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المشكالت  حل برنامج مقترح في تكنولوجيا النانو البيئية لتنمية مهارات

تخصص علوم بيولوجية  البيئية والتفكير االستراتيجي لدى الطالب المعلمين

 يولوجية وبيئيةجو

 د/ ايمان فتحي جالل جاد*

  

    :مستخلصال

برنامج مقترح في تكنولوجيا النانو البيئية وتعرف فاعليته  إعدادهدف البحث إلى 

علمين في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية والتفكير االستراتيجي لدى الطالب الم

طالب  35ن وعة البحث موتكونت مجم ،تخصص علوم بيولوجية وجيولوجية وبيئية 

بالفرقة الرابعة شعبة علوم بيولوجية وجيولوجية وبيئية بكلية التربية جامعة وطالبة 

في تكنولوجيا النانو البيئية،  برنامج مقترحواشتملت مواد البحث وأدواته على  أسيوط،

 جالمنه استخدام وتم بيئية، واختبار والتفكير االستراتيجي،واختبار حل المشكالت ال

فاعلية البرنامج المقترح في تنمية  وأظهرت نتائج البحث واحدة،ال مجموعةال ذو التجريبي

تضمين مهارات حل المشكالت البيئية والتفكير االستراتيجي، كما أوصى البحث ب

ررات العلوم البيئية التي يدرسها موضوعات تكنولوجيا النانو البيئية المقترحة في مق

 .البيولوجية والجيولوجية والبيئيةلعلوم الطالب المعلمين شعبة ا

 

 التفكير االستراتيجي -حل المشكالت البيئية  - تكنولوجيا النانو البيئية :الكلمات المفتاحية

 الطالب المعلمين -
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A Suggested Program in Environmental 

Nanotechnology to Develop Skills of Environmental 

Problem-solving and Strategic Thinking of Student-

teachers of Biology, Geology and environmental 

Sciences 
Dr. Eman Fathy Galal Gad*  

 

Abstract 
     This research aims at preparing a suggested program in 

Environmental Nanotechnology and probing into its effectiveness in 

developing the skills of Environmental Problem solving and 

strategic thinking among student-teachers of Biology, Geology and 

environmental Sciences. The sample of the research comprises 53 

students enrolled in Fourth year, Biology, Geology, and 

environmental sciences section, at Faculty of Education, Assiut 

University. Research tools include a suggested program in 

Environmental Nanotechnology, An Environmental Problem-

Solving Test, and a Strategic Thinking Test. The one-group 

experimental method was used, Results of the research have 

indicated the effectiveness of the suggested program in developing 

the skills of the environmental problem-solving and the strategic 

thinking. The research   recommended incorporating the suggested 

topics of environmental nanotechnology into the courses of 

environmental sciences to be studied by student-teachers of Biology, 

Geology, and Environmental Sciences. 
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   :البحث مةمقد

يشهد العصر الحالي تطورات علمية وتكنولوجية سريعة ومن أهمها التطوور 

في علوم وتكنولوجيوا النوانو والتوي يطلوي عليهوا علووم الم وتقبل، مموا يتطلوب العمول 

جميووا المراحوول علووى تطوووير منوواهج العلوووم الدراسووية السووتيعاب هوو ا التطووور فووي 

الجامعية مرحلة إعداد معلمي العلووم ننهوم لة مرحوفي مقدمتها ال، التعليمية المختلفة

 من يقومون بتدريس ه ه العلوم.  

وتعووود تكنولوجيوووا النوووانو حاليموووا واحووودة مووون المجووواالت البح يوووة ذات انولويوووة 

ا ومكاناتهوووا الهائلوووة وت  يرهوووا االقتصووواد ،  القصووووى فوووي العديووود مووون البلووودان ناووورم

ومعالجووة الهياكوول والمووواد علووى  تووا ونوتتضوومن تقنيووة  النووانو البحووث والتطوووير وا

نطوا  نووانومتر فوي مختلووت مجوواالت العلووم والطاقووة، والطوب، والمجووا  الع ووكر ، 

(، وتورتب  Kabir, et al ,2018,261وعلوم البيئة، وسالمة انغ ية، والصوناعة  

تكنولوجيووا النووانو بحياتنووا اليوميووة، وهووي قوووة الصووناعة الجديوودة فووي القوورن الحوواد  

وووا فوووي الوقوووت وب ين،والعشووور ا ملحم التوووالي فوووين تعلووويم تكنولوجيوووا النوووانو يعووود أمووورم

 (.Lu, & Sung,2011الحالي 

وب بب تعدد تطبيقات تكنولوجيا النانو هناك ضورورة لتحوديث منواهج العلووم 

المدرسية من خال  دمج المفاهيم المتعلقوة بتكنولوجيوا النوانو والتوي تكوون ذات صولة 

قنيوة النوانو فوي منواهج العلووم المدرسوية اسوتجابةم ج تدم وذات مغزى للطالب، وي تي

لتطور علم النانو ومهمتنا كمعلمين لغرس وإ ارة فضو  الطوالب فوي التعورف علوى 

، حيوث تلعوب التكنولوجيووا (Ghattas, & Carver,2013,27) كول موا هوو جديوود

ا متزايووودما باسوووتمرار، فوووين قووودرة الطوووالب علوووى فهوووم العلووووم انساسوووية واتخووو اذ دورم

رارات االجتماعيووة والبيئيووة ال كيووة بنووالم علووى تلوور المعرفووة أموور بووال  انهميووة القوو

 Madden, 2011). 

فتكنولوجيا النانو لها منوافا ومخواطر جموة علوى المجتموا، والبيئوة، والصوحة 

العامة ومن المتوقا أن تؤد  تكنولوجيا النانو دورا كبيرا فوي التحوديات التوي تواجوه 

 وول تغيوورات المنوواص، والصووحة العامووة، والطاقووة، والبيئووة، ت ممعوواالمووواطنين والمجت

وانمن القومي، لهو ا كانوت الحاجوة ماسوة لتعلويم علووم وتكنولوجيوا النوانوة لم واعدة 

انفووراد علووى اتخوواذ القوورارات المناسووبة والمتواننووة تجوواه منووافا ومخوواطر تكنولوجيووا 

اذ القوورارات الم ووتقلة اتخوولووى النووانو، كمووا أننووا نحتووا  أيضووا إلووي مووواطنين قووادرين ع

                 وال كيووووووووووة بشوووووووووو ن القضووووووووووايا االجتماعيووووووووووة المرتبطووووووووووة بعلوووووووووووم النووووووووووانو

 Laherto,A., 2010, 166-169.) 

ويعد مجا  حماية البيئة من أبرن المجواالت التطبيقيوة التوي توليهوا تكنولوجيوا 

م كبيرام، نارام لشدة التوراب  بوين صوحة اون وان وف البيئيوة التوي لاوروا النانو اهتماما

 (.0، 7102 مرفت رشاد وأيمن جابر  يعيش فيها

وووا فوووي تشوووكيل الحلوووو  الفعالوووة  ا مهمم وتوووؤد  تكنولوجيوووا النوووانو البيئيوووة دورم

لمجموعوة كبيورة موون العلووم والهندسووة البيئيوة، وتتنوواو  تطبيقوات تقنيووة النوانو البيئيووة 
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وسووا ال ووريا فووي تكنولوجيووا لتا الحلووو  المتقدمووة للمشوواكل البيئيووة الحاليووة، واكت ووب

ا بتطبيقووات المووواد النانويووة فووي تح ووين اننامووة باوضووافة إلووى  ووا كبيوورم النووانو اهتمامم

تعزيوووووز كفوووووالة أجهوووووزة المراقبوووووة وإنتوووووا  الطاقوووووة المتجوووووددة ومعالجوووووة التلوووووو  

  (Sulaiman & Santuraki,2018, 55).يئالبي

النووانو وتضوومين  جيوواولوعلوووم وتكن وقوود نووادت العديوود موون الدراسووات بتوودريس

المفوواهيم والتطبيقووات ذات الصوولة بهووا فووي منوواهج العلوووم بجميووا المراحوول التعليميووة 

، ، وشوواهر ربحوويJones, et al (2013المختلفووة وموون هوو ه الدراسووات: دراسووة  

، وسووامية جمووا  Sakhnini & Blonder (2016) (،7103وموواهر محموود  

 .İpek, et al (2020(، و 7171 

د من الدراسات بتضمين مفاهيم ومجاالت علوم وتكنولوجيوا عديال كما أوصت

النووانو فووي بوورامج إعووداد معلووم العلوووم، وتقووديم بوورامج تدريبيووة لمعلمووي العلوووم عوون 

 (، وعاليوووة محمووود7105آيوووات ح ووون   مجووواالت تكنولوجيوووا النوووانو ومنهوووا: دراسوووة

 قةاب(، وموون خووال  االطووالا علووى الدراسووات ال وو7171(، ومنووا  محموود  7102 

يالحظ أنها اهتمت بيعداد برامج في تكنولوجيا النوانو بشوكل عوام أو النوانو بيولووجي 

أو كيميال النانو ولكن الدراسة الحالية تهتم بيعداد برنامج في تكنولوجيا النانو البيئيوة 

 على وجه التحديد.

 كما أن تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لها العديد من الفوائد فمون خاللهوا

لم الطالب تكوين الرأ ، واتخاذ الخيارات والقرارات التوي سوتؤ ر بشوكل مباشور تعي

والمجتموا ككوول، كمووا أنهوا تنمووي لوودى الطوالب التفكيوور الناقوود،  همعلوى حيوواتهم وأسوور

ومهووارات التقيوويم موون خووال  مواقووت فعليووة ملموسووة، كمووا إنهووا طريقووة لت ووهيل نقوول 

، لطووالب بووالتفكير، والتلخوويصل محالمعرفووة إلووى مواقووت خووار  الدراسووة، كمووا ت وو

 Groupe de recherche ، واسوتخدام معوارفهم ال وابقة، والتقيويموالت اؤ  الو اتي

Littoral et vie ,2019 , 6).) 

م فووي الووتعلم الفعووا ، فالطالووب موون  وتحتوول مهووارات حوول المشووكالت دورام مهمووا

فوي معالجوة  معلومات وموا اكت وبه مون مفواهيمخاللها ي تطيا أن يوظت ما لديه من 

، 7102، شوكالت بواختالف م وتوياتها وأنواعهوا  منوى فيصولوحل ما يواجوه مون م

20.) 

وأشارت العديد من الدراسات إلى أهمية تنمية مهارات حل المشكالت البيئيوة 

وأخوورين جووواد كوواظم و ،(7107  حنووان رجووال لودى المتعلمووين منهووا دراسووة كوول موون

، Benzer, & Şahin ( 2013 و  (،7102  منوووى فيصووول(، و7102 

   Lieung, et al (2019 و

وهناك اهتمام عالمي بتنمية التفكيور االسوتراتيجي لودى كافوة المعلموينة حيوث 

إن التفكير االستراتيجي ي اعد المعلم على ترتيب الخطوات، وإنجوان انعموا  علوى 

 ةالتعليميو القورار فوي المواقوت نحو دقيي، ويمكنه من وضا الحلو  والبودائل واتخواذ

 Sharifi, E., 2012, 78.) 
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والتفكيوور االسووتراتيجي عمليووة تركيبيووة ت ووتفيد موون معطيووات الحاضوور لترسووم 

 (.072، 7102فاطمة عبد ال الم، صورة للم تقبل وايجاد حل ج ر  للمشكالت  

ة التي تجعلوه فالمفكر االستراتيجي يتصت بالقدرة االستشرافية الحدسية النقدي

والقودرة علوى تكووين  يويم انموور وتف ويرها وتحليلهواتق فوي يتصت بالبصويرة النافو ة

الرؤى ورسم ال يناريوهات الم تقبلية التي ت هم في تكووين نمو  فكورى  ورى فريود 

 (.755، 7171،  مها فتح الله من نوعه

 يجي( إلوى أن تنميوة التفكيور االسووترات44، 7102وقود أشوار إبوراهيم رفعوت  

 اتتووه ضوومن مناومووة إعووداد المعلووم بكليووتنميسووب لكمتغيوور ال يلقووى االهتمووام المنا

التربيووة، كمووا أوصووى بضوورورة االهتمووام بتنميووة مهووارات التفكيوور االسووتراتيجي لوودى 

 الطالب المعلمين.

وقوود اهتمووت بعووا الدراسووات بتنميووة التفكيوور االسووتراتيجي لوودى الطووالب  

(، 7102(، وشووواهر ذيوووب  7102يم رفعوووت  إبوووراه المعلموووين ومنهوووا دراسوووة كووول

(، مووا نوودرة الدراسووات التووي اهتمووت بتنميووة التفكيوور 7102  بوود ال ووالممووة عوفاط

 االستراتيجي لدى الطالب المعلمين تخصص العلوم على حد علم الباح ة.

تكنولوجيوا النواتو وفي ضول ما سبي يتضح أهمية معرفوة الطوالب المعلموين ب

 تيجي لديهم.سترااال ارات حل المشكالت البيئية والتفكير، وأهمية تنمية مهالبيئية

   :البحث مشكلة

استجابة لما أوصت به العديد من المؤتمرات منها: المؤتمر الدولي ال ابا 

لإلتحاد العربي للتنمية الم تدامة والبيئة" سبل تعزيز التكنولوجيا النايفة والتقنيات 

افة بدار الضي 7102نوفمبر 71-02ترة من صديقة البيئة بالمنطقة العربية"، في الف

أوصى بضرورة تصميم مناهج دراسية رية جامعة عبن شمس، وال ى المص

 تتضمن مفاهيم وتطبيقات تكنولوجيا النانو في مجا  البيئة.

وفي ضول نتائج الدراسات ال ابقة حيث توصلت دراسة عالية محمد 

ت تقنية النانو، كما أشارت ( إلى تدني م توى فهم معلمات العلوم لمجاال7102 

ى أن الم توى المعرفي لدى طلبة ( إل7102ح ن وهاله حميد   عطا راسةنتائج د

كما أظهرت  كليات التربية تخصص علوم في مفاهيم وتطبيقات النانو منخفا،

( أن غالبية معلمات العلوم في المرحلة ال انوية 7171دراسة منا  محمد  نتائج 

هرن درجة ن أظمنه ةقليل ن بةلنانو بدرجة متوسطة، وأن أظهرن وعيا بتقنية ا

 وعي منخفا.

