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ملخص البحث

يهدف البحث احلـايل ىل اتتقاـاف اعاليـة برجـامج تعليمـم قـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة ىلكسـا طـب
الاف الثاين الثاجوي العلمم مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند املستويات املعراية ( :التذكر ،الفهم ،التحليـ ) وونـد
املســتوى الكلــم لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،والكشــف و ـ اعاليتــيف تنميــة اهتاهــا م ــو
مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــا ت أداة قيــا ا هتاهــات الســب  ( :القــدرة ولــئ اكتســا مفــاهيم تكنولوجيــا
النــاجو ،وا تــتمتاع العلمــم واملعــر بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتقــدير ا هتمــام بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا
النــاجو ،وتقــدير أمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،واــت البحــث وا كتشــاف تكنولوجيــا النــاجو ،واختيــار
تكنولوجيــا النــاجو ،ومواكبــة التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النـاجو) وولــئ املســتوى الكلــم أداة

مهنــة مســتقبلية
قيا اإلهتاهات.
ولتحقيــه أه ــداف البحــث م ات ــت دام املــنهج ــبيف التج ـري ي التا ــميم التج ـري عم ــووت م ـرتبتت
بات ــت دام القي ــا (القبل ــم ـ ـ ـ البع ــدي) أداف اعموو ــة التجريبي ـ ـة قب ـ ـ تعريل ــها للمعاي ــة التجريبي ــة وبع ــدها،
با وتم ــاد ول ــئ أدا البح ــث( :ا ختب ــار التحا ــيلم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وأداة قي ــا ا هتاه ــات ــو
مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو) م تتبيقهمـا ولـئ وينـة وشـوا ية مـ طـب الاـف الثـاجوي العلمـم دينـة التـا ف ـ ـ
اململكــة العربيــة الســعودية ،مكوجــة م ـ ( )32طالب ـاب ،بعــد التحقــه م ـ هتــدقهما و با مــا .وللوهتــوىل ىل جتــا ج
البحــث م اتــت دام جممووــة م ـ أتــاليت املعايــة اإلااــا ية ومنهــا :اختبــار ( (T-Testلعينتـ م ـرتبتت ،
ومعام ارتباط بريتون ،ومعادلة ىليتا تربي ( ) حلسا اجم اأ ر.
وأظهــرت النتــا ج وجــود اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α>0.05بـ متوتــتم درجــات اعمووــة
التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ونــد املســتويات املعرايــة

(التــذكر ،الفهــم ،التحلي ـ ) وونــد املســتوى الكلــم لبختبــار ،ووجــود اجــم أ ــر كبــري و د لــة ومليــة لاــا
التتبيه البعدي ،يُعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة .كمـا أظهـرت النتـا ج وجـود اـرق
داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة التتبيقـ ـ القبل ــم
والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجي ـا النــاجو جمــا ت أداة قيــا ا هتاهــات الســب :
( القــدرة ولــئ اكتســا مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وا تــتمتاع العلمــم واملعــر بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو،
وتقــدير ا هتمــام بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتقــدير أمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،واــت البحــث
وا كتش ــاف تكنولوجي ــا الن ــاجو ،واختي ــار مهنـ ـة مس ــتقبلية تكنولوجي ــا الن ــاجو ،ومواكب ــة التت ــورات العلمي ــة
لتكنولوجيا الناجو) وولئ املستوى الكلم أداة قيا ا هتاهات ،ووجود اجم أ ر كبري و د لة وملية لاـا
التتبيه البعدي ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
ج

