تنفيذ تجربة البحث: - ة
التطبيؽ القبمي ألداة القياس: تـ تطبيؽ أداة  القياس الخاصة بالبحث الحالي؛ بيدؼ  .1

الكقكؼ عمى المستكل المبدئي ألفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التفكير 
 المستقبمي كقد كاف التطبيؽ القبمي لممجمكعة التجريبية إلكتركنيان.

كلمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعة التجريبية كالضابطة في التفكير المستقبمي تـ حساب قيمة 
)ت( الفرؽ بيف متكسطي درجات مجمكعتي البحث )الضابطة كالتجريبية( في التطبيؽ القبمي 
الختبار التفكير المستقبمي ككؿ ككؿ ميارة مف مياراتو عمى حدة كالجدكؿ التالي يكضح ىذه 

 النتائج:
 انًتٕسطبد ٔاالَحشافبد انًعٍبسٌخ ٔقٍى "د" نذسجبد انطالة عٍُخ انذساسخ (2) جذٔل

 فً انتطجٍق انقجهً الختجبس انتفكٍش انًستقجهً

يٓبساد 

 االختجبس

 انًجًٕعخ انضبثطخ

 =ٌ(33) 

 انًجًٕعخ انتجشٌجٍخ

دسجخ  (33)ٌ= 

 انحشٌخ

 قًٍخ

 "د"

االحتًبل 

 انًُبظش
 ع و ع و

 1.56 2.15 1.64 2.12 انتصٕس

64 

1.21 1.841 

 1.147 1.46 1.63 1.81 1.71 2.16 انتُجؤ

 1.119 1.62 1.61 1.84 1.73 1.12 اتخبر انقشاس

 1.572 1.56 1.19 2.84 1.17 2.69 انتخطٍط

 1.392 1.86 1.14 2.57 1.13 2.33 حم انًشكالد

 1.891 1.13 2.68 11.24 2.66 11.33 االختجبس ككم

 

 
 (1شكؿ )

التمثيؿ البياني لمتكسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير 
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 االختبار ككل حل المشكالت التخطيط اتخاذ القرار التنبؤ التصور

 التجريبية الضابطة
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسكبة لميارات اختبار التفكير المستقبمي 
كاالختبار ككؿ تؤكد بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالب 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في إختبار التفكير المستقبمي كمياراتو الخمس كذلؾ مؤداه 

 ة كالضابطة متكافئتاف.أف المجمكعتيف التجريبي
 التطبيؽ البعدم ألداة البحث. .2

تـ تدريس الكحدة المقترحة لممجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية كفي نفس الفترة تعمـ  -أ 
 طالبات المجمكعة التجريبية دركس الكحدة مف خالؿ مكقع "تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية" 

 مف التدريس تـ تطبيؽ أداة القياس عمى المجمكعة الضابطة. بعد اإلنتياء -ة 
بعد إنتياء الجدكؿ الزمني لتعمـ الكحدة مف خالؿ مكقع تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية تـ  -ج 

 فتح أداة القياس عمى المكقع لطالب المجمكعة التجريبية.
 رصد النتائج كاإلستعداد لمعالجتيا إحصائيان. -د 

 ليلها وتفسيرهاخامساً: نتائج البحث وتح

 .أكالن: خطة استخالص نتائج البحث
تـ تطبيؽ أداة القياس الخاصة  بالبحث الحالي عمى  مجمكعتي البحث تطبيقان بعديان، كتـ 
تصحيح أكراؽ اإلجابة الخاصة بالمجمكعة الضابطة بينما المجمكعة التجريبية الكتركنيان،  

 ذلؾ لمعالجتيا إحصائيان كفقان لمخطة التالية كتسجيؿ الدرجات في جداكؿ ُمعدة  ليذا الغرض، ك 
 لمجمكعتي البحث في التطبيؽ البعدم إلختبار التفكير المستقبمي.رصد الدرجات الخاـ  -1
حساب المتكسطات الحسابية  كاالنحرافات المعيارية  لدرجات طالبات مجمكعتي البحث في  -2

مجمكعتي البحث عمى  التطبيؽ البعدم لكؿ أداة مف أدكات القياس، كلكؿ مجمكعة مف
 حدة.

( لمتحقؽ مف كجكد أك عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطي 5...اعتمد البحث عمى  مستكل ) -3
 درجات طالبات مجمكعتي البحث في التطبيؽ البعدم ألداة القياس.