ومن خال  فحص محتوى مقررات التربية البيئية والعلوم البيئية التي 

حظ عدم لو البيولوجية والجيولوجية والبيئيةيدرسها الطالب المعلمين شعبة العلوم 

 .تضمين موضوعات تكنولوجيا الناتو البيئية في ه ه المقررات

م توى  عتض سات منالدرا إليه نتائج بعاوفي ضول ما توصلت 

 حنان رجال مهارات حل المشكالت البيئية لدى الطالب المعلمين ومنها: دراسة
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، Benzer, & Şahin (2013و (، 7102جواد كاظم وأخرين  و (،7107 

 (. 7102  ومنى فيصل

اك تدنيما في ومن خال  االطالا على الدراسات ال ابقة التي أوضحت أن هن

إبراهيم  اتيجي لدى الطالب المعلمين ومنها: دراسةستراال التفكير م توى مهارات

 (.7102  (، وفاطمة عبد ال الم7102(، وشاهر ذيب  7102رفعت  

وفي ضول نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتها الباح ة على مجموعة 

جية وبيئية بكلية التربية من طالب الفرقة الرابعة شعبة علوم بيولوجية وجيولو

اختبار حل المشكالت ي عليهم طالب وطالبة طب 42  عددهموبل سيوطجامعة أ

من  %22حصو  التفكير االستراتيجي، وأشارت النتائج إلىالبيئية واختبار 

الختبار حل المشكالت  من الدرجة النهائية %31من الطالب على درجة أقل 

 يةمن الدرجة النهائ %31من درجة أقل من الطالب على  %20البيئية، وحصو 

 تبار التفكير االستراتيجي.خال

تضمين  قصورمشكلة البحث الحالي في  تم لتوبنال على ما سبي 

 في المقررات التي يدرسها الطالب المعلمين تكنولوجيا الناتو البيئية موضوعات

حل ض م توى مهارات اانخفوك لر ، جية وبيئيةعلوم بيولوجية وجيولو شعبة

ومن هنا كان االستراتيجي لديهم،  فكيرالت المشكالت البيئية، وضعت مهارات

حل  مهاراتبرنامج في تكنولوجيا النانو البيئية لتنمية  قتراحاهتمام البحث الحالي بي

لدى طالب المعلمين شعبة العلوم البيولوجية االستراتيجي والتفكير المشكالت البيئية

 .والجيولوجية والبيئية

   :ة البحثأسئل

 :التاليا  الرئي ي ؤ ال عن لإلجابة عى البحث ي
حوول  مهوواراتمقتوورح فووي تكنولوجيووا النووانو البيئيووة فووي تنميووة البرنووامج المووا فاعليووة 

طوووالب المعلموووين شوووعبة العلووووم اللووودى  االسوووتراتيجي والتفكيووور المشوووكالت البيئيوووة

 ؟البيولوجية والجيولوجية والبيئية
 :الفرعية التاليةسئلة نويتطلب ذلر االجابة عن ا

حول  مهواراتمقترح في تكنولوجيوا النوانو البيئيوة فوي تنميوة البرنامج الة ما فاعلي -0

طوالب المعلموين شوعبة العلووم البيولوجيوة والجيولوجيوة اللودى  المشكالت البيئية

   ؟والبيئية

مقتوورح فووي تكنولوجيووا النووانو البيئيووة فووي تنميووة التفكيوور البرنووامج المووا فاعليووة  -7

يوووة والجيولوجيوووة البيولوج علوووومة الطوووالب المعلموووين شوووعبالسوووتراتيجي لووودى اال

   ؟والبيئية

 ؟ما العالقة بين حل المشكالت البيئية والتفكير االستراتيجي -5
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  :البحث فاهدأ

 البحث الحالي إلي:  هدف

طووالب المعلمووين تخصووص علوووم اللوودى  حوول المشووكالت البيئيووة تنميووة مهووارات -0

 ح.من خال  دراسة البرنامج المقتر ئيةبيولوجية وجيولوجية وبي

طووالب المعلمووين تخصووص علوووم بيولوجيووة اللوودى  التفكيوور االسووتراتيجيتنميووة   -7

 من خال  دراسة البرنامج المقترح. وجيولوجية وبيئية

 العالقة بين حل المشكالت البيئية والتفكير االستراتيجي.دراسة  -5

  فروض البحث:

   التالية:حاو  البحث التحقي من صحة الفروض 

فووي  مجموعووة البحووث توسووطي درجوواتين مية بوويوجوود فوور  ذو داللووة إحصووائ -0

 لصالح التطبيي البعد . حل المشكالت البيئيةالتطبيقين القبلي والبعد  الختبار 

فووي  مجموعووة البحووثبووين متوسووطي درجووات يوجوود فوور  ذو داللووة إحصووائية  -7

 لصالح التطبيي البعد . التفكير االستراتيجيالتطبيقين القبلي والبعد  الختبار 

م بوين درجواتمو اطيوةارتبتوجد عالقوة  -5 فوي  مجموعوة البحوث جبوة دالوة إحصوائيا

 .اختبار التفكير االستراتيجيو حل المشكالت البيئيةالتطبيي البعد  الختبار 

  البحث: ةأهمي

 :قبل من منه االستفادة مدى في الحالية البحث تتضح أهمية

بكليوة  يئيوةوالبالبيولوجيوة والجيولوجيوة علم العلوم ن على إعداد برنامج موالقائم -0

م فوي  : حيثالتربية م مقترحوا قود يوجوه  البيئيوة تكنولوجيوا النوانوقدم البحث برنامجا

إضووافة موضوووعات البرنووامج ضوومن المقووررات التووي يدرسووها  أناووارهم إلووى

 .الطالب

لتفكيوور لام اختبووارو ،اختبووارام لحوول المشووكالت البيئيووةحيووث قوودم البحووث البوواح ون:  -7

 .مشابهة دراسات إجرال عند بهما االسترشاد في ح ينالبا يفيد قد االستراتيجي

م في  ثالطالب المعلمين: حي -5 م مقترحا قد ي هم في  البيئية تكنولوجيا النانوبرنامجا

 لديهم. االستراتيجي التفكير، ومهارات حل المشكالت البيئيةتنمية 

  :بحثحدود ال

 :ىاقتصر البحث الحالي عل

وجيووة وبيئيووة بيولوجيووة وجيوللوووم بة عطووالب الفرقووة الرابعووة شووعمجموعووة موون  -0

 بكلية التربية جامعة أسيوط.

: مقدمووه فووي تكنولوجيووا النووانو، وتطبيقووات وهووىالمقتوورح موضوووعات البرنووامج  -7

تكنولوجيا النانو في مجا  حمايوة البيئوة، وتطبيقوات تكنولوجيوا النوانو فوي مجوا  

يوووة لبيئطر الوجيوووا النوووانو فوووي مجوووا  الطاقوووة، والمخووواالغووو ال، وتطبيقوووات تكنو

 لتكنولوجيا النانو.
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تحديوود المشووكلة البيئيووة، وجمووا : بعووا مهووارات حوول المشووكالت البيئيووة وهووي -5

البيئية، واقتراح الحلو  للمشكلة البيئية، واختيار أفضول  المعلومات عن المشكلة

 البيئية، وتقييم الحل. الحلو  للمشكلة المقترحة

، والتنبوؤ، واتخواذ والتف وير ،لليتحوهي: ال هارات التفكير االستراتيجيبعا م  -4

 القرار، والنقد، والتصور.

 منهج البحث: 

 المجموعة الواحدة. ذوالمنهج التجريبي استخدام  تم

  ه:جراءاتخطوات البحث وإ

م للخطوات واوجرالات التالية:  سار البحث وفقا

 انوالن بتكنولوجياال ابقة المرتبطة  حو الدراسات والباالطالا على المراجا و .0

 .االستراتيجي التفكيرو البيئية، المشكالت ئية، وحلبيال

عرضهم على ال ادة و ،البيئية النانو رامج مقترح في تكنولوجياب إعداد .7

 .في ضول آرائهم وإجرال التعديالت المطلوبة ،المحكمين

 ه و باته.، والت كد من صدقالبيئية المشكالت اختبار حلإعداد  .5

 والت كد من صدقه و باته. ،ييجتراتاالس التفكيراختيار  إعداد .4

 بيولوجية علوم شعبة الرابعة الفرقة طالب منتحديد مجموعة البحث  .3

 .أسيوط جامعة التربية بكلية وبيئية وجيولوجية

م على  االستراتيجي التفكيرواختيار  البيئية، المشكالت اختبار حلتطبيي  .2 قبليا

 حث.مجموعة الب

 البحث.لمجموعة  البرنامج المقترحتدريس  .2

م  االستراتيجي التفكيرواختيار  البيئية، المشكالت اختبار حلتطبيي  .2 على  بعديا

 مجموعة البحث.

م  ومعالجتها رصد النتائج .2  .إحصائيا

  .وتف يرها البحث مناقشة نتائج .01

 .في ضول ما ي فر عنه البحث من نتائج تقديم التوصيات والمقترحات .00

  حات البحث:مصطل

 Environmental Nanotechnology :ةتكنولوجيا النانو البيئي -0

تكنولوجيا ب نها: تكنولوجيوا  (02، 7102  على سليمان وأماني محمد يُعرف

المواد المتناهية في الصغر، ويختص بمعالجة المادة على مقياس النانو ونتا  نوواتج 

 جديدة مفيدة وفريدة في خواصها.

س المواد    يدرعلم اللا: يا النانو البيئية إجرائيا ب نهاوتُعرف تكنولوج

ونتا  مواد  نانو متر 011 - 0المتناهية في الصغر، والتي تتراوح أبعادها بين 

وأجهزة جديدة مفيدة وفريدة في خواصها ت تخدم في مجا  البيئة وحل المشكالت 

 البيئية.
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 Environmental Problem SolvingSkills  :البيئيةمهارات حل المشكالت  -3

هوووارات حووول المشوووكالت البيئيوووة ب نهوووا ( م73 ،7107  لتُعووورف حنوووان رجوووا

"مجموعة المهوارات الالنموة لحول المشوكالت البيئيوة وتتم ول فوي المهوارات التاليوة: 

تحديوود المشووكالت البيئيووة، جمووا المعلومووات المتصوولة بالمشووكالت البيئيووة، اقتووراح 

تعمويم  البيئيوة،ر الحلو  المقترحة، تف وير المشوكالت الحلو  للمشكالت البيئية، اختبا

 لنتائج.ا

إجرائيوا ب نهوا: عمليوة عقليوة يقووم بهوا مهارات حل المشكالت البيئيوة وتُعرف 

الطووووالب المعلمووووين شووووعبة العلوووووم البيولوجيووووة والجيولوجيووووة والبيئيووووة م ووووتخدمين 

بيئيوة وتتضومن هو ه التي تم تعلمها لحل المشوكلة ال المعلومات والمعارف والمهارات

ن المشووكلة البيئيووة، ئيووة، وجمووا معلومووات عووكلة البيديوود المشووالعمليووة مهووارات: تح

واقتووراح الحلووو  للمشووكلة البيئيووة، واختيووار أفضوول الحلووو  للمشووكلة البيئيووة، وتقيوويم 

اختبوار حول المشوكالت البيئيوة الحل، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب فوي 

 المعد ل لر الغرض.

 Strategic thinking   التفكير االستراتيجي: -5
( التفكيور االسوتراتيجي 54-50، 7102عرف سالمة صوابر وصوفال علوي  ي  

ب نووه مجموعووة موون المهووارات والقوودرات ت ووهم فووي تنميووة تنبووؤات الم ووتقبل واتخوواذ 

 القرارات الصائبة التي تعمل على تح ين الم تقبل.

م  ب نوووه نشووواط عقلوووي يتضووومن تحليووول  ويمعووورف التفكيووور االسوووتراتيجي إجرائيوووا

والنقود، والتصوور يقووم بهوا الطوالب نبوؤ، واتخواذ القورار، ها، والتت وتف يرالمعلوما

ويقوواس بالدرجووة التووي يحصوول  البيئيووة،المعلمووين شووعبة علوووم بيولوجيووة وجيولوجيووة 

 عليها الطالب في اختبار التفكير االستراتيجي المعد ل لر الغرض.

  اسات السابقة:والدر نظرى،طار الإلا

وحوول المشووكالت البيئيووة،  البيئيووة، النووانو نولوجيوواكتتنوواو  اوطووار الناوور  

 .والتفكير االستراتيجي

 تكنولوجيا النانو البيئية األول:المحور 

 تكنولوجيا النانو البيئيةأوالً: مفهوم 

 2-01النانو هو بادئة، والنانو يعاد  جزل من مليار جزل من المتر أ  إنه 

 (Benelmekki, 2015, 1ر  مت

نولوجيا المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة التك يا النانوويقصد بتكنولوج

العلوم ما توافر المقدرة التكنولوجية على تخليي مواد النانو والتحكم في بنيتها 

م عقالنيا وإبداعيا وإعادة هيكلة وترتيب ال رات والجزيئات  الداخلية النانوية تفهما

 ختلفةجاالت المدم في الملها بهدف الحصو  على منتجات متميزة ت تخالمكونة 

 (.77، 7101،  محمد شريت
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كما يقصد بها إنتا  المواد وانجهزة عن طريي التحكم في المادة وإعادة 

 ,Chadha النانو هيكلة وترتيب ال رات والجزيئات المكونة لها عند مقياس 

2013, 1011.) 

لجة ها تكنولوجيا المواد المتناهية في الصغر، ويختص بمعاكما تعرف ب ن

 على  دة وفريدة في خواصهاقياس النانو ونتا  نواتج جديدة مفيدة على مالما

 ( 02، 7102سليمان وأماني محمد، 

العلم ال   : وفي ضول ما سبي يمكن تعريت تكنولوجيا النانو البيئية ب نها

 نانو متر 011 - 0والتي تتراوح أبعادها بين يدرس المواد المتناهية في الصغر، 

زة جديدة مفيدة وفريدة في خواصها ت تخدم في مجا  البيئة وحل هجمواد وأونتا  

 المشكالت البيئية.

 

 ثانيا: التطبيقات البيئية لتكنولوجيا النانو

تكنولوجيا النانو هي تقنية أولية للتطور العلمي ولديها إمكانات كبيرة 

ل وتلو  و  الهواتمر لتقنيات حماية البيئة والمشاكل البيئية م ل تلللتح ين الم 

الطبيعية وهي بعا التحديات الهائلة التي  المياه واالستهالك المفرط للموارد

تواجهها المجتمعات على م توى العالم، وت تخدم تكنولوجيا النانو في العديد من 

لو  الموجود، وتح ين طر  التطبيقات لتح ين البيئة، ويتضمن ذلر معالجة الت

حيث  در الطاقة البديلة أك ر فعالية منوجعل مصا  جديد، التصنيا لتقليل إنتا  تلو

 (، وفيما يلي عرض له ه التطبيقات.Kharat, et al ,2017,1  التكلفة

 تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال حماية البيئة من التلوث:  -3

المال من التلو  وتحليته، واكتشاف  يتم تطبيي تكنولوجيا النانو في تنقية

 ه التطبيقات لو  التربة، وفيما يلي عرض له  ومعالجة معالجته، لو  الهوال و

( Kharat, etal ,2017,3-5  (،741-750، 7101 محمد شريت، 

 (Ibrahim, et al ,2016,13755-13761،  ،مرفت رشاد وأيمن جابر 

7102 ،71-75  ،)Ahmeda, et al ,2017,18-20:) 

 تخدم انوية جديدة ت مواد ن م تصنياباستخدام تكنولوجيا النانو يت:  تنقية المياه

في معالجة المياه ال طحية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي الملو ة 

ب يونات المعادن ال امة والمحاليل العضوية وغير العضوية باوضافة إلى 

جيا النانو في تنقية ومعالجة المياه من الكائنات الدقيقة، وقد تم استخدام تكنولو

حبيبات من أشباه الفلزات وبعا الفلزات م ل:  نانوية حبيبات خال  استخدام

الحديد النانوية صفرية التكافؤ، وأنابيب الكربون النانوية، والج يمات النانوية 

(، وساعدت تكنولوجيا النانو على إنتا  أغشية 2TiOل اني أك يد التيتانيوم  

لمواد تحجز ا نانومتر، وت تطيا أن 0ت  قوب صغيرة جدام قد تصل إلى ذا

وقد  لمال بالمرور من خاللها،لعضوية م ل المبيدات، وت مح لجزيئات اا

استخدمت مرشحات من سليكات انلومنيوم النانوية لتنقية المياه من الشوائب 
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ون مصنوعة والميكروبات، كما ت تخدم أجهزة االستشعار النانوية، والتي تك

م النانوية  في الكشت لبالديو ميات امن أسالك نانوية من أك يد التيتانيوم أو ج

 وجود في عينات المياه. عن الملو ات الم

  :21ت مح تكنولوجيا النانو بتقليل تكاليت تحلية المياه إلى تحلية المياه% 

تزداد باستخدامها أنابيب الكربون النانوية في صناعة انغشية كمرشحات، و

أك يد  وم وأو لماغن يفعالية ه ه الطريقة بيضافة حبيبات نانوية من ا

 كتريا إن وجدت في المال.الماغن يوم لقتل الجرا يم والب

  :هناك طريقتان رئي تان لمعالجة ملو ات الهوال معالجة تلوث الهواء

د المحفز فالم اع باستخدام تكنولوجيا النانو هما: الم اعدات المحف ِّزة النانويَّة

، أقل سميَّة اد أخرىإلى مو جهان يقوم بتحويل المواد الكيميائية ال امة

انغشية النانويَّة المصممة لحبس انبعا ات الغانات التي تنطلي من أعما  و

حة م ام  التعدين، ومن محطات توليد الطاقة، والمصانا، ولتلر انغشية الُمرش ِّ

المي ان أو  اني أك يد الكربون عن  نانويَّة صغيرة تمك نها من فصل جزيئات

رة أك ر انغشية قادرة على حبس الغانات مائة مأن تلر طلقة، واالنبعا ات الُمن

 اني  :من أم لة المواد النانوية الم تخدمة لتنقيه الهوالو من م يالتها التقليدية،

( يخلص الهوال  من أكاسيد النتروجين، وأبخرة TiO2أك يد التيتانيوم  

 الضول، بي، إضافة إلى حجب انشعة فو  البنف جية الموجودة فيالزئ

العضوية المتطايرة، وت تخدم  م في تنقية هوال الغرفة ونالة الموادوي تخد

كواشت ذات ح اسية عالية وتدعى بكواشت النانو الكتشاف أ  تلو  في 

  الهوال حتى لو كان بتراكيز ضئيل.