Abstract

This research aimed at investigating the effectiveness of an instructional program based
on Multimedia in helping scientific secondary second grade students acquire nanotechnology
concepts at these cognitive levels separately:(remembering, understanding, analysis) and at all
sum of these levels in the achievement test; and exploring its effectiveness in developing
students' attitudes towards nanotechnology concepts in the seven dimensions of the attitude
scale: (ability to acquire nanotechnology concepts, scientific and cognitive enjoyment of
learning nanotechnology concepts, appreciation of interest of learning nanotechnology
concepts, appreciation of the importance of learning nanotechnology concepts, loving
research and discovery in nanotechnology, choosing future career in nanotechnology, and
keeping abreast of scientific developments of nanotechnology) and at the sum of these
dimensions together.
To achieve the research objectives, the researcher used the quasi-experimental
approach with two-paired-group design applying pre and post measures for the experimental
group; depending on the two tools of this research: (achievement test for nanotechnology
concepts, and the attitude scale) which were applied on a random sample consisted of (42)
scientific secondary second grade students in Taif Saudi Arabia after verification of the tools'
validity and reliability.
To obtain the research results, the researcher used a group of statistical methods
including: (T-Test) for two paired samples, Pearson correlation coefficient, and the equation
of ETA squared ( ) to calculate the effect size.
The results showed a statistically significant difference at )α > 0.05) level between the
mean scores of the experimental group in the two (pre and post) applications of the
achievement test of nanotechnology concepts at the cognitive levels of Bloom's Taxonomy:
(remembering, understanding, analysis) and at the sum of all these levels together in favor of
the post application attributed to the effectiveness of the instructional program based on
Multimedia. The results also showed a statistically significant difference at )α>0.05) level
between the mean scores of the experimental group in the two (pre and post) applications of
the attitude scale toward nanotechnology concepts in the seven dimensions of the attitude
scale: (ability to acquire nanotechnology concepts, scientific and cognitive enjoyment of
learning nanotechnology concepts, appreciation of interest of learning nanotechnology
concepts, appreciation of the importance of learning nanotechnology concepts, loving
research and discovery in nanotechnology, choosing future career in nanotechnology, and
keeping abreast of scientific developments of nanotechnology) and at the sum of all these
dimensions together in favor of the post application attributed to the effectiveness of the
instructional program based on Multimedia.
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الشكر

 الشكر هلل أو ب كراب يليه جببىل وجهيف ،ووظيم تلتاجيف ،ولئ ووجيف وتوايقيف إلمتام هذا البحث،
وولئ جعميف ايليلة اليت تُعد و حتائ اليف احلمد كما حيت ويرضئ.
 الشــكر والتقــدير لوالــدي ولــئ ك ـ مــا بــذ ر م ـ أجلــم م ـ تربيــة وتعلــيم ودوــاف ،ومهم ـا ـكرت ال ـ

أت ــتتي أن أوايهم ــا اقهم ــا ،الهم ــا م ـ خ ــالا الش ــكر وال ــدواف والثن ــاف واإلج ــبىل كم ــا حي ــت ربن ــا
ويرضئ.
 الشكر والتقدير العظيم أتتا القدير تعادة اأتتا الدكتور :زكريا حيىي ىل ،أتتا ا تااىل
الرتبوي وتكنولوجيا التعليم ،بكلية الرتبية ـ ـ جامعة أم القرى ،ولئ ىل راايف ولئ هذا البحث ،وجاحيف
وتوجيهاتيف احلكيمة ،ومساوداتيف الكثرية ،ومتابعتيف املستمرة إلجنازر ،امهما كرتيف ال أتتتي أن
أواييف اقيف ،و أملك ىل أن أتقدم ليف بواار الشكر والتقدير وخالا الدواف ،وأتأىل املو القدير أن
حيفظيف ويروار ،وأن جيزييف و وو طب العلم خري ايزاف.
 الشكر والتقدير لسعادة الدكتور :ىلبراهيم أمحد وامل ،اأتتا املساود بقسم املناهج وتقنيات التعليم،
ـ كلية الرتبية ـ ـ جامعة أم القرى ،وتعادة الدكتور :أمحد المم اأتتا املشارك بقسم املناهج وتقنيات
التعليم ،كلية الرتبية ـ ـ جامعة أم القرى ،ولئ حتكيمها ختة البحث ،وتوجيها ما السديدة اليت
اتتفدت منها كثرياب ىلوداد البحث.
 كما أتقدم جبزي الشكر والتقدير لسعادة اأتتا الدكتور :وبدالرمح ب ىلبراهيم الشاور ،أم وام
جامعة اأمري جايف للعلوم العربية واأمنية ،وتعادة اأتتا الدكتور :ىلاسان ب حممد كنسارة،
اأتتا بكلية الرتبية قسم املناهج وتقنيات التعليم ،ولئ تفللهما ناقشة هذا البحث ،وىلبداف رأيهما
ومقرتاا ما لتقومييف وتتويرر ،وىلخراجيف
الشكر والتقدير وخالا الدواف.