لمعرفة  اتجاه كمقدار ىذه الفركؽ كداللتيا  (t.Test)استخدـ البحث اختبار "ت"  -4
 فركض البحث.  اإلحصائية  الختبار مدل صحة

 حساب حجـ التأثير.  -5
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( Blakeحساب الكسب المعدؿ كداللتيا اإلحصائية  ألداة البحث باستخداـ معادلة بميؾ ) -6
 لمكسب المعدؿ 

 ثانيان: نتائج البحث كتحميميا كتفسيرىا:
 :( بيف 5...ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ) اختبار صحة فرض البحث

متكسطي درجات طالبات المجمكعة  التجريبية  الالتي درسف الكحدة المقترحة  باستخداـ 
النمذجة اإللكتركنية كطالبات المجمكعة الضابطة الالتي درسف الكحدة نفسيا باستخداـ 

 حساب ما يمي:تـ ". الطريقة  المعتادة في اختبار التفكير المستقبمي
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجمكعتي البحث في أكالن: 

 التطبيؽ البعدم لكؿ ميارة مف ميارات اختبار التفكير المستقبمي، كفي االختبار ككؿ.
: قيمة  "ت" لداللة  الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعتي البحث في التطبيؽ ثانيان 
عدم لكؿ ميارة مف ميارات اختبار التفكير المستقبمي، كفي االختبار ككؿ، ككانت النتائج الب

 كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
 (انًتٕسطبد ٔاالَحشافبد انًعٍبسٌخ  ٔقٍى "د" نذسجبد انطالة عٍُخ  انذساسخ3جذٔل )

 فً انتطجٍق انجعذي الختجبس انتفكٍش انًستقجهً

يٓبساد 

 االختجبس

انًجًٕعخ  انضبثطخ  

 =ٌ(33) 

انًجًٕعخ  انتجشٌجٍخ  

دسجخ   (33)ٌ= 

 انحشٌخ 

 قًٍخ 

 "د"

االحتًبل 

 انًُبظش
 ع و ع و

 2.14 21.33 1.78 18.51 انتصٕس

64 

3.84 1.111 

 1.111 11.39 1.14 12.13 1.23 8.81 انتُجؤ

 1.111 11.41 1.66 6.54 1.68 4.81 اتخبر انقشاس

 1.111 11.76 1.91 18.12 1.68 13.33 انتخطٍط

 1.111 7.29 1.91 18.15 2.65 14.11 حم انًشكالد

 1.111 11.41 6.44 75.18 5.78 59.48 االختجبس ككم
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 (2شكؿ )
التمثيؿ البياني لمتكسطات درجات الطالب عينة الدراسة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير 

 المستقبمي
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسكبة  لميارات اختبار التفكير المستقبمي 
كاالختبار تكحي بكجكد فركؽ ذات داللة  إحصائية بيف متكسطات درجات طالب المجمكعتيف 
التجريبية كالضابطة في إختبار التفكير المستقبمي كمياراتو الخمس كىذه الفركؽ لصالح 

بية، كالتي بمغ متكسط درجاتيا في ميارات االختبار كاالختبار ككؿ طالب المجمكعة  التجري
( كىى أكبر مف متكسطات درجات 75.18، 18.15، 18.12، 6.54، 3..12، 23..2)

، 13.33، 4.81، 8.81، 18.51طالب المجمكعة  الضابطة  كالتي بمغت عمى  الترتيب )
 ( كعميو تـ رفض فرض البحث.59.48، ...14

  حجـ األثر:ثالثان :حساب 
 كمف الطرؽ المناسبة  لحساب حجـ األثر في حالة  اختبار "ت" استخداـ المعادلة اآلتية:

£2= 
t2 

t2+df 
كيتـ الحكـ عمى  قيمة مربع درجة  الحرية.  dfإحصائي االختبار،   tحجـ األثر،     2£حيث 

 آيتا في ضكء المعايير التالية:
 ...1  حجـ أثر ضعيؼ. 6...كحتى أقؿ مف . 
 ...6  حجـ أثر متكسط. 14..كحتى أقؿ 
 ..14 .أك أكثر حجـ أثر قكم 

18.51 

8.81 
4.81 

13.33 14 

59.48 

20.33 

12.03 
6.54 

18.12 18.15 

75.18 

0

20

40

60

80

 االختبار ككل حل المشكالت التخطيط اتخاذ القرار التنبؤ التصور

 التجريبية الضابطة
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 كالجدكؿ التالي يكضح قيـ كداللة  حجـ األثر.
 حجى أثش انًتغٍش انًستقم عهى انًتغٍشاد انتبثعخ نهذساسخ (4جذٔل) 

 قًٍخ  " د" انًٓبسح  االختجبس
دسجخ  

 انحشٌخ 
 انذالنخ  حجى األثش

انتفكٍش 

 انًستقجهً

 3.84 انتصٕس

64 

 كجٍش 1.19

 كجٍش 1.67 11.39 انتُجؤ

 كجٍش 1.63 11.41 اتخبر انقشاس

 كجٍش 1.64 11.76 انتخطٍط

 كجٍش 1.45 7.29 حم انًشكالد

 كجٍش 1.63 11.41 االختجبس ككم

كىذا يعنى أف حجـ أثر  14..اكبر مف   2£يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ 
 المتغير المستقؿ في المتغير التابع كبير. كتفسير ذلؾ كما يمى:

( مف التبايف الحادث في 63..، 45..، 64..، 63..، 67..، 19..أف نسبة  ) 
ميارات اختبار التفكير المستقبمي )التصكر، التنبؤ، اتخاذ القرار، التخطيط، حؿ المشكالت( 

لتبايف المكجكد في المتغير المستقؿ )الكحدة المقترحة بالنمذجة كاالختبار ككؿ ترتبط با
 اإللكتركنية(.