 :نولوجيا النانو للحد من تلو  التربة تم استخدام تك معالجة تلوث التربة

استخدام  التربة بالمعادن ال قيلة م ل جة تلو ي: معالومعالجته عن طري

الج يمات النانوية من الحديد الصفر  التكافؤ لمعالجة التربة الملو ة ب نائي 

(، واستخدام انسمدة النانوية وال   ي اعد في PCBالفينيل متعدد الكلور  

نا ية لمصاكالت تلو  التربة والمياه وتقليل االنبعا ات الكربونالتغلب على مش

واستخدام المبيدات  مناخية الحادة،مدة التقليدية والتي ت بب التغيرات الانس

لتعزيز دفاعات النباتات من خال  التعديل الجيني داخل الخلية النباتية   النانوية

ر فاعلية وأقل ضررا، أو التعديل في أشكا  المبيدات لجعلها مركبات أك 

والمؤلت من  معدن الزيوليت اتضا حبيبعن طريي و ومعالجة ملوحة التربة

م ام دقيقة وفجوات نانوية انبعاد في التربة فتخزن جزل كبير من مياه الر  

 الم تخدمة داخل هياكلها الم امية لتقوم بعد ذلر بيخراجها بمعدالت بطيئة.

 جال الغذاء والحد من تلوثه.تطبيقات تكنولوجيا النانو في م  -3

تواجه سكان العالم، حيث يواجوه العديود لتي حديات اتوفير الغ ال هو أحد الت

موون البلوودان الناميووة مشووكلة نقووص الغوو ال، ويمكوون لتقنيووة النووانو أن ت ووهم فووي قطوواا 

انغ يووة الزراعيووة بوو دوات جديوودة م وول تشووخيص انمووراض وإدارتهووا، والمبيوودات 
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ات التحودي ة النانويوة مموا ي واعد فوي تلبيوة انمون الغو ائي ومواجهوةالنانوية، وانسمد

 محموود  النووانو فووي مجووا  الغوو ال(، ئيووة، وفيمووا يلووي عوورض لتطبيقووات تكنولوجيوواالبي

(،  ح ووووام قصووووار، 2-7، 7103(،  والل محمووووود، 774-704، 7101شووووريت، 

7102 ،34-33  )Ganachari, et al ,2019,2689-2693 ،مليكووة جوواما  ،

7171 ،741-437:) 

  :أو المنتجات الغ ائية التي طعمة تلر ان يقصد بانغ ية النانويةالغذاء النانوي

يتم إعدادها أو معالجتها في أ  مرحلة من مراحل إنتاجها المختلفة، بداية 

بزراعتها، وت هيلها، وتجهيزها ونهاية بتعبئتها  م حفاها، باستخدام تقنيات 

وتندر  تحت ه ا م مى انغ ية النانوية المكمالت تكنولوجيا النانو المتنوعة، 

ناصر فلزية حرة م ل والمحتوية على إضافات لمواد نانوية لعنانوية ائية الالغ 

الحديد، الزنر، وك لر الكب والت الجيالتينية نانوية الم ام المحتوية على 

، «Omega 3 5انوميجا »تركيزات عالية من نيوت انسماك الشهيرة 

 ية. ات الصحخر هو تلر المشروبات الغ ائية المعروفة باسم المشروبوم ا  آ

 تعد تطبيقات باستخدام تكنولوجيا النانو:  حفظ وتغليف وتعبئة األغذية

تكنولوجيا النانو في تعبئة وتغليت المواد الغ ائية، إحدى أهم الُمخرجات 

ية بخفة الونن التكنولوجية في قطاا الصناعات الغ ائية، وتتمتا انغلفة النانو

وأكاسيد الفلزات باوضافة كربون، نوية للوالمتانة العالية، وتعد الحبيبات النا

ا في ه ا الغرض، كما إلى أنابيب  الكربون النانوية المواد انك ر استخدامم

ت تخدم تكنولوجيا النانو في حفظ المواد الغ ائية الطانجة م ل: اللحوم 

انلبان والوجبات  والمخبونات، ومنتجات ب نواعها، والفواكه والخضراوات،

الغ ائية بح اسات نانوية ت تخدم ا تزود العبوات دها، كمبي إعداالطانجة ال ا

في اكتشاف أية تغيرات قد تطرأ على الغ ال المحفوظ في الحاويات الخاصة 

بتبريد انطعمة والمواد الغ ائية، وك لر داخل أماكن عرضها ومناف  البيا 

ود وتعتمد فكرة عمل ه ه الفئة من الح اسات في اكتشاف وجوالتونيا، 

جي الطارئ على ألوان كتيرية والميكروبية على التغير التدريشطة البانن

 حبيباتها.

 تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال الطاقة والحد من التلوث:   -2

هي تعد الطاقة من أكبر وأهم التحديات التي تواجه البشرية في ه ا القرن، ف

ولعلوم وتكنولوجيا النانو  هيتها،من أهم العوامل التي تؤ ر في تقدم المجتمعات ورفا

القدرة على مواجهة ه ا التحد  وحل مشكلة الطاقة بشكل اقتصاد  وم تديم، 

وت هم تكنولوجيا النانو في تطوير مصادر الطاقة الحالية ب على كفالة ومراعاة 

ها، وك لر نيادة كفالة تحويل الطاقة من للبيئة واكتشاف مصادر جديدة وتطوير

نقلها من  تخزينها واستخدامها وتقليل الفاقد في ة كفالةى ونيادصورة إلى أخر

  مكان إلى آخر، وفيما يلي عرض لتطبيقات تكنولوجيا النانو في مجا  الطاقة

 ، فايزة بوارس(،020-032، 7103، محمود محمد(،  7103 فتحي حمد ، 
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، 7102والهام موساو  ،، منا  عمارة (،323-325، 7102وهارون العشي ، 

27-25 ،) Sing, et al ,2016,25-26  ،)Hussein, et al ,2015, -461-496 :) 

 تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال الطاقة بصفة عامة: -أ

 توفر تكنولوجيا النانو إمكانات تح ين وتطوير الطاقة مصادر الطاقة: تطوير

 الحفر  والوقود النوو ( والطاقة المتجددة، حيث ي مح التقليدية  الوقود

ستفادة الم لى من نيادة عمر و تكنولوجي أو المواد النانوية من االم الناناستخدا

وكفالة النام التقليدية الم تخدمة ونتا  البترو  والغان الطبيعي وأيضا تقليل 

 التكلفة وذلر من خال  تطوير حقو  النف  والغان الطبيعي.

 :طاقة من ال ة تحويلنيادة كفالاستخدام تكنولوجيا ي هم في  تحويل الطاقة

صورة إلى أخرى، فزيادة كفالة محطات الطاقة وخاصة محطات الغان التي 

تعتمد على الوقود الحفر  والطاقة البخارية يمكن أن ت اعد في تجنب كميات 

نغشية المصنعة كبيرة من انبعا ات  اني أك يد الكربون عن طريي استخدام ا

ربون الناتج من  يد الك اني أكمن مواد نانوية في عمليات فصل وتخزين 

 ي تعمل بالفحم.محطات توليد الطاقة الت

 :استخدام المواد النانوية فائقة التوصيل الكهربي م ل أنابيب  توزيع الطاقة

أن  قلل فقد الطاقة في أسالك النقل الكهربائي والتي يمكنيالكربون النانوية 

 .ت تخدم في الكابالت الكهربائية وخطوط الكهربال

 معد  يزيد استخدام النانو تكنولوجي في صناعة البطاريات طاقة: زين الخت

استطاعت بعا  فقدتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات والمك فات الفائقة، 

مكين الشركات تطوير بطاريات ال تف د إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة ما ت

 لشحن. دورات االبطاريات من العمل لفترة أطو  وتحمل نيادة عدد 

 استهالك الوقود في ال يارات من النانومن  تحد تكنولوجياالطاقة:  استخدام

خال  مواد البنال خفيفة الونن والتح ين في عملية احترا  الوقود بيضافة 

ت من مواد واستخدام وتصنيا المحركات والمركبا بعا المواد النانوية،

 وقود.نانوية أخت وننا ما يجعلها أقل استهالكا لل

 بيقات تكنولوجيا النانو في مجال الطاقة المتجددة:طت -ب

أنها لها ت  ير عايم على إنتا  الطاقة  من الفوائد البيئية لتكنولوجيا النانو

النايفة، وفيما يلى عرض لبعا مصادر الطاقة المتجددة التي ساعدت تلر التقنية 

 تحدي ها:  في

 :جميا الشم ية ب الخالياتصنيا  ت هم تكنولوجيا النانو في الطاقة الشمسية

أنواعها سوال خاليا ال يلكون أو خاليا انغشية الرقيقة أو الخاليا الشم ية 

 . الح اسة للصبغة وهو ما يؤد  إلى نيادة الكفالة وأيضا قلة التكلفة

  :تصنيا توربينات رياح متقدمة جدام، ساهمت تكنولوجيا النانو في طاقة الرياح

 د تم رب  ه ه التقنية بمحطات الرياح منكيب، وقعة الترقابله للتعديل وسري

خال  استبدا  انلياف الزجاجية أو انلومنيوم الم تخدمة في ريشة التوربين 
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المولد للطاقة الكهربائية ب نابيب الكربون النانوية، كما ساهمت تلر التقنية في 

 على المعوقات المتعلقة باالحتكاك في التوربينات. التغلب

 ت تخدم تكنولوجيا النانو في توليد الهيدروجين، وفي خاليا ن: روجيلهيدة اطاق

وأفضل مادة نانوية م تخدمة بخلية الوقود تتم ل في المحفز المكون من  الوقود

مة بالكربون جزيئات المعادن النبيلة  م ل الهيليوم والنيون.... وغيرها( المدعو

ي تخزين لنانو فلوجيا انانومتر، كما ت تخدم تكنو 3 -0ذات قياسات 

 الهيدروجين.

 

 ثالثا: المخاطر البيئية لتكنولوجيا النانو: 

على الرغم من أن تكنولوجيا النانو لها تطبيقوات واسوعة فوي مجوا  البيئوة، إال 

واسووا، وتشوومل  أنهووا تواجووه العديوود موون التحووديات التووي تمنووا تطبيقهووا علووى نطووا 

انو، والحاجوة إلوى تودابير يات النوهور نفاالتحديات المخاطر على الصحة والبيئة، وظ

رة الفعالووة لمنتجووات تكنولوجيووا النووانو، والبحووث عوون ال وومية النانويووة تشووريعية لووإلدا

 (.  Kharat, etal ,2017,3-6للمنتجات  

واسوتخدامها  وقد يؤد  إنتا  المنتجوات المحتويوة علوى موواد متناهيوة الصوغر

أو حتوى الكائنوات الحيوة، التربوة موال أو والتخلص منها إلى ظهورها فوي الهووال أو ال

رال تقييم للمخاطر وتحليل كامل لدورة حيواة منتجوات تكنولوجيوا ومن الضرور  إج

النوووانو فوووي جميوووا المراحووول التوووي تشووومل صوووناعتها وتخزينهوووا وتونيعهوووا وتوووداولها 

ات النانو، وعلوى الورغم مون العديود مون المبوادرات والتخلص منها لفهم مخاطر منتج

عوون التوو  يرات البيئيووة ل العووالم إال أنووه ال يُعوورف سوووى القليوول يووا أنحوواة فووي جمالبح يوو

 (.Kharat, etal ,2017, 6-7  والصحية المحتملة للمواد النانوية

وقوود أظهوورت بعووا الدراسووات أن المووواد النانويووة التجاريووة يمكوون أن تلحووي 

ا دليل على أن بعوا المووالضرر بالح نويوة اد الناما النوو  البشر ، وهناك أيضم

ا كوون أن تضووعت الوظيفووة أو الوودورات التناسوويم لية لديوودان انرض التووي تلعووب دورم

 (Pavličević, et al ,2016,133).  رئي يما في دورة المغ يات

وأشارت بعا الدراسات أن جزيئات الفوليرين  بوكي( ت بب تلت في  

نيا بطة بتصة المرتفي بعا أنواا انسماك، كما وجد أن المنتجات النانويالدماغ 

الجدر تقتل بعا القشريات، وقد أد ت خصائص أنابيب الكربون النانوية أحادية 

بعا مواد النانو المضادة للميكروبات إلى المخاوف من أن تكنولوجيا النانو 

تة للنيتروجين وغيرها من ستعطل اننشطة الميكروبية، وتوالد البكتيريا الم ب

 (.7105لبشير، هاشم ا ا  محمدالبكتريا المفيدة في حياتن

فقد أشارت نتائج دراسة العالم  وعن ت  ير الجزيئات النانوية على النبات

دانيا  واتس إلى أن الجزيئات النانوية نوك يد انلمونيوم تبطئ من نمو ج ور 

صفات   نب والجزر وفو  الصوياوالخيار والكر بعا النباتات وهي: ال رة

   (.022-022، 7112سالمة، 
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تائج الدراسات انولية أن مواد النانو تؤ ر على البيئة من خال  رت نوأظه

 (:Kabir, etal ,2018,269عدد من الم ارات وهي 

 .عن طريي نيادة م توى تلو  الهوال والمال والتربة 

  يؤد  إلى آ ار قصيرة المدى عن طريي التراكم في الناام البيئي  ال   قد

 وطويلة المدى(. 

   على دورة حياة اننامة الحية الموجودة في البيئة. الت  يرمن خال 

هو اسم عام لجميا  التلوث النانوي ومن ان ار ال لبية لتكنولوجيا النانو

، النفايات الناتجة عن انجهزة النانوية أو الناتجة أ نال عملية تصنيا المواد النانوية

المواد النانوية في إطال   نانو هووأحد اآل ار الجانبية لالستخدام الواسا لتقنيات ال

أن المواد النانوية ال تتصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها  البيئة، من المؤكد

النفايات العادية، وبالتالي قد ال تكون االختبارات القياسية مناسبة للتنبؤ بمصير 

 ي يتم التخلص منها في مدافن النفايات، ويجب فرض مزيدالج يمات النانوية الت

عمل في الم تقبل، وعلى سبيل على المعايير البيئية ومعايير مكان العديالت من الت

الم ا ، قد تتطلب معالجة نفايات النانو مراجعة معدات الحماية الشخصية وروتين 

 (.Kharat, etal ,2017, 7العمل  

 

 وجيا النانو البيئية:رابعا: أهمية تدريس تكنول

ور العلمي لعقود ت الواعدة للتطالمجاالن أك ر تعد تكنولوجيا النانو واحدة م

 (Kharat, etal ,2017) :مقبلة ويرجا ذلر لألسباب التالية

  أظهر التطور ال ريا في علم النانو وتكنولوجيا النانو خال  العقدين الماضيين

ن التطورات التكنولوجية في القرن الحاد  أن تقنية النانو تحمل مفاتيح العديد م

 ة  اندوية، واولكترونيات، والطاقة،ت مختلفي قطاعاوالعشرين ف

والمن وجات، والطالل( التي تعتمد على المواد ذات الخصائص الفريدة 

 المشتقة من صغر حجمها.