الاورة املأمولة ،اجزامها اهلل و ك خري ،وهلما م وظيم

 الشكر والتقدير لزمب م الدكتور :محد ب محود السواط ،والدكتور :ومر وواض الثبييت ،والدكتور:
حمفوط وبداهلل حممد الساملم ،واأتتا  :غبيش وبدر الغويدي ،ولئ مابذلور م جهود مراجعة
التحلي اإلااا م لبياجات البحث ،أو ترمجة بع املقا ت أو الدراتات السابقة ،الهم م جزي
الشكر والتقدير.

 الشكر والتقدير يمي م تاهم
مشرا  ،جع اهلل لك

حتكيم أدوات البحث م أتاتذة ايامعات والكليات ،أو

موازي اسنا م ،وجزاهم و خري ايزاف.

 الشكر والتقدير ملدير مدرتة اجوية احلرم  :اأتتا  /خالد حممد مستور الثبيثم ،ومدير مدرتة
اجوية القريوان :خالد زاهر الفيفم ،ولئ ما قدمار يل م تسهيبت لتتبيه أدوات البحث.
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الفصل األول :مدخل البحث
تمهيد:
يعـ ــيش العـ ــامل املعاهتـ ــر ظـ ــاهرة التحـ ــو ت والتتـ ــورات املعرايـ ــة والتكنولوجيـ ــة الس ـ ـريعة ،والتحـ ــوىل العقـ ــبين
التتكنولـ ــوجم وتسـ ــتمد هـ ــذر التحـ ــو ت والتتـ ــورات جـ ــذورها م ـ ـ منتـ ــه التفكـ ــري والبحـ ــث العلمـ ــم املـ ــنظم،
وىلتــهامات وجهــود العلمــاف التتبيقــات واملكتشــفات العلميــة املتجــددة ،وقــد أدت هــذر التحــو ت والتغـريات
ىل تــأتريات وميقــة مظــاهر احليــاة وأجشــتتها ،وأهتــبحل القــوة املعرايــة والتكنولوجيــة أبــرز الظ ـواهر العلميــة،
وأهم دوا م القوة التنااسية العاملية ،وأوظم مقومات التتورات ا قتاادية وا جتماوية واحللارية والسياتية.
وتُ ُّ
عد تكنولوجيا الناجو)  (Nanotechnologyم أبرز معامل التحو ت والتتـورات العلميـة والتكنولوجيـة

القـ ــرن احلـ ــادي والعش ـ ـري  ،والـ ــيت أاـ ــد ل حتـ ــو ب وميق ـ ـاب البُنيـ ــة اأتاتـ ــية للعلـ ــم واملعراـ ــة والتكنولوجيـ ــا
اتتبيقــات تكنولوجيــا النــاجو اجتااــل كااــة القتاوــات الاــناوية واإلجتاجيــة ،واققــل تفوقـاب ملحوظـاب جمــاىل
التت ،واهلندتة ،والغذاف ،واحلاتبات وا لكرتوجيات ،والبيئة ،والتاقة ،وامليـار .وقـد ااقـل كـ مـا توهتـلل ىلليـيف
جمــاىل ا تاــا ت واملعلومــات
العلــوم البش ـرية خــبىل العقــود اأخــرية م ـ هــذا القــرن وولــئ وجــيف اخلاــو
اتتبيقــات تكنولوجيــا النــاجو تقاــر ولــئ جمــاىل ولمــم معـ كمــا يعتقــد الــبع  ،ولكنهــا تشــم كـ اعــا ت
العلميــة وا قتاــادية والتنمويــة ،لــيس لــك احســت ب ـ ىلن تكنولوجيــا النــاجو أهتــبحل تلقــم بكـ قلهــا ولــئ
أبعــاد احليــاة الثقاايــة ،وا جتماويــة ،اكمــا أاــد ل ــورة املعلومــات وا تاــا ت تأ ريا ــا ولــئ مظــاهر ومنا ــة
القــرن العش ـري  ،ا ـ ن تكنولوجيــا النــاجو تــيكون تأ ريهــا أكثــر ومق ـاب و وليــة القــرن
ايــاة اأمــم والشــعو
احلادي والعشري  ،وتتقود العامل ىل وار جديدة م التتورات العلمية والتكنولوجية ،وتـتحد حتـو ت غـري
معهودر كااة القتاوات واملنشآت املدجية وا جتماوية.
و ظـ ـ ه ــذر التح ــديات والتوجه ــات العلمي ــة والتكنولوجي ــة ايدي ــدة ،ت ــتواجيف اأم ــة العربي ــة واإلت ــبمية
مشكبت بالغة التعقيد ،ومتنووة اأبعاد واعا ت ،تتتلـت منهـا ىلوـدادختة اتـرتاتيجية ،ورىى مسـتقبلية ـو
تكنولوجيــا النــاجو وتوجها ــا احلاليــة واملســتقبلية ،واوتمــاد جظــرة ـاملة وتكامليــة تش ـ ا الواق ـ احلــايل ،وحتــدد
اأولويــات ،م ـ خــبىل تأتــيس البنيــة اأتاتــية لتكنولوجيــا النــاجو ،وبنــاف القــدرات الذاتيــة ،واتــتثمار التاقــات
واإلمكاجات البشرية ،والدوم املادي غري احملدود ،وتعزيز التنميـة العلميـة والتكنولوجيـة لبرتقـاف جتمعا ـا ولميـاب