كىذا ما يؤكد أف الفركؽ القائمة بيف أفراد المجمكعة  التجريبية  كالمجمكعة  الضابطة  
  إنما يرجع إلى المتغير المستقؿ المستخدـ بالدراسة كليس ألية عكامؿ أخرل.

 لة الكسب المعدؿ:رابعان: حساب قيمة كدال 
 قًٍخ ٔدالنخ انكست انًعذل نـــــ "ثهٍك" (5جذٔل)

 انًٓبسح اإلختجبس

 انُٓبٌخ 

 انعظًى
يتٕسط 

 انتطجٍق

 قًٍخ 

يعبيم 

 "ثهٍك"

 اإلختجبس انذالنخ 

انتفكٍش 

 انًستقجهً

 فبعم 1.26 21.33 2.15 31 انتصٕس

 فبعم 1.21 12.13 1.81 18 انتُجؤ

 فبعم 1.51 6.54 1.84 8 اتخبر انقشاس

 فبعم 1.36 18.12 2.84 24 انتخطٍط

 فبعم 1.38 18.15 2.57 24 حم انًشكالد

 فبعم 1.32 75.18 11.24 114 االختجبس ككم

اإللكتركنية  ذك فاعمية مقبكلة تربكيان في   يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف استخداـ النمذجة
 1.2ميارات التفكير المستقبمي، حيث كانت قيمة معامؿ بميؾ الميارات أكبر مف 

 كبذلؾ يمكف اإلجابة عف سؤاؿ البحث كالذم ينص عمى:
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   ما فاعمية تدريس كحدة مقترحة في مادة األحياء في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية
اإللكتركنية عمى تنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدم طالب   باستخداـ النمذجة

 .؟الصؼ األكؿ الثانكم
فاعمية تدريس كحدة مقترحة في مادة  األحياء في تطبيقات التكنكلكجيا كقد تـ حساب 

الحيكية  باستخداـ النمذجة  اإللكتركنية  عمى ميارات التفكير المستقبمي باستخداـ معادلة  
( الذم يشير إلي أنو إذا كانت نسبة الكسب المعدؿ تقع بيف Blakeدؿ لبالؾ )الكسب المع

( فإنو يمكف الحكـ بعدـ فاعمية  المتغير المستقؿ نيائيان مما يعني أف الطالب لـ  1-)صفر
%( مف الكسب المتكقع، أما اذا زادت نسبة الكسب عف الكاحد الصحيح .5يتمكنكا مف بمكغ )

يعني أف نسبة الكسب المعدؿ كصمت إلي الحد األدنى مف الفاعمية،  (، فيذا1.2كلـ تتعدم )
( 1.2كىذا يعني أف المتغير المستقؿ حقؽ فاعمية مقبكلة، كلكف إذا تعدت نسبة  الكسب )

فيذا يعني أف نسبة  الكسب المعدؿ كصمت إلي الحد األقصى مف الفاعمية، كىذا دليؿ عمى أف 
 ، ككانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:المتغير المستقؿ حقؽ فاعمية عالية

 دالنخ انكست انًعذل نهًجًٕعخ انتجشٌجٍخ فً اختجبس انتفكٍش انًستقجهً (6جذٔل )

 انتطجٍق
عذد 

 انطالة
 انًتٕسط

انُٓبٌخ  

 انعظًً

َسجخ  انكست 

 انًعذل
 دالنخ  انكست انًعذل

 انقجهً
33 

18.2 
 راد دالنّ 1.25 114

 41.2 انجعذي

كىذه النسبة  أكبر مف  1.25يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ تساكم 
كىذا يدؿ عمى أف المتغير المستقؿ )التجريبي( لو فاعمية عالية في تنمية ميارات  1.2

حؿ  –التخطيط المستقبمي  –اتخاذ القرار  –التنبؤ  –التفكير المستقبمي )التصكر المستقبمي 
 ستقبمية ( لدم طالبات المجمكعة التجريبية.المشكالت برؤية  م

 :تفسير النتائج المتعمقة بفرض البحث كسؤالو 
كشفت نتائج اختبار صحة فرض البحث عف كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل 