 تكنولوجيا النانو في مئات المنتجات عبر مختلت الصناعات م ل  تُ تخدم

ميل ت التجوالمواد الكيميائية وم تحضرا ،الصحيةونيات والرعاية اولكتر

 لطاقة. وا

  ا تخصصات متنوعة م ل الفيزيال والكيميال وعلوم تدمج تكنولوجيا النانو تمامم

المواد والبيولوجيا والطب والعلوم المعرفية والمعلوماتية والهندسة ومحاكاة 

 . الكمبيوتر والصناعة والزراعة والعلوم البيئية

 ة.وبيئي تقدم تكنولوجيا النانو فوائد اقتصادية واجتماعية 

لنانو في مناهج ومن انسباب التي تدعو إلى دمج قضايا علوم وتكنولوجيا ا

 (:Laherto, 2010, 160  ما يليالعلوم الدراسية 
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  مجا  علوم وتكنولوجيا النانو به العديد من المجاالت المعرفية واالجتماعية

  يرا لالهتمام بشكل خاص وذات صلة بال قافة العلميةالتي تجعل منه م

 ة.نولوجيوالتك

 إمداد المتعلمين ي اعد على  دراسة علوم وتكنولوجيا النانو ضمن مناهج العلوم

 ب حد  الرؤى عن طبيعة العلم.

  إ ارة الحوار حو  ي هم في دراسة علوم وتكنولوجيا النانو ضمن مناهج العلوم

 مة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والمجتما.القضايا المعاصرة الها

 ين سوف يحتاجون إلى معرفة عن  قافة النانو لمواجهة قضايا لمواطنجميا ا

النانو المهمة المرتبطة بالعلوم والحياة اليومية والمجتما، واتخاذ القرارات 

 المناسبة والمتواننة تجاه منافا ومخاطر تكنولوجيا النانو.

ا في عالومن المتوقا أن يؤ ا مهمم   د  تطوير علوم وتكنولوجيا النانو دورم

لعلم النانو وتكنولوجيا النانو البيئية، ويتم ل أحد انهداف النهائية شكالت الم

للتطبيي البيئي في تطوير طر  ب يطة واقتصادية لتصميم مواد نانوية جديدة 

ادها ب هولة وإعادة يمكنها إنالة الملو ات المختلفة في البيئة بكفالة ويمكن استرد

 (.Kharat, etal ,2017,2  استخدامها لمرات عديدة

دريس تكنولوجيا النانو فقد تناولته الدراسات ال ابقة في ونارام نهمية ت

جميا المراحل الدراسيةة  فقد اهتمت بعا الدراسات بيعداد وحدات تعليمية في 

عماد محمد  دراسات: دراسةتكنولوجيا النانو لتالمي  المرحلة اوعدادية من ه ه ال

 دراسة(، و7171جما   ساميةدراسة (،و7102  لدخا عبداللهودراسةو(،7102 

 Ban & Kocijančič(2011 كما أهتمت دراسات أخرى بيعداد برامج في ،

وماهر  ،تكنولوجيا النانو لطالب المرحلة ال انوية من ه ه الدراسات: دراسة شاهر

، Sakhnini & Blonder(2016، و Lu, & Sung(2011 و ،(7103محمد  

لمي العلوم والطالب المعلمين معرفة معد مد  بتحدي وأهتمت دراسات أخر 

بمفاهيم وتطبيقات تكنولوجيا النانو ومن ه ه الدراسات: دراسة عالية محمد 

(، كما قدمت 7171(، ومنا  محمد  7102(، وعطا ح ن وهاله حميد  7102 

ج مقترح في علوم وتكنولوجيا النانو لطالبة ( برنام7105آيات ح ن   دراسة

م اعدة معلمي  Madden, (2011  كما هدفت دراسةالبنات، بكلية لعلوم معلمة ا

البيولوجي، والكيميال، وعلوم انرض على تقديم علوم وتكنولوجيا النانو لطالب 

 المرحلة ال انوية وذلر في إطار بيئي عن تلو  المياه الجوفية.

 

 حل المشكالت البيئية  المحور الثاني:

 ة:البيئيأوال: مفهوم حل المشكالت 

( بحل المشكلة عملية عقلية 022، 7112  يقصد أحمد النجد  وآخرين

تتطلب من الفرد القيام بمجموعة من اوجرالات أو ال لوكيات للوصو  إلى الحل 

 ويطلي على ه ه اوجرالات مهارات حل المشكلة.
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( ب نها نشاط عقلي معرفي يحتا  722، 7107كما يعرفها عدنان يوست  

المختلفة حيث يزداد حجم لدقيقة التي ت تخدم أشكا  التفكير قلية اجة العإلى المعال

 التفكير ما نيادة تعقد المشكلة.

م من أنماط 524، 7105  ويرى محمد نجيب ( أن حل المشكالت نمطا

الفرد للتوصل إلى التفكير المركب ال   يتضمن مجموعة من الخطوات التي يتبعها 

 حل المشكلة.

( ب نها مجموعة من اننشطة 22، 7105  جما ويعرفها ال عيد 

واوجرالات التي يقوم بها الفرد المتعلم( م تخدما الخبرات التي مر بها أو 

المعلومات ال ابي تعلمها أو المهارات التي اكت بها بهدف التغلب على موقت 

 وصل إلى حل ه ا الموقت.مشكل غير م لوف له من قبل بحيث يت

( ب نها مجموعة العمليات التي يقوم 22، 7103  فييفي حين يعرفها وليد ر

بها الفرد م تخدما المعلومات والمعارف التي سبي تعلمها، والمهارات التي اكت بها 

في التغلب على موقت مشكل جديد وغير م لوف له في ال يطرة عليه والوصو  

 إلى حل له.

م ي تخد عقلية بي يمكن القو  ب ن حل المشكلة البيئية عمليةوفي ضول ما س

ت البيئية التي اكت بها في التغلب علي موقت مشكل، فيه الفرد المعلومات والمهارا

 وتتضمن مجموعة من الخطوات التي يتبعها الفرد للتوصل إلى حل للمشكلة البيئية.

 : مفهوم مهارات حل المشكالت البيئية:ثانيا
ها ية ب ن( مهارات حل المشكالت البيئ73، 7107  ان رجالتُعرف حن

حل المشكالت البيئية وتتم ل في المهارات التالية: موعة المهارات الالنمة ل"مج

تحديد المشكالت البيئية، جما المعلومات المتصلة بالمشكالت البيئية، اقتراح 

كالت البيئية، تعميم الحلو  للمشكالت البيئية، اختبار الحلو  المقترحة، تف ير المش

 النتائج".

( بمهارات حل المشكالت البيئية: مجموعة 22، 7102  صلوتقصد منى في

من العمليات التي تقوم بها الطالبة م تخدمة المعلومات والمعارف التي سبي تعلمها 

في التصد  والتغلب على بعا المشكالت البيئية والوصو  إلى حل جديد وبنال 

تحديد القدرة على   تباا بعا الخطوات المحددة م للها، وذلر عن طريي ا

لة، جما المعلومات من أفضل مصادرها، فرض الفروض، اختبار صحة المشك

 الفروض، استخالص النتائج وتطبيقها(

ومن خال  ما سبي يمكن تعريت مهارات حل المشكالت ب نها عملية عقلية 

م المعلومات والمعارف التي  يقوم بها الفرد سبي تعلمها لحل مشكلة بيئية م تخدما

معلومات عن المشكلة تحديد المشكلة البيئية، وجما  هارات:ملية موتتضمن ه ه الع

البيئية، واقتراح الحلو  للمشكلة البيئية، واختيار أفضل الحلو  للمشكلة البيئية، 

 وتقييم الحل. 
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 ثالثا: مهارات حل المشكالت البيئية:

، 7112  ( وإبراهيم بن أحمد041، 7113  يرى كل من راجي عي ى

المشكلة وتحليلها، يتبا الخطوات التالية: تعريت  مشكلةحل ال( أن ل032-021

والتخطي  ووضا المحددات، وجما المعلومات، والخيارات المتاحة، والتخطي  

 نفضل حل، والتقويم وإجرال التعديالت، وعرض النتائج.

المشكلة هي: تحديد  خطوات حل ( إلى أن34، 7112  ر ح ن نيتونيويش

اح الحلو  المؤقتة ومات المتصلة بالمشكلة، واقترالمعلنات والمشكلة، وجما البيا

للمشكلة، والمفاضلة بين الحلو  المؤقتة للمشكلة واختيار الحل أو الحلو  المناسبة، 

 والتخطي  وتنفي  الحل وتجريبه، وتقييم الحل. 

ات حل المشكلة تتم ل ( أن خطو523-524، 7105  كما يرى محمد نجيب

لة، واقتراح الحلو  ما المعلومات المتصلة بالمشكة، وجلمشكلفيما يلي: تحديد ا

 التجريب(، واختبار صحة الفروض فرض الفروض(،  المحتملة للمشكلة

 والوصو  إلى حل المشكلة، وتعميم الحل في مواقت جديدة.

( أن خطوات حل 22-22، 7104سلطى ونايت أحمد   وي كر سامى

رض الفروض، وجما ا، وفمجالهالمشكلة هي: الشعور بالمشكلة وتحديد 

الخاصة بالفروض، ودراسة المعلومات للتحقي من صحة الفروض،  المعلومات

 وتعميم النتيجة.

أن خطوات حل المشكلة تتم ل  (715، 7103  في حين يرى ح ام محمد

لمشكلة، وكشت في: التحقي من وجود مشكلة، والبحث عن المعلومات التي تخص ا

الفروض، وتقييم صحة  لمختلفة للمشكلة، واقتراحامل االعو العالقات المتوفرة بين

 ، وتطبيي الحلو  المقترحة في القضال على المشكلة.الفروض

( إلى أن مهارات حل المشكالت البيئية 37، 7107  وأشارت حنان رجال

جما المعلومات المتصلة تتم ل في المهارات التالية: تحديد المشكالت البيئية، و

يئية، واختبار الحلو  المقترحة تراح الحلو  للمشكالت الب، واقبيئيةبالمشكالت ال

 للمشكلة البيئية، وتف ير المشكالت البيئية، تعميم النتائج".

ت البيئية مهارات حل المشكال (012، 7102  في حين حددت منى فيصل

كلة، وجما المعلومات من أفضل القدرة على تحديد المش في المهارات التالية:

لة الختبار صحة الفروض، الفروض، واختبار أفضل وسي وفرضها، مصادر

 واستخالص النتائج وتطبيقها.

 أما الفريي البح ي بجامعة كندا فحدد مهارات حل المشكلة البيئية في

، للمشكلة وإيجاد حلو  ح مشكلة،وطر المهارات التالية: تحديد مشكلة،

العمل، والتعزيز  قييم، وتووضا خطة العمل، واتخاذ اوجرالات الحل،واختيار

 (.(Groupe de recherche Littoral et vie ,2019 ,1-66 الشخصي



 م2022 يناير     األولالعدد     والعشرون  الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

20 

 

أن مهارات حل المشكلة البيئية Ridhwan, et al.   (2020 ,308وي كر 

يتم ل في المهارات التالية: تحديد المشكلة البيئية، وفرض الفروض، وجما 

 ة.واختبار الفروض، وتقييم حل المشكل ،بياناتال

البيئية لتنميتها  تحل المشكالبعا مهارات ما سبي يمكن تحديد ي ضول فو

 تحديد المشكلة البيئية، وجما المعلومات عن المشكلة :لدى الطالب المعلمين وهي

 ، واختيار أفضل الحلو  للمشكلة المقترحةواقتراح الحلو  للمشكلة البيئية ،البيئية

 وتقييم الحل. بيئية،ال

 

 ت حل المشكالت هاراية متنم رابعا: أهمية

تعد مهارات حل المشكالت من المهارات الحياتية ومهارات القرن الحاد  

والعشرين، ل ا ينبغي أن ت عى جميا المواد الدراسية لتنميتها لدى المتعلمين وفي 

هارات التي ت اعد مقدمتها مادة العلوم الحتوائها على العديد من المعارف والم

 . كالتالمشالمتعلم على حل 

( أن مهارة حل المشكالت Mukhopadhyay  2013, 21-23 وي كر

 ت اعدو إحدى معايير الجودة الرئي ة للشخص ال   يعيش في المجتما الحديث،

مهارة حل المشكالت المتعلم في تكوين معرفة علمية جديدة، كما أنها ال تؤد  فق  

 .ا فعة، بل تؤد  إلى تعلم العلوم بشكل إلى حل مشكلة معين

م في حياة الطالب  م أساسيا وتعد تنمية مهارات حل المشكالت البيئية متطلبا

ت عى إليه جميا أنامتنا التربوية الحالية، فمهارات حل المشكالت البيئية مهارة 

منصور   حياتية أساسية ت هم في تفاعل وتكامل البنى المعرفية والوجدانية للطالب

 (.217، 7102أحمد، 

لة للتغلب على المشكالت البيئية، وال تتطلب حل المشك اتارويجب تنمية مه

م أنشطة  حل المشكلة استخدام مهارات التفكير انساسية فق ، ولكن تتطلب أيضا

المشكالت عقلية معقدة ومهارات معرفية متنوعة، ونحن بحاجة لمهارات حل 

 Prastiwi, et al  خطوات حل المشكالتعلى ال قة والتصرف وفقما ل للحصو 

,2019,83 .) 

وفي ضول ما سبي يمكن القو  ب ن تنمية مهارات حل المشكالت البيئية 

يوظت ما أكت به من معارف ومهارات في التغلب على  تمكن المتعلم من أن

تعد تنمية  المشكالت، كما أنها تنمي لديه العديد من مهارات التفكير المختلفة، كما

 لبيئية الم تدامة. مية اللتن يئية ضرورةمهارات حل المشكالت الب

فقد اهتمت بعا الدراسات بتنميتها  ونارام نهمية مهارات حل المشكالت

( التي هدفت إلى تعرف فاعلية استراتيجية 7107حنان رجال   دراسة ومنها:

في تنمية مهارات حل مقترحة للتعلم الخلي  قائمة على نموذ  بايبي البنائي 

لت دراسة مجد  ح نين توص ية التربية، كماة لدى طالبات كلالمشكالت البيئي

فاعلية وحدة دراسية مقترحة في الفيزيال الجوية في تنمية مهارات  ( إلى7107 



 م2022 يناير     األولالعدد     والعشرون  الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

21 

 

حل المشكالت البيئية لدى طالب المرحلة ال انوية، وهدفت دراسة جواد كاظم 

المشكالت تيجية الت ريا المعرفي في تنمية حل ( تعرف أ ر استرا7102وأخرين 

           داد المعلمين، وأشارت نتائج دراسة د إعة لدى طالب معاهالبيئي

 Benzer, & Şahin , 2013 إلى أن مدخل التعلم القائم على المشروا في )

تدريس التربية البيئية له أ ر كبير على تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدى 

حل ى تنمية مهارات ( إل7102محمود  الب الجامعيين، كما هدف دراسة وفال الط

لمشكالت البيئية لد  تالمي  الصت انو  اوعداد  من خال  تطوير وحدة ا

لمعالجة بعا القضايا البيئية باستخدام النم جة الرياضية، وتوصلت دراسة منى 

بير علي تنمية مهارات ( إلى أن الستراتيجية التخيل الموجة أ ر ك7102فيصل  

    ارت نتائج دراسة وأش ات كلية البنات،لبيئية لدى طالبحل المشكالت ا

 Lieung, et al ,2019  إلى أن المدخل العلمي له أ ر كبير على تنمية مهارات )

 حل المشكالت البيئية لدى طالب الصت الرابا االبتدائي. 