وتكنولوجي ـاب ،وبنــاف جمتم ـ تنمــوي قــادر ولــئ ا تــتجابة والتفاو ـ اإلجيــا م ـ التتــورات التكنولوجيــة ،وهتــاوز
الفجوات املعراية والتقنية واهلوة السحيقة ب الدوىل املتقدمة والدوىل النامية ،وا جفتـاح العلمـم املنلـبة ،والنفـو
ىل العلوم والتقاجات اإلبداويـة ضـوف السـفة اعتمـ ومباد ـيف وقيمـيف الدينيـة والثقاايـة وا جتماويـة ،وااتياجاتـيف
ومتتلبات ــيف التنموي ــة وا جتماوي ــة واحلل ــارية االتق ــدم التكنول ــوجم واحلل ــاري مره ــون بتا ــميم خت ــة وتب ـ ـ
مبادرات جادة تستهدف القيام بنهلة تنموية وتكنولوجية املة.
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واعتمـ يعتمـد ووضـيف وتتـورر املعـر والعلمــم والتكنولـوجم ولـئ التعلـيم ومؤتسـاتيف الرتبويـة والتعليميــة
اهو ركيزة م ركا ز التنمية ا قتاادية وا جتماوية ،وتنمية كوادرر وطاقاتيف البشرية ،وىلكساهبم اخلربات الوظيفيـة
والنووي ــة العلمي ــة والتكنولوجي ــة ،وتنمي ــة ا هتاه ــات العلمي ــة الس ــليمة وه ــا ،م ـ خ ــبىل بن ــاف وتا ــميم ال ـربامج
التعليمية اليت تواكت التتـورات العلميـة والتكنولوجيـة ،والعمـ ولـئ تقوميهـا وتتويرهـا بشـك مسـتمر لتسـتووت
التت ــورات العلمي ــة واملس ــتجدات التقني ــة ،وىلجي ــاد البيئ ــة الرتبوي ــة والتعليمي ــة احملف ــزة ول ــئ اإلب ــداع ،والق ــادرة ول ــئ
اكتشــاف املوهــوب واملبتك ـري  ،واتــتثمار طاقــا م وىلبــداوا م العلميــة والتكنولوجيــة تتــوير اعــا ت التنمويــة
للمجتم ـ ـ  ،واإلت ــهام ا ـ ـ مش ــكبتيف املتنوو ــة .وق ــد أك ــد مس ــلم وآخ ــران ( 2131م )63 ،أن جظمن ــا
التعليمية بد أن تكون قادرة ولئ ىلوداد اأجياىل اليت متتلك القدرة ولئ ىلجتاج املعراـة والتقنيـة املتقدمـة االـدوىل
املتتــورة مل تقتـ ــوطاب بعيــداب ىل مـ خــبىل أبنا هــا الــذي اتــتتاووا أن يلــيفوا ىل املعراــة تراكمــات وتتــورات
واكتشااات ولمية جديدة جيبب بعد جي  ،وهم الذي ابتكروا التقنية وأدخلوا وليها ىلبداوات جديـدة .اـامتبك
املعرا ــة املتقدم ــة ،والتقني ــة املتت ــورة ،أهت ــبج ت ــبااب وق ــوة ها ل ــة ،تلـ ـ ال ــدوىل مقدم ــة الا ــدارة ،وال ــتحكم
وا تتيعا السياتم وا قتاادي والثقا  .وودم ا هتمام بتكنولوجيا الناجو ،والووم هبا ،وودم بلـو املنظومـة
العلمية والتقنية درجة التقدم الذي آلل ىللييف املنظومات الدوىل املتقدمـة والناهلـة ،وخاهتـة ايمـا يتعلـه بروايـة
النسيج ا جتماوم وا قتاادي تيؤدي ىل غيبوبة ولمية تامة ،و ـل تـام