( بيف متكسطي درجات طالبات مجمكعتي البحث في ميارات التفكير المستقبمي كفى 5...)
، كأف ىذا الفرؽ لصالح طالبات المجمكعة  التجريبية، كما اختبار التفكير المستقبمي  ككؿ

أثبتت نتائج البحث فاعمية  تدريس كحدة مقترحة في تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية  باستخداـ 
النمذجة  اإللكتركنية  في تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدل طالبات المجمكعة  التجريبية، 

ُيعزل فرؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة  ( ، ك 19.25) كاختبار التفكير المستقبمي ككؿ
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يمكف تفسير استخداـ النمذجة  االلكتركنية الضابطة  في اختبار التفكير المستقبمي ككؿ إلى 
 ذلؾ في ضكء ما يمي:

كجكد المكقع اإللكتركني كصفحة  التكاصؿ فيس بكؾ أتاح الفرصة  لمطالبات لمحكار  .1
 الفيـ العميؽ لمحتكل الكحدة المقترحة. كالمناقشة، مما أدل إلى

تضميف الكحدة بعض الفيديكىات كالصكر كاألفالـ الكثائقية كالنماذج اإللكتركنية مما زاد  .2
 مف قدرة الطالبات عمى التصكر كالتنبؤ كالتخطيط لممستقبؿ. 

قياـ الطالبات بأنشطة التفكير كالتكميفات الجماعية كالفردية  المتضمنة في المحتكم  .3
يسمح ليف بتنمية ميارات التفكير المستقبمي المتضمنة  في البحث، كذلؾ مف خالؿ 

 مناقشاتيـ مع المعمـ كمع بعضيـ لبعض .
تكافر المكتبة  اإللكتركنية  كمكتبة  الصكر كالفيديكىات كالنصكص الفائقة  ساعد عمى   .4

المشكالت  فيـ كتفسير  المعمكمات كجمع البيانات كبذلؾ يسيـ في دراسة  كحؿ بعض
 برؤية  مستقبمية. 

صياغة المحتكل بشكؿ منظـ كمتتابع شجع الطالبات عمى  االنطالؽ في تفكيرىف في عدة   .5
مسارات متشعبة  الكتساب المعمكمات كاستكشاؼ األفكار كالعالقات، كذلؾ تـ مف خالؿ 

لنظر التركيز في صياغة  المحتكل عمى  بعض المكاقؼ أك المشكالت التي يتطمب حميا كا
 إليو بنظرة  مستقبمية مما أعطي فرصة جيدة لتنمية ميارة حؿ المشكالت برؤية مستقبمية.

صياغة مكضكعات في الكحدة المقترحة في صكرة مشكالت ذات نيايات مفتكحة، ال  .6
نما حمكالن، لمتكصؿ إلي أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ المستقبمية   تتطمب حالن كاحدان صحيحان كا 

المشكالت ساىـ في اكتسابيف المعارؼ كالمفاىيـ كتطكير ميارات  كالمناسبة ليذه
 التخطيط المستقبمي لدييـ.

تنكع الكسائط التعميمية كتنكع األنشطة كالتكميفات ساعد في تنمية ميارة  المركنة التكيفية   .7
لدل الطالبات مف خالؿ تغيير زكايا تفكيرىف بشأف المكضكعات المطركحة لمنقاش، كعدـ 

 عند فكرة  معينة، كتنمية ميارات التفكير المستقبمي لدييف.الجمكد 
تدريس كحدة  "تطبيقات التكنكلكجيا  استخداـ النمذجة اإللكتركنية فييتضح مما سبؽ أف 

: طالبات المجمكعة  التجريبيةالحيكية" أدل إلى اكتساب ميارات التفكير المستقبمي لدل 
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حؿ المشكالت برؤية   –التخطيط المستقبمي  –ار اتخاذ القر  –التنبؤ  –)التصكر المستقبمي 
 كفي التفكير المستقبمي ككؿ. مستقبمية(

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض البحكث كالدراسات السابقة التي أكدت عمى فعالية  
النمذجة  اإللكتركنية في تنمية  بعض أنماط التفكير في المراحؿ التعميمية المختمفة، كمف ىذه 

 .(2.13( كدراسة  حمدم عبد العزيز كأخركف )9..2دراسة  خالد الباز ) الدراسات:
 ثالثاً: التوصيات والبحوث المقترحة.

 التكصيات: -1
 في ضكء ما أسفر عنو البحث مف نتائج تكصي الباحثو بما يمي:  
تضميف مفاىيـ التكنكلكجيا الحيكية في محتكل كتب العمكـ بالمرحمتيف اإلعدادية   -1

 كالثانكية.
إعادة  صياغة  كتنظيـ منيج األحياء كفقان لمنمذجة اإللكتركنية بحيث يصبح الطالب   -2

عضكان إيجابيا كمشاركان في مسئكلية تعميمية مما يزيد مف تحصيمو الدراسي، كينمى لديو 
 ميارات التفكير المستقبمي.