 

 Strategic thinking  االستراتيجي:المحور الثالث: التفكير 

 ير االستراتيجي:أوالً: مفهوم التفك

( التفكير االستراتيجي ب نه الطريي 50، 7112  يُعرف محمد عبد الغني

االبتكار  للتفكير في كيفية تكوين رؤية م تقبلية للقضايا المتوقعة، والتنبؤ بالفرص 

للتعامل معها،  والتهديدات التي يمكن أن تواجهها، وتصور ال يناريوهات الم تقبلية

 . ستمرارية والنموبما يضمن البقال واال

بالتفكير االستراتيجي تصور الم تقبل والعمل بنشاط لجعل ه ا كما يقصد 

 الم تقبل ي تي ويمر ب الم، كما أنه تفكير منام وتحليلي وموجه نحو تحقيي الهدف

 Ridgley,2012, 189.) 

راتيجي ب نه مجموعة ( التفكير االست22، 7102ويمعرف حلمي محمد  

للعناصر، والعالقات المتبادلة  يةعلى الرؤية الكل ارات ت اعد الفردمتكاملة من المه

والتداخالت بينهم والت مل العقالني في ه ه العالقات كما ت اعده على المرونة في 

تحويل انتباهه بين المناظير العقلية المختلفة للموضوعات، يهدف تمكين الفرد من 

يات جديدة وأك ر  تقبل، وايجاد آلبادئ حدسية لتوجيه اوجرالات في المإيجاد م

 علية لألدال.فا

( التفكير 54-50، 7102سالمة صابر وصفال علي   في حين ي عرف   

االستراتيجي ب نه مجموعة من المهارات والقدرات ت هم في تنمية تنبؤات الم تقبل 

  ين الم تقبل.واتخاذ القرارات الصائبة التي تعمل على تح

تيجي مجموعة من االسترا بالتفكير (Almarshad  2013,40 يقصدكما 

عمليات التفكير المترابطة المتم لة في التفكير االبداعي والتوليد  والمنطقي 

  والتحليلي

 ومن خال  التعريفات ال ابقة للتفكير االستراتيجي يتضح أن:
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 ت العقلية التي يجب تنميتها لدى التفكير االستراتيجي يضم مجموعة من المهارا

 .لمينالمتع

 هو تصور للم تقبل وتح ينه في ضول الماضي ستراتيجي التفكير اال

 والحاضر، وهو يقوم على التحليل والمنطي والنقد والتنبؤ، واتخاذ القرار. 

 

 االستراتيجي: مهارات التفكيرثانياً: 

( على أن 22، 7102( وشاهر ذيب  53، 7105أتفي كل من نها  شفيي  

 نتا ، والنقد.اوستشراف، والحدس، ويجي تتم ل في: االمهارات التفكير االسترات

مهارات التفكير االستراتيجي  Pang& Pisapia  (2012, 346) وحدد

 في: التفكير المناومي، والت مل، وإعادة الصياغة.

( أن مهارات التفكير االستراتيجي 32-32، 7107  ويرى مدحت محمد

تيجي، وتحديد واالختيار االستراحليل البيانات والمعلومات وتف يرها، هي: ت

 رد واومكانات المتاحة واستخدمها بكفالة، واتخاذ القرارات االستراتيجية.االمو

إلى أن مهارات التفكير االستراتيجي  Kazmi, et al (675 ,2016) وأشار

  هي: التخطي  والتنفي ، واتخاذ القرار، وحل المشكالت.  

ير ات التفكأن مهار Pratiwi  & Nanto (195 ,2019)وفي حين يرى  

 االستراتيجي تتم ل في: التصور، واتخاذ القرار، وحل المشكالت.

( إلى أن مهارات التفكير 31-42، 7102شعبان عبدالعايم   وأشار

االستراتيجي هي: االستشراف، والحدس، واونتا ، والنقد، واتخاذ القرار، 

 والتقويم.

أنه ال يوجد  االستراتيجي يتضح في ضول ما تم عرضة لمهارات التفكير

ا  محدد على مهارات التفكير االستراتيجي وذلر ننه يتضمن طيت واسا من اتف

المهارات، وفى ضول تعريفات التفكير االستراتيجي ومهاراته حددت الباح ة بعا 

علمين وهي: التحليل، مهارات التفكير االستراتيجي لتنميتها لدى الطالب الم

 ر.ر، والنقد، والتصونبؤ، واتخاذ القراوالتف ير، والت

 

 لدى معلمي العلوم:االستراتيجي  تنمية التفكيرأهمية ثالثاً: 

إلى أهمية تنمية التفكير االستراتيجي  Nathan (2015,369)يشير 

للطالب  للمتعلمين من خال  المناهج الدراسية، حيث ي مح التفكير االستراتيجي

م تقبل في ماضي والحاضر والد التفكير إلى المتوي، برؤية انشيال بطر  جديدة

محاولة لتح ين النتائج الم تقبلية، وفي الوقت نف ه يطبي المفكر نماذ  عقلية 

 متنوعة.  

يُمكن التفكير االستراتيجي الفرد من توقا انحدا  والقضايا الم تقبلية، و

ديد االتجاه ، وفهم الخيارات، وتحديد انهداف، وتحوإنشال سيناريوهات بديلة

 (.Hermann –Nehdi,2017, 4تلر انهداف   لتحقيي
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م من مهارات التفكير االستراتيجي من  والمتعلم ال   يمتلر م توى مرتفعا

المفترض أن ي تطيا فهم الترابطات والتداخالت بين المواد الدراسية وداخل المادة 

انكاديمي في  ن من ش نه أن ي اعده على تحقيي النجاحالواحدة، وه ا قد يكو

 (25، 7102 حلمي محمد،  هلة تعلمته وأن يزيد من كفادراس

ا استراتيجيما يعني التخلص من الشكوك وعدم اليقين،  وأن تصبح مفكرم

والبحث عن الماضي للحصو  على نارة  اقبة للحاضر من أجل احتضان 

الم تقبل وتقليل الخوف منه، وتحد  الصعاب والمشكالت المعقدة، واالعتراف ب ن 

من انتاجية الفرد ويمكنه من كل فرد له خيارات، كما أن التفكير االستراتيجي يزيد 

 (.Ridgley,2012, 187االستمتاا بالحياة وتحقيي انهداف المختلفة  

االستراتيجي لدى كافة المعلمينة حيث  وهناك اهتمام عالمي بتنمية التفكير

إن التفكير االستراتيجي ي اعد المعلم على ترتيب الخطوات، وإنجان انعما  على 

نحو دقيي، ويمكنه من وضا الحلو  والبدائل واتخاذ القرار في المواقت التعليمية 

 Sharifi, E., 2012, 78.) 

ومن المهم أن تعمل مؤس ات التربية على مراعاة متغير التفكير 

االستراتيجي ضمن سيا  اوعداد العام للمعلم في كليات التربية للطالب المعلمين، 

في جميا المراحل الدراسية بل ويجب تنمية التفكير االستراتيجي عند المتعلمين 

التصورات الم تقبلية وصقل و فحتى ي تطيا المتعلم التمكن من تحديد االهدا

 مهاراته وإمكاناته حتى يكون قياد  في الم تقبل.

وفي أطار االهتمام بتنمية التفكير االستراتيجي فقد تناولته العديد من 

( التي هدفت إلى بنال برنامج قائم 7102الدراسات منها: دراسة إبراهيم رفعت 

تعليمية والتفكير االستراتيجي ال على التعلم الخدمي لتنمية مهارات تصميم المواد

لدى الطالب المعلمين تخصص الرياضيات، كما توصلت دراسة شاهر ذيب 

( إلى فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات ما ورال اودراك في تنمية 7102 

مهارات التفكير االستراتيجي لدى طلبة م ا  ال قافة االسالمية بجامعة جرش 

( إلى فاعلية برنامج قائم 7102سة فاطمة عبد ال الم  رادبانردن، وأشارت نتائج 

على التعلم المقلوب لتنمية مهارات التدريس المتمايز والتفكير االستراتيجي لدى 

الطالب المعلمين تخصص الرياضيات، كما هدفت دراسة شعبان عبدالعايم 

  NLP( تعرف أ ر نموذ  تدري ي مقترح وفي البرمجة اللغوية العصبية7102 

تدريس علم النفس على تنمية مهارات التفكير االستراتيجي لدى طالب المرحلة ل

( إلى فاعلية المنهج التكعيبي 7171ال انوية، وتوصلت دراسة مها فتح الله  

المقترح باالقتصاد المنزلي في تنمية التفكير االستراتيجي للطالبات عينة البحث في 

 .7151ضول استراتيجية التنمية الم تدامة 
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  :للبحث اإلجراءات المنهجية

لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقي من صحة الفروض تم اتباا اوجرالات 

 التالية:

  :هوأدوات البحث إعداد مواد -3

 :عداد البرنامج المقترحإاوالً: 

 سارت عملية إعداد البرنامج في عدة خطوات هي:

 ب المعلمين: الطتحديد موضوعات تكنولوجيا النانو البيئية المناسبة لل 

الكتووب والدراسووات والبحووو  التووي تناولووت  موون خووال  إطووالا الباح ووة علووى

الالنمووة  تكنولوجيووا النووانو البيئيووةتووم تحديوود موضوووعات تكنولوجيووا النووانو البيئيووة، 

 بصوورتها المبدئيوة، تخصوص علووم بيولوجيوة وجيولوجيوة وبيئيوةللطالب المعلموين 

 بهودف ى مجموعة من ال ادة المحكمينلعتم عرضها في صورة استطالا للرأ  و

إضوافة ، ولطوالب المعلموينتحديد مدى مناسبة موضوعات تكنولوجيا النوانو البيئيوة ل

 .ما يراه المحكمون من موضوعات

وبعد إجرال التعديالت التي أشار إليها ال وادة المحكموين أصوبحت القائموة فوي 

 صورتها النهائية

  :تحديد أهداف البرنامج 

نووامج، موون خووال  توودريس موضوووعاته إلووي م وواعدة الطووالب علووي ربسووعى ال

 تحقيي انهداف العامة التالية:

 معرفة مفهوم تكنولوجيا النانو وخصائص وتصنيت واشكا  المواد النانوية. -

شووورح التطبيقوووات البيئيوووة لتكنولوجيوووا النوووانو فوووي مجوووا  حمايوووة البيئوووة والغووو ال  -

 والطاقة.

 في معالجة التلو  البيئي. وناستنتا  أهمية تكنولوجيا النا -

تف ووير اسووتخدام تكنولوجيووا النووانو فووي تحليووة الميوواه وحفووظ وتعبئووة الغوو ال، وفووي  -

 الخاليا الشم ية.

النانويووة والح اسووات النانويووة،  النانويووة والمرشووحاتمعرفووة مفهوووم انغشووية  -

 وانغ ية النانوية، وانسمدة النانوية والمبيدات النانوية والتلو  النانوى

تووراح حلووو  لمشووكالت تلووو  المووال والهوووال والتربووة والغوو ال ومشووكلة الطاقووة اق -

 ونقص المياه الع بة.

                                           
  ( 1ملحق :) اد البحث وأدواتهقائمة أسماء السادة المحكمين لمو 

    قائمة موضوعات تكنولوجيا النانو البيئية المناسبة للطالب المعلمين (:7ملحي 
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المقارنووة بووين الطوور  التقليديووة واسووتخدام تكنولوجيووا النووانو فووي مقاومووة اآلفووات  -

وت وووميد التربوووة وحفوووظ وتعبئوووة الغووو ال، وتحليوووة الميووواه، والخاليوووا الشم وووية، 

 ين من المال.وجوالتوربينات، واستخرا  الهيدر

توضووويح العالقوووة بوووين التطبيقوووات البيئيوووة لتكنولوجيوووا النوووانو والتنميوووة البيئيوووة  -

 الم تدامة.

 تنمية الوعي بالمخاطر البيئية لتكنولوجيا النانو. -

 تنمية القدرة على اتخاذ القرارات البيئية. -

 تنمية القدرة على استشراف الم تقبل في ضول الماضي والحاضر.  -

 .تكنولوجيا النانو البيئيةهمية ب تنمية الوعي  -

 تلخيص موضوعات المقرر. -

إعداد بحو  عن استخدام تكنولوجيا النانو في معالجة التلو  البيئي، وتطبيقوات  -

، تكنولوجيا النانو في مجوا  الطاقوة، وتطبيقات تكنولوجيا النانو في مجا  الغ ال

 والمخاطر البيئية لتكنولوجيا النانو.

في التوصل إلي التطبيقات البيئية لتكنولوجيا النانو ومعرفوة ل ار جهود العلميتقد -

 المخاطر البيئية لتكنولوجيا النانو.

 تقدير قدرة الله عز وجل في خلقة للمواد. -

 .محتوي البرنامج 

مقدمه في تكنولوجيا النانو،  تضمن البرنامج خمس موضوعات هي: 

بيقات تكنولوجيا النانو في تطووتطبيقات تكنولوجيا النانو في مجا  حماية البيئة، 

البيئية في مجا  الطاقة، والمخاطر مجا  الغ ال، وتطبيقات تكنولوجيا النانو

 لتكنولوجيا النانو.

وقد تم اختيار المحتوى في ضول الموضوعات وانهداف ال ابي اوشارة  

إليها، ما مراعاة مناسبة ه ا المحتوى للطالب المعلمين تخصص علوم بيولوجية 

 وجية وبيئية.وليوج

 كتاب الطالب لدراسة البرنامج      : 

قامت الباح ة بتنايم المحتوى المقترح في صووره كتواب للطالوب ي ترشود بوه 

 البرنامج، واشتمل الكتاب على: دراسةعند 

 .مقدمة للطالب: توضح له أهمية البرنامج والهدف من دراسته 

 .فهرس للموضوعات التي يتضمنها البرنامج 

 برنامج: تم عرض موضوعات البرنامج في فصو  ويحتوو  كول الت موضوعا

فصووول مووون الفصوووو  علوووى انهوووداف اوجرائيوووة لكووول موضووووا، والمحتووووى 

واننشووطة، وأسووئلة عقووب كوول موضوووا، والمراجووا التووي تووم االسووتعانة بهووا فووي 

 إعداد الموضوا.
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في صوورته انوليوة توم عرضوه علوى ال وادة  كتاب الطالب المعلموبعد إعداد 

كمين وبدال الرأ  حو  سالمة الصياغة اوجرائية لألهوداف، والصوحة العلميوة محال

، ومناسوبة المحتووى مناسبة اننشطة التعليميةللمحتوى، وسالمة الصياغة اللغوية، و

كتواب ، وبعود تعوديل بيولوجيوة وجيولوجيوة وبيئيوةللطالب المعلموين تخصوص علووم 

 اهزام في صورته النهائيةج تابكفي ضول آرال المحكمين أصبح ال الطالب

 .طرق واستراتيجيات تدريس موضوعات البرنامج 

خورائ  المفواهيم،  استخدمت عدة طر  واستراتيجيات لتدريس البرنامج هي:

 .والحوار والمناقشة، والتعلم المبني على حل المشكالت، والعصت ال هني

 :الوسائط التعليمية 

 وسائ  التالية:الة بلتدريس موضوعات البرنامج تم االستعان

، وشاشووة عوورض ،Data show ، وجهووان عوورض البيانوواتكمبيوووتر أو الب توووب

وعروض تقديمية، وأفالم تعليمية، ولوحات، وأقالم، وأورا  عمل، ومراجا ورقيوة 

 وإلكترونية، وسبورة.

 :األنشطة التعليمية 

 وهي: يمكن أن يمارس الطالب عدة أنشطة خال  دراستهم موضوعات البرنامج 

 شوبكة المعلوموات ا معلوموات عون موضووعات البرنوامج باسوتخدام كوال مونجم :

 الدولية والكتب الموجودة بمكتبة الكلية. 