املنظومـة

ا بتكار ،واجدماجيف
العلمية والتقنية.
وجــودة التعلــيم تتتلــت منظومــة تعليميــة متقدمــة ومتكاملــة ،قــادرة ولــئ ا تــتجابة م ـ التتــورات املعرايــة
والتكنولوجية ،وتاميم برامج تعليمية ،تقاب تلك التتورات وتتفاو معها ،ويتجـدد ايهـا دور املعلـم والتالـت
هلــذا اقــد اهتهــل كثــري م ـ الــدوىل املتقدمــة ىل تتــوير تياتــا ا وجظمهــا الرتبويــة والتعليميــة ،وبراجمهــا التعليميــة
تكنولوجيــا النــاجو ،وتــدريبهم ولــئ املهــارات
والعلميــة ،إلوــداد أجيــاىل م ـ العلمــاف واملهندت ـ واملت اا ـ
اأتات ــية للتعام ـ م ـ معتيا ــا العلمي ــة ،وىلكس ــاهبم الق ــدرات ال ــيت متك ــنهم م ـ املش ــاركة واملنااس ــة العاملي ــة
ولومها وتتبيقا ا العملية خمتلف جما ا العلمية.
واكتســا التــب للعمليــات املعرايــة املفاهيميــة لتكنولوجيــا النــاجو ميث ـ ومــه املعراــة العلميــة هلــذر التقنيــة
املتقدم ــة ،وأتات ـاب منتقيـ ـاب لفه ــم قواجينه ــا وجظريا ــا ،والق ــدرة ول ــئ ىلدراك طبيعته ــا وماهيته ــا ،واه ــم وات ــتيعا

مباد هـا وقواوـدها اأتاتـية ،وخاا اـها ،ووواملهـا ،ووبقا ـا املتداخلـة ،وتتبيقا ـا العلميـة متنووـة اعــا ت،
وبوة ولئ ىلدراك الووم جبدواها تنمية اعتم وتتويرر وا مشكبتيف ،واهـم خماطرهـا وتأ ريا ـا ا قتاـادية،
وا جتماوية ،واأخبقية ،والبيئية والاحية ،والترق اآلمنة للتعام معها ،وتب الوقاية منها.
ويُعد تعليم وتدريت التـب ولـئ مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو مـدخبب ولميـاب مناتـباب لتكـوي اهتاهـات ولميـة
ىلجيابيــة وهــا ،وىل ــارة دوااعهــم للبحــث وا طــبع ،وتنميــة قــدرا م الذاتيــة ،وحتفيــزهم ولــئ اتتقاــاف واكتشــاف
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اقا قهــا العلميــة ،بتكــار معــارف ولميــة جديــدة وتكــوي ا هتاهــات العلميــة ــو تكنولوجيــا النــاجو وقــل
مبكر م ايا م ،والعم ولئ تنميتها بافة مسـتمرة ،يسـهم التغلـت ولـئ املشـكبت والاـعوبات الـيت قـد
ت ـواجههم ونــد حماولــة التعــرف وليهــا ،واهــم طبيعتهــا ،وىلدراك ملــامينها وتتبيقا ـا العمليــة ،كمــا أن وــدم اهــم
وىلدراك هذر املفاهيم واحلقا ه ،قد يسهم تكوي اهتاهات تلبية و تكنولوجيا الناجو ،و ـعور التـب بأوـا
اــوق قــدرا م واتــتعدادا م العقليــة ــا قــد يســهم وــدم ا هتمــام هبــا وىلدراك قيمتهــا العلميــة والتكنولوجيــة
تنمي ــة اعتمـ ـ  ،وتت ــوير جما ت ــيف املعراي ــة والعلمي ــة ،وأجش ــتتيف ا جتماوي ــة وا قتا ــادية ،الـ ـبب وـ ـ اإلت ــهام