مناىج إنشاء صفحات تكاصؿ اجتماعي تابعة لكزارة التربية كالتعميـ حيث تنشر بيا ال -3
كاالختبارات كالتدريب عمى مختمؼ ميارات التفكير كجداكؿ االمتحانات كركابط إثرائية 

 كفيديكىات كككرسات تدريبية لطالب المرحمة الثانكم.
اإللكتركنية في تدريس مناىج األحياء كتعمميا في المرحمة الثانكية  استخداـ النمذجة -4

لمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو تعمـ ىذه المادة كتعكؽ تحقيؽ أىدافيا التعميمية سكاء 
 تمؾ الصعكبات المتعمقة بطبيعتيا أك بالطرؽ المستخدمة في تدريسيا. 

مميف العمـك كاألحياء في الكطف إنشاء شبكة عممية اجتماعية ليتكاصؿ مف خالليا مع -5
العربي لكي يتـ تبادؿ الخبرات كأفضؿ طرؽ التدريس المستخدمة في تدريس المكضكعات 

 كذلؾ إلثراء المادة العممية كتحقيؽ أفضؿ استفادة لمعممية التعميمية.
تدريب المعمميف عمى التعامؿ مع برمجيات المحاكاة اإلفتراضية لعمؿ التجارب الخاصة   -6

 و كيمكنو نشرىا عمى مكقعة كتبادؿ الخبرات مع المعمميف األخريف.بمنيج
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تطكير أساليب التقكيـ الحالية بحيث ال تقتصر عمى  قياس المستكيات المعرفية الدنيا،     -7
بؿ تقيس أيضان المستكيات العميا مف المعرفة  مثؿ التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ، إضافة  إلى 

 بمي.قيػاس ميارات التفكير المستق
 البحكث المقترحة: -2

في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج تبدك الحاجة إلى إجراء مزيد مف البحكث 
 التربكية في ىذا المجاؿ مما يزيده عمقان كثراء، لذا تقترح الباحثة البحكث التالية:

اإللكتركنية في تدريس األحياء عمى تنمية  المفاىيـ كميارات  فاعمية استخداـ النمذجة  .1
 التفكير التحميمي لدل طالب المرحمة الثانكية.

فاعمية برنامج تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية  في تدريس العمـك عمى  تنمية  التخيؿ   .2
 كميارات التعمـ التكيفي لدل طالب المرحمة  الثانكية .

التكنكلكجيا الحيكية قائـ عمى النظرية التكاصمية باستخداـ فاعمية برنامج مقترح في  .3
 الثانكية. ة النمذجة اإللكتركنية عمى تطكير الكفايات التدريسية لدل معممي العمـك بالمرحم
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 : لمراجع
 (: إستخداـ الحاسكب في التعميـ، عمَّاف، دار الفكر.2..2إبراىيـ عبد الككيؿ الفار )
(: فاعمية حقيبة تعميمية الكتركنية قائمة عمي المدخؿ الكقائي في 2.11أحمد سيد محمد متكلي )

التدريس في تنمية التفكير المستقبمي كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ في الرياضيات لدم تالميذ 
 المرحمة اإلعداديو، رسالة دكتكراه، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.

(: أىمية تضميف مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية في مناىج األحياء 6..2طو أبكزيد )أمة الكريـ 
، العدد 3المطكرة بالمرحمة الثانكية،مجمة جامعة صنعاء لمعمـك التربكية كالنفسية، المجمد 

 142-.12ديسمبر، -(، يكنيك2)
عربي الرابع حكؿ المدخؿ (: التكنكلكجيا الحيكية في التعميـ، المؤتمر ال4..2أميف عرفاف دكيدار )

المنظكمي في التدريس كالتعميـ، مركز تطكير تدريس العمكـ، دار الضيافة، جامعة عيف 
 .279 -272ابريؿ(،  4 -3شمس،)

(: فاعمية برنامج تدريسي مقترح لتنمية 2.13إيماف عبد الحكيـ الصافكرم ك زيزم حسف عمر)
مف خالؿ االقتصاد المنزلي لممرحمة الثانكية، التفكير المستقبمي بإستخداـ استراتيجية التخيؿ 

 .72-43( الجزء الرابع 33دراسات عربية في التربية كعمـ النفس،السعكدية،  عدد)
(: أثر تدريس كحدة مقترحة في التكنكلكجيا الحيكية بطريقتي التعمـ 2.11تغريد عايش اليباىبة )