  .القيام باننشطة والمهام المطلوبة منهم أ نال تدريس 

 .القيام باننشطة المتضمنة بكتاب الطالب المعلم 

  التلوو  البيئوي،  جوةفوي معالإعداد مقاالت وبحو  عن استخدام تكنولوجيوا النوانو

، وتطبيقووات تكنولوجيووا النووانو فووي وتطبيقووات تكنولوجيووا النووانو فووي مجووا  الغوو ال

 ، والمخاطر البيئية لتكنولوجيا النانو.مجا  الطاقة

 طرق التقويم المتبعة في البرنامج: 

نحووو تحقيووي أهووداف توودريس البرنووامج، وذلوور موون  بيمكوون تقووويم نمووو الطووال

 :خال 

 نال التدريس.أ قشة التي تتمالمنا  

 .اننشطة التي يقومون بها أ نال التدريس 

 .إجابة الطالب عن انسئلة الموجودة عقب كل موضوا 

   :دليل القائم بالتدريس 

ي ترشووود بوووه عنووود تووودريس  للقوووائم بالتووودريسقاموووت الباح وووة بيعوووداد دليووول 

م الوودليل فووي موضوووعات البرنووامج واشووتمل الوودليل علووى: توجيهووات بكيفيووة اسووتخدا

أهووداف البرنووامج، والمحتووو  العلمووي للبرنووامج، ريس موضوووعات البرنووامج، وتوود

وطر  واستراتيجيات تدريس موضوعات البرنامج، والوسائ  واننشطة التعليميوة، 

                                           
    كتاب الطالب المعلم لدراسة البرنامج5ملحي :) 
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وتقويم نمو الطالب، والخطة الزمنية لتدريس موضوعات البرنامج، وخطوة تودريس 

م موضوووعات البرنووامج  م لتوود والتووي تضوومنت تخطيطووا س كوول موضوووا موون ريمقترحووا

الموضوووعات، وقوود روعووي عنوود وضووا هوو ا التخطووي  عوورض انهووداف ال وولوكية 

طوووور  واسووووتراتيجيات توووودريس الموضوووووا، للموضوووووا، والوسووووائل التعليميووووة، و

 خطوات ال ير في الموضوا، والتقويم.و

وبعد إعداد الصورة انولية للدليل تم عرضها علوى ال وادة المحكموين وبودال  

ة الصووياغة اوجرائيووة لألهووداف، ومناسووبة اننشووطة التعليميووة، مالوورأ  حووو  سووال

ومناسووبة طوور  واسووتراتيجيات التوودريس الم ووتخدمة، ومناسووبة الوسووائ  التعليميووة، 

ومناسووووبة أسوووواليب التقووووويم، ومناسووووبة التخطووووي  المقتوووورح لكوووول موضوووووا موووون 

الودليل  بحالمحكمين أصو الموضوعات، وبعد إجرال التعديالت التي أشار إليها ال ادة

 في صورته النهائية

 البيئية: اختبار حل المشكالتثانياً: إعداد 
بعد االطالا على االدبيات والبحو  ال ابقة التي اهتمت بدراسة وتنمية  

مجد  ح نين ، دراسة (7107حنان رجال  حل المشكالت البيئية ومنها: دراسة 

تم  (Ridhwan, et al.  2020دراسة  ،(7102منى فيصل  ، دراسة (7107 

 :، وذلر وفقا للخطوات التاليةحل المشكالت البيئيةإعداد اختبار 

  حل يهدف االختبار إلى قياس بعا مهارات : االختبارتحديد الهدف من

 لدى الطالب المعلمين شعبة علوم بيولوجية وجيولوجية وبيئية. البيئية المشكالت

 :والتي  البيئية لمشكالتا حلد خمس مهارات لتحديتم  تحديد مهارات االختبار

  وهي:تم تحديدها في اوطار النار  للبحث 

 تعني صياغة المشكلة في عبارات محددة مهارة تحديد المشكلة البيئية :

 وتمييزها عن سواها.  وواضحة،

 تعني المهارة في المفاضلة بين مهارة جمع البيانات المتصلة بالمشكلة البيئية :

لبيانات المتعلقة بالمشكلة البيئية واختيار ا لمتاحة للحصو  علىالمصادر ا

أك رها ارتباط المشكلة، وتحديد المعلومات المتصلة بالمشكلة وغير المتصلة 

واستخدام الحواس في جما المعلومات، وتنايم وتم يل المعلومات،  بها،

 واآلرال.يز بين الحقائي يوالتم

 ى اقتراح حلو  مؤقتة عل: تعني القدرة يئيةمهارة اقتراح حلول للمشكالت الب

 للمشكلة يمكن التحقي منها، في ضول ما لديه من معلومات.

  :تعني المفاضلة بين الحلو  مهارة اختيار أفضل الحلول للمشكلة البيئية

 المقترحة في ضول معايير معينة واختيار أن بها.

 :تهالحل في ضول أدله تؤكد صح تعني الحكم على تقييم الحل. 

                                           
   ليل القائم بالتدريسد(: 5ملحي  
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 تكون االختبار من عدد من العبارات أو  ولية لالختبار:ألاعداد الصورة ا

، مفردة 73، بحيث تكون االختبار من المواقت يلي كل عبارة أو موقت سؤا 

حل وقد روعي في إعداد مفردات االختبار أن تقيس المفردة المهارة الفرعية ل

لكل مهارة مت اوية البيئية، وأن يكون عدد مفردات االختبار  المشكالت

كما تم وضا  ، وأن تكون مفردات االختبار مناسبة لم توى الطالب،يةرعف

 لالختبار. تعليمات

 بعوود إعووداد الصووورة عرررض الصررورة األوليررة لالختبررار علررل السررادة المحكمررين :

انوليووة لالختبووار تووم عرضووها فووي اسووتطالا رأى علووى ال ووادة المحكمووين، وعوود  

 المحكمين.االختبار في ضول آرال 

 توم تطبيوي االختبوار علوى مجموعوة مون الطوالب تطالعية لالختبار: سالتجربة اال

 ( طالوب، بهودف:57المعلمين شعبة علوم بيولوجيوة وجيولوجيوة وبيئيوة عوددهم  

 وتحديد نمن االختبار.  وصد  االختبار،ح اب  بات االختبار، 

االختبووار موون  تووم الت كوود موون الصوود  الاوواهر  وصوود  محتوووىصرردق االختبررار:  -

ه علووى ال ووادة المحكمووين، وبعوود إجوورال التعووديالت التووي أشووار إليهووا رضووخووال  ع

 المحكمون، أصبح االختبار يتمتا بدرجة معقولة من الصد .

 بوين معامول االرتبواط لالختبار بح واب الداخلي صد  االت ا  كما تم ح اب

بيرسوووون،  بووواطبمعامووول ارتلالختبوووار  الكليوووة والدرجوووة االختبوووار مهوووارات درجوووات

 :النتائج ه ه يوضح لتاليا والجدو 
 0 جدو 

 لالختبار الكلية والدرجة االختبار مهارات درجات بين االرتباط معامل
 مهارات االختبار معامل االرتباط م توى الداللة

 تحديد المشكلة البيئية 1032 1010

 جما المعلومات عن المشكلة البيئية  1032 1010

 ئية.بيتراح الحلو  للمشكلة الاق 1027 1010

 اختيار أفضل الحلو  للمشكلة البيئية.  1042 1010

 تقييم الحل. 1022 1010

يتضووح موون الجوودو  ال ووابي أن جميووا قوويم معووامالت االرتبوواط بووين مهووارات 

 ، مما يشوير إلوى أن اختبوار1010االختبار والدرجة الكلية لالختبار دالة عند م توى 

   االت ا  الداخلي.صدعلى درجة عالية من  ئيةحل المشكالت البي

اسووتخدمت الباح ووة طريقووة إعووادة االختبووار لتقوودير  بووات االختبووار، ثبررات االختبررار:  -

 (.1025واتضح أن االختبار على درجة مناسبة من ال بات حيث كانت قيمته  

 مونطالوب الوزمن الو   أنتهوي فيوه أو   لتوم ح واب الوزمن بت وجيزمن االختبرار:  -

، من اوجابوة عون االختبوارطالب  خرزمن ال   أنتهي فيه أالو اوجابة عن االختبار،

  ( دقيقة.23  االختباربل  نمن وح اب متوس  الزمن، و
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  :بعووود إجووورال التعوووديالت التوووي أشوووار إليهوووا ال وووادة الصرررورة النهائيرررة لالختبرررار

 لنهائيوةالمحكمين ونتائج الدراسة االستطالعية، أصوبح االختبوار فوي صوورته ا

دة، والجوودو  التووالي يوضووح تونيووا هوو ه المفووردات علووى فوور( م73مكووون موون 

 البيئية. مهارات حل المشكالت
  7 جدو 

 مواصفات اختبار حل المشكالت البيئية
 مهارات االختبار أرقام المفردات المجموا الن بة المئوية

 تحديد المشكلة البيئية  0-3 3 71%

 ات عن المشكلة البيئية جما المعلوم 2-01 3 71%

 اقتراح الحلو  للمشكلة البيئية. 00-03 3 71%

 اختيار أفضل الحلو  للمشكلة البيئية.  02-71 3 71%

 تقييم الحل. 70-73 3 71%

 المجمـــوا 73 73 011%

 

 اختبار التفكير االستراتيجي: ثالثاً: إعداد

اهتموت بدراسوة وتنميوة  بعد االطالا على االدبيات والدراسات ال وابقة التوي 

 (، ودراسوووة7102(، ودراسوووة شووواهر ذيوووب  7105دراسوووة نهوووا  شوووفيي   :هووواومن

Pratiwi & Nanto 2019))،   تووم إعووداد  (،7102ودراسووة شووعبان عبوودالعايم

 :، وذلر وفقا للخطوات التاليةالتفكير االستراتيجياختبار 

  مهووارات التفكيوور يهوودف االختبووار إلووى قيوواس بعووا : االختبررارتحديررد الهرردف مررن

دى طووالب شووعبة العلوووم البيولوجيووة والجيولوجيووة والبيئيووة بكليووة جي لوواالسووتراتي

 التربية.

 :والتوي توم  تفكيور االسوتراتيجيللتحديود سوت مهوارات توم  تحديد مهارات االختبار

  وهي: تحديدها في اوطار النار  للبحث،

 :ناصره انساسية، تعني تجزئة الفكرة أوالموقت إلى مكوناته أو ع التحليل

العالقات والرواب  بين ه ه العناصر، وتحديد أوجه الشبه إلى والتوصل 

 واالختالف.

 :تعليل انسباب الحقيقية العلمية لبعا الاواهر واالحدا  أو  تعني التفسير

  معينه.البرهنة على صحة عالقة 

 :لب من تعني توقا ما سيحد  في الم تقبل اعتمادا على ما لد  الطا التنبؤ

 معلومات سابقة

 تعني اختيار أفضل البدائل أو الحلو  المتاحة في موقت معين  :ذ قراراتخا

 وذلر اعتماد على ما لدى الطالب من معايير تتعلي باختياره.

                                           
 - (5ملحق :)اختبار حل المشكالت البيئية 
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 :الحكم على انفكار أو االشيال وت مينها وإبدال الرأ  المؤيد أو  تعني التقييم

  .ل انسباب المقنعة لكل رأالمعارض في المواقت المختلفة، ما إبدا

 أو أفكار جديدة غير موجودة عادة تعني تكوين صورام عقلية مبتكرة ور:التص ،

ويتحرر الطالب فيها من عالم الحقيقة والواقا وعادة ال تكون محتاجة إلى 

 االستناد إلى معطيات أو بيانات واقعية.

 :مون الفقورات يلوي كول تكون االختبوار مون عودد  اعداد الصورة األولية لالختبار

وقود روعوي فوي مفوردة ،  51تكوون االختبوار مون  سوئلة، بحيوثاندد من فقرة ع

إعداد مفردات االختبار أن تقيس المفردة المهارة الفرعية للتفكير االسوتراتيجي، 

، وأن تكوووون لكووول مهوووارة فرعيوووةوأن يكووون عووودد مفوووردات االختبوووار مت ووواوية 

 .لالختبار كما تم وضا تعليمات  الب،مفردات االختبار مناسبة لم توى الط

 بعوود إعووداد الصووورة عرررض الصررورة األوليررة لالختبررار علررل السررادة المحكمررين :

انوليووة لالختبووار تووم عرضووها فووي اسووتطالا رأى علووى ال ووادة المحكمووين، وعوود  

 االختبار في ضول آرال المحكمين.

  :ة مون الطوالب توم تطبيوي االختبوار علوى مجموعوالتجربة االستطالعية لالختبار

 ( طالوب، بهودف:57ولوجيوة وجيولوجيوة وبيئيوة عوددهم  ة علوم بيالمعلمين شعب

 وتحديد نمن االختبار.  وصد  االختبار، ح اب  بات االختبار،

تووم الت كوود موون الصوود  الاوواهر  وصوود  محتوووى االختبووار موون صرردق االختبررار:  -

لتووي أشووار إليهووا خووال  عرضووه علووى ال ووادة المحكمووين، وبعوود إجوورال التعووديالت ا

 ختبار يتمتا بدرجة معقولة من الصد . أصبح اال المحكمون،

 بوين معامول االرتبواط لالختبار بح واب الداخلي صد  االت ا  كما تم ح اب

بيرسوووون،  بمعامووول ارتبووواطلالختبوووار  الكليوووة والدرجوووة االختبوووار مهوووارات درجوووات

 :النتائج ه ه يوضح التالي والجدو 
 5 جدو 

 لالختبار الكلية رجةوالد ختباراال مهارات درجات بين تباطاالر معامل 
 مهارات االختبار معامل االرتباط م توى الداللة

 التحليل 1027 1010

 التف ير 1032 1010

 التنبؤ 1042 1010

 اتخاذ القرار 1025 1010

 النقد 1032 1010

 التصور 1042 1010

ختبوار ت االرتبواط بوين مهوارات االيتضح مون الجودو  ال وابي أن جميوا قويم معوامال

التفكيور  ، مموا يشوير إلوى أن اختبوار1010رجة الكلية لالختبار دالة عند م وتوى والد

 على درجة عالية من صد  االت ا  الداخلي. االستراتيجي

اسووتخدمت الباح ووة طريقووة إعووادة االختبووار لتقوودير  بووات االختبووار، ثبررات االختبررار:  -

 (.1022ه  كانت قيمت درجة مناسبة من ال بات حيث واتضح أن االختبار على



 م2022 يناير     األولالعدد     والعشرون  الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

31 

 

مون طالوب الوزمن الو   أنتهوي فيوه أو   لتوم ح واب الوزمن بت وجي :زمن االختبرار -

، من اوجابوة عون االختبوارطالب  خرالزمن ال   أنتهي فيه أو اوجابة عن االختبار،

  ( دقيقة.22  االختباربل  نمن وح اب متوس  الزمن، و

 أشوووار إليهوووا ال وووادة  ديالت التووويبعووود إجووورال التعووولالختبرررار:  الصرررورة النهائيرررة

 المحكمين ونتائج الدراسة االستطالعية، أصبح االختبار في صوورته النهائيوة  

( مفووردة، والجوودو  التووالي يوضووح تونيووا هوو ه المفووردات علووى 51 موون مكووون 

 مهارات التفكير االستراتيجي.

 4جدو 

 جيمواصفات اختبار التفكير االستراتي 
 مهارات االختبار فرداتأرقام الم المجموا الن بة المئوية

 التحليل 72، 77، 02، 2، 0 3 0202%

 التف ير 72، 75، 02، 01، 7 3 0202%

 التنبؤ 72، 02، 00، 2، 5 3 0202%

 اتخاذ القرار 74، 71، 07، 2، 4 3 0202%

 النقد 51، 72، 03، 05، 3 3 0202%

 التصور 73، 70، 02، 04، 2 3 0202%

 ـــواالمجم 51 51 011%

 تصميم التجريبل للبحث: ال -3

واحودة مون طوالب الفرقوة المجموعوة ذا الالتجريبوي استخدمت الباح ة المونهج 

 .وعلوم بيولوجية وجيولوجية وبيئية ،شعبةالرابعة 

  تحديد مجموعة البحث: -2

بالفرقوة الرابعوة شوعبة علووم طالوب وطالبوة  35تكونت مجموعوة البحوث مون 

 ربية جامعة أسيوط.كلية التبيولوجية وجيولوجية وبيئية ب

  إجراءات التطبيق: -4

 تم تنفي  تجربة البحث كالتالي:

  م علووي اختبووار حوول المشووكالت البيئيووة واختبووار التفكيوور االسووتراتيجي تطبيووي قبليووا

   طالب مجموعة البحث.