تكريس غيا الووم التام اطرها وتأ ريا ا السلبية ولئ الفرد واعتم .
لقــد أدى ا هتم ــام هبــذر القل ــايا واإل ــكاليات ىل التفك ــري بنــاف برج ــامج تعليمــم ق ــا م ول ــئ الوت ــا ة
املتعــددة إلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتنميــة اهتاهــا م وميــوهلم
العلمية اإلجيابية وها لإلتهام وبج هذر القلية املهمة ،وتزويدهم باملنتلقات اأتاتية اليت متكـنهم مـ
التعام والتفاو م معتيا ـا ومسـتجدا ا بـروح ولميـة ىلجيابيـة ،و هنيـة متفتحـة ،والقـدرة ولـئ اتـثمارها لتنميـة
وتت ــوير جمـ ـتمعهم ،واإلت ــهام اـ ـ مش ــكبتيف امل تلف ــة اأ ــكاىل واأبع ــاد واملل ــام  ،و ت ــيما أن ط ــب
آماىل وتتلعات مستقبلية كبرية لقيادة وتتوير اعتم ولمياب وتكنولوجياب.
املرالة الثاجوية ،تُعقد وليهم ٌ
أوالً :مشكلة البحث وأسئلته:

ارضــل التتــورات العلميــة والتكنولوجيــة احلديثــة حتــديات وامليــة جديــدة ،وحتــو ت وتغ ـريات كــان هلــا أبل ـ
اأ ــر ولــئ املؤتســات الرتبويــة والتعليميــة االنظــام الرتبــوي والتعليمــم احلــايل يواجــيف هتــعوبات بالغــة التعقيــد

التعام ـ م ـ معتيــات التتــورات العلميــة والتكنولوجيــة ،ويبــدو أجــيف قــد أهتــبج وــاجزاب و ـ تقــدا ىلجابــات كاايــة
ومقنعــة ،وتكوينــات متماتــكة البنيــان ،ومكاجــة جديــدة ،تســمج لــيف با تــتمرار وــامل ت ـري التتــور والتغــري
ااأجساق الرتبوية تتادع وتنهار دون هوادة حتل تأ ريات التتورات العلمية والتكنولوجية احلديثة.
والعــامل املعاهتــر ولــئ أب ـوا واــر جديــد ،والتحــوىل العقــبين التكنولــوجم ،اقــد ظه ــر اآلوجــة اأخــرية
مفــاهيم تكنولوجيــة اديثــة ،وتقنيــات متت ــورة ،وتوجهــات وامليــة جديــدة ،متث ـ حتــدياب اقيقي ـاب للعمليــة الرتبويــة
والتعليميــة ،يتحــتم ولــئ املفك ـري والقيــادات الرتبويــة ا هتمــام هبــذر التحــديات والتغـريات ،وا ضـتبع بــدورهم
الرتبوي والتعليمم احلقيقم يئة وىلوداد املتعلم ا ينسجم مـ ا اتياجـات واملتتلبـات الـيت يفرضـها واـر
التكنولوجيــا واملعلومــات ،والتقنيــة متناهيــة الاــغر ،وتنميــة قــيم الــووم لــديهم ،وا رتقــاف ســتوى قــااتهم العلميــة
والتكنولوجيــة ،وىلكســاهبم املفــاهيم واخلـربات وا هتاهــات العلميــة اإلجيابيــة الــيت تــتبفم مـ قــدرا م واتــتعدادا م
املعراية واملهارية والوجداجية ،والتفاو م معتيات التتـورات العلميـة والتكنولوجيـة بـروح ولميـة ،و هنيـة متقـدة،
وا ت ــتفادة منه ــا تت ــوير ىلمكاج ــا م وق ــدرا م ،وتنمي ــة جم ــتمعهم خمتل ــف جم ــا ت احلي ــاة ،وال ــووم الت ــام
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اطرهــا ا جتماويــة وا قتاــادية اينمــا توظــف بــالترق العلميــة الســليمة
مشكبتيف ،وتلبية ااتياجاتيف ومتتلباتيف.