كسابيـ مفاىيـ تمؾ المفرد كدراسة الحالة في تنمية التفكير اإلبداعي لطمب ة المرحمة الثانكية كا 
  864-852( ،3( ،ممحؽ )38الكحدة ،دراسات العمكـ التربكية ، مجمد )

(: فعالية برنامج قائـ عمى مستحدثات التكنكلكجيا الحيكية .2.1تياني محمد سميماف محمد حسيف )
المتعددة لتنمية المعارؼ المرتبطة بالقضايا البيكلكجية كالقيـ  في ضكء استراتيجية الذكاءات

 البيكاخالقية لدل طالب شعبة البيكلكجي كمية التربية، رسالة دكتكراه، جامعة الزقازيؽ.
(: أثر إستخداـ مداخؿ التعمـ بالنمذجة في تنمية بعض الميارات 5..2ثناء محمد محمد حسف )

جاؿ الكيمياء لدل طالبات أمينات المعامؿ، دراسات في األدائية في مجاؿ األحياء كفي م
 .47-14(، 1.2المناىج كطرؽ التدريس، جميكرية مصر العربية، العدد )

(: أثر استخداـ المنظمات المتقدمة مع النمذجة عمى تحسيف الكتابة 9..2ثناءعبد المنعـ رجب) 
لمرحمة االعدادية ،المؤتمر السنكم الكظيفية، كبقاء التعمـ ،كاالتجاه نحك الكتابة لدل تالميذ ا

السادس عشر لمركز تطكير التعميـ قبؿ الجامعي )التعميـ الجامعي العربي كدكره في تطكير 
 369-312التعميـ قبؿ الجامعي( ، جامعة عيف شمس.



 .... .........................ثـشَبيــج يـقـتـشح ثبسـتخذاو انـُـًـزجــخ 

- 33 - 

(: فعالية استخداـ بعض األنشطة اإلثرائية القائمة عمى 8..2جميؿ بف سعيد بف جميؿ السعدل)
اؼ المستقبؿ فى تدريس مادة التاريخ بالتعميـ العاـ بسمطنة عُماف في تنمية أساليب إستشر 

 ميارات التفكير المستقبمي، رسالة دكتكراه ، معيد الدراسات كالبحكث التربكية، جامعة القاىرة.
(: فعالية برنامج لتطكير منيج األحياء في المرحمة الثانكية، المؤتمر 3..2حامد محمد أبك الفتكح )

مي الخامس نحك تربية عممية أفضؿ، الجمعية المصرية لمتربية العممية، كمية التربية، العم
 289-259يكليك(،  .3-27جامعة عيف شمس، )
(:أثر النمذجو االلكتركنية القائمة عمي المحاكاة االفتراضية في 2.13حمدم عبد العزيز كأخركف )

تعمـ لدل طالبات كمية التربية تنمية ميارات صيانة الحاسب اآللى كتحسيف الرضا عف ال
 . 172-.14( ديسمبر 4( العدد )14جامعة الدماـ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية،مجمد )

(: مدل تضميف محتكل مقررات األحياء لطالبات المرحمة الثانكية بعض ...2حناف بخيت الزىراني )
 عة أـ القرل.القضايا كالمشكالت المعاصرة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جام

(: أثر استخداـ إستراتيجية النمذجة في التحصيؿ كاإلستدالؿ العممي 9..2الد صالح عمي الباز )خ
(، .1كاإلتجاه نحك الكيمياء لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم، مجمة التربية العممية، مجمد )

 .12 -91العدد الثاني، 
لمقرارت العمـك البيكلكجية في المرحمة  (: رؤل مستقبمية...2المييى ) عبد الحميد رجب السيد

الثانكية مع بدايات القرف الحادل كالعشريف، مجمة التربية، كمية التربية، جامعة األزىر، العدد 
(9..) 

(: فاعمية إستراتيجية مقترح في تدريس المستحدثات 2..2رجب السيد عبد الحميد المييي )
ص عمـك ذكم أساليب التعمـ المختمفة، مجمة البيكتكنكلكجية لدل طالبات كمية التربية تخص

التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية، كمية التربية، جامعة عيف شمس، المجمد الخامس، 
 (.2..2العدد الثاني، )يكنيو 

(: فعالية برنامج مقترح في تعميـ بعض مكضكعات اليندسة الكراثية 3..2سعد خميفة عبد الكريـ )
يرة لمجدؿ في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد كبعض القيـ المرتبطة بأخالقيات كاالستنساخ المث

عمـ األحياء لدل الطمبة اليكاة بالمرحمة الثانكية العامة بسمطنة عماف، المؤتمر العممي 
السابع، نحك تربية عممية أفضؿ، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمة العممية، المجمد 

(21 .) 
(: فاعمية برنامج بالكمبيكتر لتنمية ميارات إستخداـ بعض 1..2جمعو عكض جمعو )سميماف 