 توودريس موضوووعات البرنووامج المقتوورح بواسووطة الباح ووة، فووي الفصوول الدراسووي 

م للخطوووة الزمنيوووة لتووودريس وذلووو ،7170-7171انو  للعوووام الجوووامعي  ر وفقوووا

 موضوعات البرنامج.

  م علوي تطبيي اختبوار حول المشوكالت البيئيوة واختبوار التفكيور االسوتراتيجي بعوديا

 طالب مجموعة البحث.

 حوول المشووكالت البيئيووة واختبووار التفكيوور  تصووحيح إجابووات الطووالب عوون اختبووار

 النتائج ومعالجتها إحصائيا. ورصد  االستراتيجي

                                           
 -   ي(: اختبار التفكير االستراتيج2ملحي 
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   ة اإلحصائية:المعالج -3
 التالية:المعادالت اوحصائية ب االستعانة تمالبحث لمعالجة بيانات نتائج 

 ح اب ال بات بطريقة إعادة تطبيي االختبار  

 ح اب داللة  ت( لمتوسطين مرتبطين 

 " ح اب حجم ان ر بمربا ايتاη2" 

 ح اب معامل ارتباط بيرسون 

  :بحثلنتائج ا
فوي مقتورح البرنوامج ال  والو   نوص علوى موا فاعليوة  وؤا  انولإلجابة عن ال أوالً:

النووانو البيئيووة فوي تنميووة مهووارات حوول المشوكالت البيئيووة لوودى طووالب  تكنولوجيوا

المعلموين  شوعبة العلووم البيولوجيوة والجيولوجيوة والبيئيوة ؟ وكو لر للتحقوي مون 

بوين  " يوجود فور  ذو داللوة إحصوائيةأنه صحة الفرض انو  وال ى نص على

ي درجات مجموعة البحوث فوي التطبيقوين القبلوي والبعود  الختبوار حول متوسط

بووين ح وواب قيمووة  ت( للفوور  المشووكالت البيئيووة لصووالح التطبيووي البعوود ." تووم 

فوي التطبيقوين القبلوي والبعود  الختبوار حول  مجموعة البحوثمتوسطي درجات 

ي جوودو  التووال، والارة موون مهاراتووه علووى حوودهالمشووكالت البيئيووة ككوول وكوول مهوو

 يوضح ه ه النتائج:
  3 جدو 

قيمة ت وداللتها اوحصائية للفر  بين متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقين 
 وكل مهارة من مهاراته على حدهالقبلي والبعد  الختبار حل المشكالت البيئية ككل 

الداللة  

 اوحصائية

قيمة  ت 

 المح وبة
 البعد التطبيي القبلي و م  ف 7ح ف   جم

 تحديد المشكلة البيئية 302 52302 0305 لةدا

 207 72200 0200 دالة
جما المعلومات عن المشكلة 

 البيئية

 اقتراح الحلو  للمشكلة البيئية. 205 52407 7102 دالة

 207 43202 7105 دالة
اختيار أفضل الحلو  للمشكلة 

 البيئية.

 تقييم الحل. 202 34204 0207 دالة

 االختبار ككل 5302 425004 7200 دالة

بووين متوسووطي ويتضووح موون الجوودو  ال ووابي وجووود فوور  ذ  داللووة إحصووائية 

درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعد  الختبار حل المشوكالت البيئيوة 

، 7200حيوث بلغوت قويم   ت( المح ووبة  حوده،ككل وكل مهوارة مون مهاراتوه علوى 

رتيووب وهووي قوويم أكبوور موون قيمووة ت علووى الت (0207، 7105، 7102، 0200، 0305

ون وتنتج مون ذلور صوحة الفورض ، (1013 عند م وتوى  37لدرجة حرية  الجدولية

 انو .

فووي تنميووة مهووارات حوول المشووكالت المقتوورح تحقووي موون فاعليووة البرنووامج ولل

 وووبة إذا كانووت دالووة عوون ح وواب حجووم التوو  ير باسووتخدام قيمووة  ت( المح توومالبيئيووة 
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وهوي تعبور عون حجوم التو  ير، وإذا  dمكن التوصل إلى قيمة وي η2إيتا  طريي مربا

فوان حجوم  d= 0.5فان حجم الت  ير يكون صغيرام، أموا إذا كانوت  d=0.1كانت قيمة 

م، أمووا إذا كانووت  م فووين حجووم التوو  ير يكووون  d= 0.84التوو  ير يكووون متوسووطا مرتفعووا

 (.742 -742، 7111صالح مراد ،  

لوي تنميوة مهوارات حول المشوكالت البيئيوة البرنوامج عتم ح واب حجوم تو  ير و

، والجودو  التوالي  η2ككل وكل مهارة مون مهاراتوه علوى حوده باسوتخدام مربوا ايتوا 

 يوضح ه ه النتائج:
 2جدو  

وكل مهارة من  تنمية مهارات حل المشكالت البيئية ككلحجم ت  ير البرنامج علي  
 مهاراته على حده

حجم 

 الت  ير

قيمة

d 

قيمة 

η2 

قيمة 

 ت
 المتغير التابا

المتغير 

 الم تقل

 تحديد المشكلة البيئية 0305 1027 407 كبير

 البرنامج

 

 0200 1022 307 كبير
جما المعلومات عن المشكلة 

 البيئية

 ية.اقتراح الحلو  للمشكلة البيئ 7102 1022 302 كبير

 7105 1022 302 كبير
اختيار أفضل الحلو  للمشكلة 

 البيئية.

 تقييم الحل. 0207 1022 305 كبير

 االختبار ككل 7200 1025 203 كبير

تنميوة مهوارات حول ويتضح من الجدو  ال ابي أن للبرنامج أ ورام كبيورام علوى 

ممووا يشووير إلووى فاعليووة  حووده،مهووارة موون مهاراتووه علووى المشووكالت البيئيووة ككوول وكوول 

 .البرنامج في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية

فوي مقتورح البرنوامج البة عن ال ؤا  ال اني والو   نوص علوى موا فاعليوة لإلجا نياً:ثا

النووانو البيئيووة فووي تنميووة التفكيوور االسووتراتيجي لوودى طووالب المعلمووين  تكنولوجيووا

بيولوجيووة والجيولوجيووة والبيئيووة ؟ و للتحقووي موون صووحة الفوورض شووعبة العلوووم ال

ن متوسووطي ة إحصووائية بووي" يوجوود فوور  ذو داللووأنووه ال وواني والوو ى نووص علووى

درجوووات مجموعوووة البحوووث فوووي التطبيقوووين القبلوووي والبعووود  الختبوووار التفكيووور 

بوووين توووم ح ووواب قيموووة  ت( للفووور   االسوووتراتيجي لصوووالح التطبيوووي البعووود ."

فووي التطبيقووين القبلووي والبعوود  الختبووار  موعووة البحووثمجمتوسووطي درجووات 

  التوالي ، والجودوحوده التفكير االستراتيجي ككل وكل مهارة مون مهاراتوه علوى

 يوضح ه ه النتائج:
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 2جدو  

قيمة ت وداللتها اوحصائية للفر  بين متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقين  
 وكل مهارة من مهاراته على حده. ،تيجي ككلالقبلي والبعد  الختبار التفكير االسترا

الداللة  

 اوحصائية

لي التطبيي القب م  ف 7ح ف  جم  قيمة  ت المح وبة

 والبعد 

 التحليل  502 55203 0102 دالة

 التف ير 502 503 0002 دالة

 التنبؤ 302 77405 7105 دالة

 اتخاذ القرار 305 71302 0205 دالة

 النقد 2 022 7703 دالة

 التصور 504 00203 0204 دالة

 االختبار ككل 72 4125 7507 دالة

بووين متوسووطي حصووائية   ذ  داللووة إويتضووح موون الجوودو  ال ووابي وجووود فوور

درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعد  الختبوار التفكيور االسوتراتيجي 

، 7507بة ككل وكل مهارة من مهاراتوه علوى حوده ، حيوث بلغوت قويم   ت( المح وو

على الترتيوب وهوي قويم أكبور مون  ( 0204، 7703، 0205، 7105،  0002، 0102

ون وتنتج مون ذلور صوحة ، (1013 عنود م وتوى  37درجة حرية ل قيمة ت الجدولية

 الفرض ال اني.

في تنمية مهارات التفكيور االسوتراتيجي المقترح تحقي من فاعلية البرنامج ولل

ي تنمية التفكير االستراتيجي ككل وكول مهوارة مون تم ح اب حجم ت  ير البرنامج عل

 :ه ه النتائج التالي يوضح والجدو ،  η2مهاراته على حده باستخدام مربا ايتا 
 2 جدو 

وكل مهارة من مهاراته على تنمية التفكير االستراتيجي ككل حجم ت  ير البرنامج علي  
 حده

 ير التاباالمتغ قيمة ت η2قيمة  dقيمة حجم الت  ير
المتغير 

 الم تقل

 التحليل 0102 1022 5 كبير

 البرنامج

 التف ير 0002 1024 507 كبير

 بؤالتن 7105 1022 302 كبير

 اتخاذ القرار 0205 1022 305 كبير

 النقد 7703 102 207 كبير

 التصور 0204 1025 403 كبير

 االختبار ككل 7507 1023 204 كبير

تنميووة التفكيوور ويتضووح موون الجوودو  ال ووابي أن للبرنووامج أ وورام كبيوورام علووى 

ليووة يشووير إلووى فاع، ممووا االسووتراتيجي ككوول وكوول مهووارة موون مهاراتووه علووى حووده 

 .التفكير االستراتيجيالبرنامج في تنمية 

 ً لعالقوة بوين حول المشوكالت : لإلجابوة عون ال وؤا  ال الوث والو   نوص علوى موا اثالثا

البيئية والتفكير االستراتيجي؟ وللتحقوي مون صوحة الفورض ال الوث والو ى نوص 
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م بوين درجوات أنوه على موعوة مج" توجود عالقوة ارتباطيوة موجبوة دالوة إحصوائيا

ي التطبيووي البعوود  الختبووار حوول المشووكالت البيئيووة واختبووار التفكيوور فوو البحووث

بيرسون بين درجوات التطبيوي البعود  باط رتتم ح اب معامل ااالستراتيجي ." 

مجموعووة لوودى  الختبووار حوول المشووكالت البيئيووة واختبووار التفكيوور االسووتراتيجي

تفكيووور البيئيوووة وال بهووودف تتبوووا التغيووور االقترانوووي بوووين حووول المشوووكالت البحوووث

 :والجدو  التالي يوضح ه ه النتائج االستراتيجي،
 2جدو 

  مجموعة البحث في التطبيي البعدبين درجات  قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة
 اختبار التفكير االستراتيجيالختبار حل المشكالت البيئية و

الداللة  

 اوحصائية

عدد مجموعة 

 البحث
 رتباطيةت العالقة االمتغيرا معامل بيرسون

 دالة
35 

 

1052 

 

 حل المشكالت البيئية -

 اختبار التفكير االستراتيجي -

( وهوي 1052  ال وابي أن قيموة معامول ارتبواط بيرسوون  ويتضح من الجودو

م عنوود م ووتوى (، ممووا يوود  علووى وجووود عالقووة ارتباطيووه 1013   قيمووة دالووة احصووائيا

ت البيئية وبوين درجواتهم بار حل المشكالفي اخت مجموعة البحثموجبة بين درجات 

   ، ون تنتج من ذلر صحة الفرض ال الث.التفكير االستراتيجيفي اختبار 

 البحث وتفسيرها: اقشة نتائجمن

بوين  (1013عنود م وتوى   اإحصائي دا وجود فر  أشارت نتائج البحث إلى 

حوول ر فووي التطبيقووين القبلووي والبعوود  الختبووا مجموعووة البحووثمتوسووطي درجووات 

فاعليوة البرنوامج ، كما أظهرت نتائج البحث لصالح التطبيي البعد  البيئيةالمشكالت 

لدى طوالب المعلموين  شوعبة العلووم  ت حل المشكالت البيئيةالمقترح في تنمية مهارا

 .البيولوجية والجيولوجية والبيئية

رات حول وقد ترجا النتائج ال ابقة التي تم التوصل اليها والمتعلقة بتنميوة مهوا

 ت البيئية إلى ما يلي:المشكال

 يوا طبيعة المحتوى ال   يتضمن العديد من المشوكالت البيئيوة واسوتخدام تكنولوج

 النانو في حلها.

 واستراتيجيات لتودريس  التنوا في طرائي التدريس حيث استخدمت عدة طرائي

والحوووار والمناقشووة،  والعصووت  المفوواهيم،موضوووعات البرنووامج هووي: خوورائ  

لمبني علوى حول المشوكالت الو   يتويح الفرصوة للطوالب لجموا  هني، والتعلم اال

والتوصوول إلووى النتووائج المشووكلة، تحليوول المعلومووات المعطوواة فووي المعلومووات و

، ومقارنوه حلوولهم بحلوو  رفواقهم فوي المجموعوات، والتوصوول واقتوراح الحلوو 

 لحل المشكلة وفي دليل يؤيد قراراتهم بش ن الحل.

 وضوعات البرنامج.ب همية دراسة م شعور الطالب 
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  حل المشوكالت قيام الطالب بعدد من اننشطة التعليمية مارسوا خاللها مهارات

 منها:ولبيئية ا

  جموووا معلوموووات عووون موضووووعات البرنوووامج باسوووتخدام كوووال مووون : شوووبكة

 المعلومات الدولية والكتب الموجودة بمكتبة الكلية. 

  ريس.أ نال التدمنهم القيام باننشطة والمهام المطلوبة 

 .إعداد بحو  عن موضوعات البرنامج 

 ،(7107  رجووال حنووان موون كوول دراسووة نتووائج مووا نتووائج هوو ا البحووث وتتفووي

 ومنووى ،Benzer, & Şahin ( 2013 و ،(7102  وأخوورين كوواظم وجووواد

 المشووكالت حوول مهووارات تنميووة إلووي دراسوواتهم نتووائج أشووارت والتووي( 7102 فيصوول

 .لمعلمينا الطالب لدى البيئية

 (1013عنود م وتوى   إحصوائيادا  وجود فر  شارت نتائج البحث إلى كما أ

 التفكيورفي التطبيقين القبلي والبعد  الختبوار  مجموعة البحثبين متوسطي درجات 

فاعليووة البرنووامج ، كمووا أظهوورت نتوائج البحووث لصووالح التطبيووي البعود . االسوتراتيجي

لموووين  شوووعبة العلووووم لووودى طوووالب المعي التفكيووور االسوووتراتيجالمقتووورح فوووي تنميوووة 

 .البيولوجية والجيولوجية والبيئية

التفكيوور والمتعلقووة بتنميووة  ل اليهوواالتووي تووم التوصووالنتووائج ال ووابقة وقوود ترجووا 

 إلى ما يلي:االستراتيجي 

 واستراتيجيات لتودريس  التنوا في طرائي التدريس حيث استخدمت عدة طرائي

ساعدت الطوالب علوى إبودال  والمناقشة والتيموضوعات البرنامج منها الحوار 

يوول الوورأ  والنقوود، والعصووت الوو هني والوو   اتوواح الفرصووة للطووالب للتنبووؤ والتخ

والتصووور، والووتعلم المبنووي علووى حوول المشووكالت والوو   اتوواح الفرصووة للطووالب 

 واختيار أفضل البدائل واتخاذ القرار والتقييم.، لتحليل المعلومات وتف يرها

 عديد من المشكالت البيئية والتي تتطلوب التفكيور ى ال   يتضمن الطبيعة المحتو

 لحلها.

 مارسوووا خاللهووا مهووارات التفكيوور  قيووام الطووالب بعوودد موون اننشووطة التعليميووة

 االستراتيجي منها:

  جموووا معلوموووات عووون موضووووعات البرنوووامج باسوووتخدام كوووال مووون : شوووبكة

 المعلومات الدولية والكتب الموجودة بمكتبة الكلية. 