الكسائؿ التعميمية لدل طالب كميات التربية النكعيو، رسالة ماجستير، معيد الدراسات 
 كالبحكث التربكية، جامعة القاىرة.
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تكنكلكجية لتنمية (: فاعمية برنامج مقترح في المستحدثات البيك 2.12سماح محمد أحمد محمد عيد )
فيـ بعض القضايا البيكأخالقية كاإلتجاه نحكىا لدم طالب الصؼ األكؿ الثانكم، رسالة 

 دكتكراه، كمية التربية، قسـ المناىج كطرؽ التدريس، جامعة أسيكط.
(: فاعمية مدخؿ قائـ عمي الخياؿ العممي في تدريس العمكـ لتنمية 2.12شيماء حامد عباس ندا )

ير المستقبمي كاإلستطالع العممي لتالميذ المرحمة االعدادية، رسالة دكتكراه، كمية ميارات التفك
 التربية، قسـ مناىج كطرؽ التدريس، جامعو حمكاف.

(: تقكيـ منيج عمـ األحياء بالمرحمة الثانكية لمبنات في ضكء 1..2صفيناز عمي حسف غنيـ )
الحادم كالعشريف، رسالة دكتكراه، كمية  متطمبات التربية العممية في مجاؿ عمـ األحياء لمقرف

 التربية، جامعة أـ القرل.
(: المستحدثات البيكتكنكلكجية كضكابطيا األخالقية، 4..2ضياء الديف محمد عطية مطاكع )

 الرياض، مكتب التربية العربي بدكؿ الخميج.
ديك في التعميـ كالتعمـ، (: تكنكلكجيا التعميـ كالمعمكمات كاستخداـ الكمبيكتر كالفي...2عاطؼ السيد)

 مطبعة رمضاف.اإلسكندرية، 
،4..2عايش زيتكف )   ، عَماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.4ط (:أساليب تدريس العمـك

كالتمخيص في عالج صعكبات فيـ  (:فاعمية استراتيجيتي النمذجة2.12عبد الرازؽ مختار محمكد )
المقركء كخفض قمؽ القراءة لدل دارسات المدارس الصديقة لمفتيات ،المجمة الدكلية لألبحاث 

 .256-221(، جامعة االمارات المتحدة العربية31التربكية ، العدد )
كؼ عبؤىا التعميمي كعز  -(: مناىج العمـك بالثانكية العامة7..2عبد الرحمف محمد السعدني )

الطالب عنيا،  دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ 
 .144-67( ، 125التدريس، العدد )

 .(: استخداـ الحاسب اآللي في التعميـ، الرياض، مكتبة الشقرم1..2عبد اهلل عبد العزيز المكسى) 
ذجة المفاىيمية في تعميـ (: فاعمية استخداـ استراتيجية النم7..2عزت عبدالرؤكؼ عمي )

البيكلكجي عمى التغير المفاىيمي كتنمية بعض ميارات التفكير الناقد لدل طالب الصؼ األكؿ 
الثانكم، المؤتمر العممي التاسع عشر، تطكير مناىج التعميـ في ضكء معايير الجكدة، ج. ـ. 

 ..1.6 -1.24( ، 3ع. ، مجمد )
 معمـ الناجح كميارتو األساسية، القاىرة، دار الفكر العربي.(: أثر بيئة التعمـ، ال6..2عمي راشد )

(: فاعمية برنامج مقترح في الثقافة البيكلكجية عمى التحصيؿ كتنمية 3..2عماد الديف الكسيمي )
ميارات التفكير الناقد كاالتجاىات العممية نحك مادة البيكلكجيا لدل طالب الصؼ الثاني 
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ي المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، الثانكم األدبي، مجمة دراسات ف
 261-2.7(، ديسمبر.91العدد )

(:استشراؼ المستقبؿ في مناىج الدراسات اإلجتماعية بمراحؿ التعميـ 2..2عيد عبد الغني الديب)
(، كمية التربية، سكىاج، جامعة 17العاـ قبؿ الجامعي"دراسة تقكيمية"،المجمة التربكية،العدد) 

 نكب الكادم.ج
(: فاعمية أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية االستيعاب المفاىيمي في العمـك ، 2.11فتح اهلل مندكر )

كعادات العقؿ لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي،المممكة العربية السعكدية.مجمة المعرفة، 
 (..18العدد )

األساسي فى ضكء  التعميـ مف العميا مرحمةلم الفمسطينية العمكـ مناىج (: تقكيـ4..2المكلك ) فتحية
المستحدثات العممية المعاصرة، المؤتمر التربكل األكؿ "التربية في فمسطيف كمتغيرات العصر، 