 أ نال التدريس.ة والمهام المطلوبة منهم القيام باننشط 

 .إعداد بحو  عن موضوعات البرنامج 

ما نتوائج الدراسوات ال وابقة التوي توصولت إلوى تنميوة  بحثنتائج ه ا الوتتفي 

شووواهر ذيوووب و (،7102م ووول دراسوووة كووول إبوووراهيم رفعوووت   التفكيووور االسوووتراتيجي

مهوا فوتح و ،(7102ان عبودالعايم  وشوعب(، 7102 ال والم (، وفاطمة عبد 7102 

   Pratiwi, U., & Nanto, D. (2019) ، (7171الله  
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 توصيات البحث:

 ر عنه البحث من نتائج يُوصى بما يلي:في ضول ما أسف

تضمين موضوعات تكنولوجيا النانو البيئيوة المقترحوة فوي مقوررات العلووم  -0

ولوجيوة بيولوجيوة والجيالالبيئية التي يدرسها الطالب المعلمين شعبة العلوم 

 .والبيئية

تقديم برامج تدريبية لمعلمي البيولووجي أ نوال الخدموة عون تكنولوجيوا النوانو  -7

 ئية.البي

مهارات حل المشكالت البيئية والتفكير ضرورة االهتمام بتنمية  -5

علوم بيولوجية وجيولوجية طالب كلية التربية شعبة  لدى االستراتيجي

 .وبيئية

وأداتووي القيوواس التووي أعوودتها الباح ووة فووي نووامج المقتوورح، االسووتفادة موون البر -4

 .بيئيةعلوم بيولوجية وجيولوجية وشعبة تدريس طالب كلية التربية 

 :البحوث المقترحة

 يُوصى بيجرال البحو  التالية: 

دراسة فاعلية البرنوامج المقتورح علوي متغيورات أخورى م ول الووعي البيئوي  -0

 ستدامة البيئية.التجاه نحو االوالتنور البيئي والتفكير البيني وا

تصووور مقتوورح لتضوومين تكنولوجيووا النووانو البيئيووة فووي منوواهج البيولوووجي   -7

 نوية.للمرحلة ال ا

دراسووة أ وور وحوودة إ رائيووه مقترحووة فووي تكنولوجيووا النووانو البيئيووة علووى تنميووة  -5

 التفكير الم تقبلي والم ئولية البيئية لدى طالب المرحلة ال انوية.  

   المراجع:

القاهرة: الرواب  العالمية  .4ط .تعليم التفكير .(7112 .د م لم الحار يإبراهيم بن أحم

 للنشر والتونيا.

أ ر برنامج قائم على التعلم الخدمي في تنمية مهارات  .(7102 .رفعت إبراهيم إبراهيم

تصميم المواد التعليمية والتفكير االستراتيجي لدى الطالب المعلمين تخصص 

 24-52 ،71ا  ،ببورسعيدربية مجلة كلية الت .الرياضيات

ستراتيجيات طر  وأساليب وا .(7112 .أحمد النجد  ومنى عبد الهاد  وعلي راشد
 القاهرة: دار الفكر العربي .حدي ة في تدريس العلوم

برنامج مقترح في علوم وتكنولوجيا النانو وأ ره في تنمية  .(7105 .آيات ح ن صالح

 .لقرار لدى الطالبة معلمة العلوم بكلية البناتالعلم واتخاذ االتحصيل وفهم طبيعة 

-35 (،4 02، رية للتربية العمليةالجمعية المصمجلة المصرية للتربية العلمية، 

012  

أ ر استراتيجية الت ريا المعرفي  .(7102 .جواد كاظم فهد، وهاني علي كما ، علي سعد

 ،دراسات تربوية .مينهد إعداد المعلفي تنمية حل المشكالت البيئية لدى طالب معا

2 52، ) 25-014 
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  ،32ا  ،مجلة الزراعة .ي الزراعةاستخدام تكنولوجيا النانو ف .(7102 .ح ام قصار

35-32 

 .تدريس العلوم والتربية العملية من ال لوكية إلى البنائية .(7103 .ح ام محمد مانن

 المنصورة: المكتبة العصرية للنشروالتونيا

 .تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقو  المفكرة .(7112 .ين نيتونح ن ح 

 القاهرة: عالم الكتب.

فعالية برنامج تدريبي قائم علي أنموذ  التلم ة  .(7102 .حلمي محمد حلمي الفيل

المعرفية في تح ين مهارات التفكير االستراتيجي وكفالة التعلم لد  طالبات 

 .075-32(، 20 72،اسات النف يةة المصرية للدرالمجل .المرحلة ال انو 

حة للتعلم الخلي  قائمة على نموذ  بايبي استراتيجية مقتر .(7107 .حنان رجال عبدال الم

 .البنائي وفاعليتها في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدى طالبات كلية التربية

 24-02 (،7 03 ،المجلة المصرية للتربية العلمية

تدريس العلوم في المرحلة انساسية الدنيا أساليب  .(7113 . ى القبيالتراجي عي
 عمان : دار ال قافة للنشر والتونيا. .طفا ومرحلة رياض ان

م توى المعرفة بتقنية النانو لدى طالبات المرحلة  .( 7102  .رانيا محمد الرفاعي

 (،2 5 ،وية والنف يةمجلة العلوم الترب .ال انوية في مدينة جدة واتجاهاتهن نحوها

55 - 32 . 

 . تدريس الرياضيات والعلومطر   .(7104 .سامى سلطى عريفج، ونايت أحمد سليمان

 االردن: دار الصفال للنشر والتونيا. .7ط

وحدة مقترحة في النانو تكنولوجي قائمة على استراتيجيات  .(7171  .سامية جما  ح ين

نحو تعلم العلوم لدى تالمي  المرحلة مية والدافعية التعليم المتمايز لتنمية ال قافة العل

 (،03 70 ،مجلة البحث العلمي في التربية .المختلفةاوعدادية ذو  أساليب التعلم 

532-527 

 القاهرة: مؤس ة طيبة للنشر والتونيا  .تعليم الفيزيال .(7105 .ال عيد جما  ع مان

ت التفكير مهارا .(7102  .وصفال علي احمد عفيفي ،محمد العطار سالمة صابر

المؤتمر العلمي  .ة البطالة االستراتيجي واتخاذ القرار والتوجه المهني لمواجه
: التعليم و قافة العمل الحر من التراخي الى العربي الحاد  عشر الدولي ال امن

 .54- 50، جمعية ال قافة من أجل التنمية ب وها ،  7الت خي ، مجلد

برنامج قائم على استراتيجيات ما ورال اودراك فاعلية  .( 7102  .شاهر ذيب أبو شريخ 

ل الدراسي في تنمية مهارات التفكير اوبداعي واالستراتيجي وال كال في التحصي

مجلة جامعة طيبة  .ال اتي لدى طلبة م ا  ال قافة االسالمية بجامعة جرش بانردن
 .015-20، (0 00، للعلوم التربوية

دراسة فعالية برنامج تدريبي  .(7103  .عرفجن، وماهر محمد الشاهر ربحي عليا  

ي تنمية الوعي بالقضايا المرتبطة بعلم النانو واالتجاهات نحوها لدى طلبة مقترح ف

-0 ،5، المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية .المرحلة ال انوية في مدينة اوح ال

77  

لبرمجة اللغوية ري ي مقترح وفي انموذ  تد .(7102 .شعبان عبدالعايم أحمد

نفس وأ ره على تنمية مهارات التفكير االستراتيجي لتدريس علم ال  NLPالعصبية



 م2022 يناير     األولالعدد     والعشرون  الخامسمجلد ال    المصرية للتربية العلميةمجلة ال
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  34232رقم اإليداع: 

 ومةدار المنظ Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

39 

 

 .واليقاة العقلية وتح ين االستهوال المضاد لدى طالب الصت ال الث ال انو 

 22-55، 2‘دراسات في اورشاد النف ي والتربو 

دار العربية  :بيروت .رصغير وم تقبل كبيالنانو تكنولوجي عالم  .(7112 .صفات سالمة

 للنشر.

والتربوية  ليب اوحصائية في العلوم النف يةانسا .(7111 .أحمد مراد صالح
 القاهرة : مكتبة اننجلو المصرية .واالجتماعية

م توى فهم معلمات العلوم لمجاالت تقنية النانو  .(7102 .عالية محمد كريم العطيات 

اسات العليا مجلة العلوم التربوية بكلية الدر .يقات تلر التقنيةواتجاهاتهن نحو تطب
 022-072(، 0 74 ،للتربية جامعة القاهرة

تصميم وحدة في النانو تكنولوجي وتطبيقاتها قائمة على  .(7102 .عبدالله خالد حنفي

 .التعلم البنائي لتنمية مهارات التفكير الم تقبلي لتالمي  الصت ال اني اوعداد 

 31 -00(، 5 74، اعيةسات تربوية واجتمدرا

عمان: دار  .5ط .علم النفس المعرفي النارية والتطبيي .(7107 .يوست المعتوم عدنان

 المي رة للنشر والتونيا

م توى المعرفة بتطبيقات النانو  .(7102 .وهاله حميد أبو عمرة ،عطا ح ن درويش

تهم معات غزة واتجاهاتكنولوجي لدى طلبة كليات التربية تخصص علوم في جا

 772-711(، 0 72 ،وسالمية للدراسات التربوية والنف يةمجلة الجامعة ا .نحوها

تكنولوجيا النانو  .(7102 .على سليمان حامد دربالة، وأماني محمد محمود حمزة

 -البيئة  -المياه  -تكنولوجيا الغ ال  -وتطبيقات في مجاالت عديدة  الزراعة 

 العلمية يروت : دار الكتبب . مكافحة اآلفات(

فاعلية وحدة مقترحة باستخدام استراتيجية الرحالت  .(7102 .داو  عماد محمد هن

المعرفية عبر الويب في تنمية مفاهيم تكنولوجيا النانو وبعا مهارات التفكير 

، 27، مجلة كلية التربية بكفر الشيخ .الم تقبلي لدى تالمي  المرحلة اوعدادية

013-032. 

برنامج قائم على التعلم المقلوب لتنمية مهارات  .(7102 .و الحديدمة عبد ال الم ابفاط

التدريس المتمايز والتفكير االستراتيجي لدى الطالب المعلمين تخصص 

 .022-010 ،(5 54 ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس .الرياضيات

ت نولوجي في الطاقاأهمية تطبيي النانو تك .(7102 .فايزة بوارس وهارون العشي

 .322-334، 01ا  ،اون انيةمجلة العلوم تحقيي التنمية الم تدامة، المتجددة ل

علوم وتقنيات النانو وتحديات القرن الواحد والعشرين"،  .( 7103  نشوان.فتحي حمد بن 

تم االسترجاا من  .تطبيقاتها، وآ ارها واستراتيجية تطويعها في الوطن العربي

 الراب 

 http://www.maaber.org/issue_september12/spotlights1.htm  

وحدة مقترحة في الفيزيال الجوية لتنمية مهارات  .(7107 .مجد  ح نين عوض حجاب
تير، معهد رسالة ماج  .حل المشكالت البيئية لدى طالب المرحلة ال انوية

 لبيئية، جامعة عين شمس.والبحو  ا الدراسات

الكويت:  .تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل .(7101 .محمد شريت اوسكندراني

 المجلس الوطني لل قافة  والفنون  واآلداب

http://www.maaber.org/issue_september12/spotlights1.htm
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مهارات التفكير والتخطي  االستراتيجي كيت  .(7112 .محمد عبد الغني ح ن هال 
 اندال والتنمية مركز تطوير مصر الجديدة: .قبلنرب  بين الحاضر والم ت

. طر  تدريس العلوم بين النارية والتطبيي .(7105 .محمد نجيب مصطفى عطيو

 القاهرة: دار الفكر العربي.

تم االسترجاا دار ناشر  للنشر والتونيا،  .التلو  النانو  .(7105 .محمد هاشم البشير

 من الراب 

https://www.nashiri.net/index.php/articles/medicine-and-

science/5464-2013-10-12-07-36-02 

الرياض: مدينة  . تقنية النانو وعصر علمي جديد .(7103 .محمود محمد سليم صالح 

 .يز للعلوم والتقنيةالملر عبد العز

 .مقومات التخطي  والتفكير االستراتيجي المتميز .(7107 .د أبو النصرمدحت محم
 القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

التطبيقات البيئية الخضرال لتكنولوجيا .(7102 .مرفت رشاد أحمد، وأيمن جابر ح ونة

مة ية الم تداتحاد العربي للتنمالمؤتمر الدولي ال ابا لإلالنانو في الم تقبل، 
 .سبل تعزيز التكنولوجيا النايفة والتقنيات صديقة البيئة بالمنطقة العربية" "والبيئة

 72-0 نوفمبر بدار الضيافة المصرية جامعة عبن شمس، 71-02في الفترة من 

غ ائية: فعالية تقنية النانو تكنولوجي في الحفاظ على سالمة المواد ال .(7171 .مليكة جاما

 534-577(، 5 2، مجلة الدراسات الحقوقية .لجزائر لتشريا اقرالة في ا

تقنية النانو كآلية لتدعيم تكنولوجيا الطاقات  .(7102 .والهام موساو  ،منا  عمارة

، المركز مجلة أرال للدراسات االقتصادية واودارية .المتجددة وحماية البيئة

 22-24(، 0 0لت يير، وم اادية، التجارية وعلمعهد العلوم االقتص -الجامعي أفلو 

درجة الوعي بتقنية "النانو" لدى معلمات العلوم في المرحلة  .(7171 .منا  محمد صالح 

 024-050، 773، ا مجلة القرالة والمعرفة .ال انوية بمدينة مكة المكرمة

برنامج  .(7102 .منصور أحمد عبد المنعم، ومحمود على عامر، وشيمال محمد إبراهيم

هارات حل المشكالت البيئية في تدريس الجغرافيا لتنمية اتخاذ القرار لى مقائم ع

-322 (،002 51 ،مجلة كلية التربية بنها .لدى تالمي  الصت انو  ال انو 

274. 

ت  ير استخدام استراتيجية التخيل الموجه في تنمية .(7102 .منى فيصل أحمد الخطيب

 .العلمي لدى طالبات كلية البناتة والحس الت البيئيالتحصيل ومهارات حل المشك

 053-22 (،0 70، المجلة المصرية للتربية العلمية

منهج تكعيبي مقترح في االقتصاد المنزلي لتنمية التفكير  .(7171 .مها فتح الله بدير نوير

االستراتيجي وتعزيز الحس الوطني لطالبات المرحلة اوعدادية في ضول 

مجلة البحو  في مجاالت  .(7151ؤية مصر  ر الم تدامة تنميةاستراتيجية ال
 723-773(، 72 2، التربية النوعية بالمنيا

أ ر التفكير االستراتيجي على أدال اودارة العليا في .(7105  .نها  شفيي العشي

رسالة  .المنامات غير الحكومية العاملة في مجا  الت هيل في قطاا غزة

 ة بغزةلجامعة االسالمي، اماج تير، كلية التجارة

https://www.nashiri.net/index.php/articles/medicine-and-science/5464-2013-10-12-07-36-02
https://www.nashiri.net/index.php/articles/medicine-and-science/5464-2013-10-12-07-36-02
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تطوير وحدة لمعالجة بعا قضايا البيئة باستخدام  .(7102  .وفال محمود محمد عبده

النم جة الرياضية لتنمية االتجاهات ومهارات حل المشكالت البيئية لدى تالمي  

، معهد الدراسات والبحو  البيئية، جامعة رسالة ماج تير .الصت انو  اوعداد 

 عين شمس.

النانو تكنولوجي في مجا  صناعة الغ ال.  .(7103 .الشريت ل محمود على أحمدالو

 2-0 ،47، ا مجلة أسيوط للدراسات البيئية

عمان: دار أسامة  .استراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته.(7103 .وليد رفيي العياصرة

 للنشر والتونيا.
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