 (، الجامعة اإلسالمية، غزة.1نكفمبر(، المجمد )23-24)
التجارة (: المستقبؿ كاالقتصاد في الدراسات المستقبمية، مجمة كمية 2..2قاسـ محمد النعيمي)

 (، جامعة صنعاء.15،16كاالقتصاد، العدداف )
(: إعادة بناء كحدة في مادة البيكلكجي لمصؼ األكؿ الثانكم في 9..2ليمى ابراىيـ أحمد معكض )

ضكء المستحدثات البيكتكنكلكجية كفقان لنمكذج التعمـ البنائي،كفاعميتيا في تنمية التفكر الناقد 
دراسة البيكلكجي لدل الطالب، دراسات في المناىج كطرؽ  كالتحصيؿ المعرفي كاالتجاه نحك

 154-1.3(،142التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،العدد)
(: تعميـ التفكير "استراتيجيات مستقبمية لأللفية الجديدة"، القاىرة 3..2مجدم عبد الكريـ حبيب )
 ،دار الفكر العربي.
فاعمية برنامج مقترح لتطكير منيج األحياء في المرحمة الثانكية،  (:1..2محمد أبك الفتكح خميؿ )

المؤتمر العممي الخامس لمتربية العممية لممكاطنة، الجمعية المصرية لمتربية العممية، مجمد 
(1،) 259- 316. 

(: تقكيـ محتكل كتب االحياء بالمرحمة الثانكية في ضكء مستحدثات عمـ 9..2محمد الشيرم )
 ة.كأخالقياتيا، رسالة دكتكراه، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدياألحياء 

(: فاعمية نمكذج مقترح لتصميـ منيجي بيئي ذم تكجيات مستقبمية 2.11محمد عبد الجيد عبده )
في الفيزياء كالكيمياء الحيكية لطالب المرحمة الثانكية، رسالة دكتكراه، كمية التربية، قسـ 

 ريس، جامعة حمكاف.مناىج كطرؽ التد
 (: تحديث كنقؿ الخبرات، الرياض، قرطبة لمنشر كالتكزيع.  8..2محمد عبد الغني ىالؿ)
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(: سمسمة أكراؽ منيجية، نبذة عف الدراسات المستقبمية، القاىرة، 9..2محمد مصطفى صالح )
 ة.رئاسة مجمس الكزراء، مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار، مركز الدراسات المستقبمي

(: كثيقة منيج االحياء"المرحمة الثانكية، مركز تطكير المناىج كالمكاد 2.12مدحت محمد كماؿ )
 التعميمية، كزارة التربية كالتعميـ، جميكرية مصر العربية.

 .(: مدخؿ في التصميـ كالمعرفة،القاىرة، نقابة المصمميف9..2مصطفي محمد كحيد )
كر مقترح لتضميف القضايا العممية األخالقية بمحتكل (: تص1..2نجاح السعدم المرسي  عرفات )

-83( ، 16، العدد ) 3مناىج األحياء بالمرحمة الثانكية ، مجمة البحكث النفسية ، مجمد 
112. 

(: فعالية برنامج قائـ عمى أبعاد التربية المستقبمية في تدريس الدراسات 2.12نجاه عارؼ عبده)
تنمية بعض ميارات التفكير كاالتجاىات المستقبمية  االجتماعية بالمرحمة االعدادية عمى

 ،رسالو دكتكراه ،كميو التربيو بقنا، جامعة جنب الكادم
(: دكر مناىج العمـك في تحقيؽ استشراؼ المستقبؿ كفعالية .2.1ىالو عز الديف محمد أحمد )

ذ المرحمة كحدة مقترحة لتنمية التحصيؿ كالكعي المستقبمي كالقدرات االبتكارية لدل تالمي
 االعدادية، رسالة دكتكراه، كميو التربية بقنا ،جامعة جنكب الكادم.

(: "إثراء محتكل منياج العمـك لمستحدثات بيكلكجية كأثره .2.1ىبو محمد عبد السالـ أبك فكدة )
في تنمية التنكر البيكلكجي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي، رسالة ماجستير، الجامعة 

 ة.اإلسالمية، غز 
(: فعالية التعمـ الذاتي السمعي في دراسة كحدة في الثقافة ...2ىدل  عبد الحميد عبد الفتاح )

البيكلكجية عمى التحصيؿ الدراسي لدل طالب شعبة التعميـ االبتدائي )عمـك ( بكميات التربية، 
 .38-1( ، 3الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مجمة التربية العممية، المجمد الثالث، العدد )

( : فاعمية نمكذج االستقصاء العادؿ في تنمية فيـ بعض قضايا 6..2ىدل محمد حسيف بابطيف)
مستحدثات التقنية الحيكية كالتفكير الناقد كالقيـ لدل طالبات الفرقة الثالثة )تخصص أحياء( 
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