خدمــة اعتمـ اإلجســاين واـ

وأهتبج تتوير الـربامج التعليميـة ،وتنميـة وتـدريت الكـوادر البشـرية ولـئ تكنولوجيـا النـاجو وتتبيقا ـا العمليـة
خمتلــف اعــا ت العلميــة ،متلبـاب تكنولوجيـاب بــال اأمهيــة والتأكيــد ،وضــرورة تربويــة وتعليميــة تفرضــها حتــديات
وتتورات املرالة الراهنة ،اقد بدأت الدوىل املتقدمة ب وادة النظر براجمهـا التعليميـة لتلـم خمرجـات تعليميـة
واليــة الكفــافة تســتجيت وتتفاو ـ م ـ التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو ،وتاــميم ب ـرامج تعليميــة وتدريبيــة
لتتوير القوى العاملة لتلبية ااتياجات ومتتلبات تكنولوجيـا النـاجو املرالـة الراهنـة واملسـتقبلية ،وبـرامج ولميـة
ــا اعــا ت العلميــة
أخــرى لتوويــة وتثقيــف جمتمعا ــا بتكنولوجيــا النــاجو وأمهيتهــا تتــوير وتنميــة اعتم ـ
واملعرايــة وا جتماويــة ،وا قتاــادية ،والتفكــري ايــاد دمــج تكنولوجيــا النــاجو ضــم املنــاهج التعليميــة مجي ـ
املراا ـ التعليميــة هبــدف تكــوي قواوــد وأتــس ولميــة رات ـ ة تســاود التــب ولــئ التعام ـ م ـ تكنولوجيــا
الن ــاجو ،ومكتش ــفا ا العلمي ــة احلديث ــة ،واه ــم الت ــا ريات الكامن ــة للقل ــايا السيات ــية ،وا جتماوي ــة ،واأخبقي ــة،
والاحية ،والبيئية احملتملة املرتتبة وليها ،وترهتد امليزاجيات الل مة لتتوير هذر الربامج بافة مستمرة ،و هـذا
الاــدد يشــري براديــت (2131م )361 ،ىل أن العــامل اأكــادميم العــاملم الــدوىل املتقدمــة ،بــدأ يســتجيت
الســنوات اأخــرية لظــاهرة النــاجو ،ويبــادر بتهيئــة الك ـوادر البش ـرية للفــر املســتقبلية القادمــة وــامل النــاجو
و ل ــك م ـ خ ــبىل ت ــواري من ــاهج متع ــددة الت اا ــات عي ــث تس ــتكم البح ــث العل ــوم اأتات ــية ب ــدورات
ختااية ولوم الناجو ،وولوم تاني املواد والبيولوجيـا ايزيئيـة ،باإلضـااة ىل تبـ التعلـيم والتـدريت املسـتمري
هذر اعا ت.
ويؤكــد ابدمــري وآخــرون (2133م )32 ،ضــرورة أن يتاــدى التعلــيم احلــديث للجواجــت املتغــرية للعلــوم
اعــا ت
الناجويــة ،والتقاجــة الناجويــة ،كمــا ينبغــم تــدريت أجيــاىل جديــدة م ـ البــااث والتقني ـ واملهندت ـ
الناجوية ايديدة.
وتــعل بعـ ايامعــات املتقدمــة ىل وضـ العديــد مـ املقــررات والـربامج اأكادمييــة للنهــوض هبــذر التقنيــة
م خبىل دجمها املقررات الدراتـية مثـ  :أقسـام اهلندتـة الكيميا يـة ،واهلندتـة الكهربا يـة ،وهندتـة احلاتـت
اآليل (.اب هتادق3313 ،ه.)81 ،
وتعك ـ ـ ــس احلاج ـ ـ ــة الرتبوي ـ ـ ــة الوق ـ ـ ــل احل ـ ـ ــايل حت ـ ـ ــو ب الفك ـ ـ ــر واملمارت ـ ـ ــة ،وتغيـ ـ ـ ـرياب ج ـ ـ ــذرياب ال ـ ـ ــرىى
وا ت ـرتاتيجيات الرتبويــة م ـ اأخــذ بع ـ ا وتبــار التتــورات والتغ ـريات املســتقبلية الــيت يفرضــها التقــدم العلمــم
بنــاف املنــاهج وتقوميه ــا ،وهت ــياغة
والتكنول ــوجم مجي ـ جمــا ت النش ــاط اإلجســاين ،وتت ــوير ج ــووم ملح ــو
أه ــداف تعليمي ــة جدي ــدة ،وتق ــدا خ ـربات وميق ــة وواقعي ــة ،ومه ــارات ولمي ــة متقدم ــة ،ت ــتبفم مـ ـ ااتياج ــات
وات ــتعدادات الت ــب  ،وتنس ــجم م ـ تتلع ــات اعتم ـ  ،وتس ــتجيت للمف ــاهيم العلمي ــة والتكنولوجي ــة احلديث ــة،
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ووتتفاو ـ مـ ـ التح ــديات التكنولوجي ــة الس ــريعة ،والتوجه ــات الرتبوي ــة املس ــتقبلية ،والتح ــو ت اعتمعي ــة املعراي ــة
واملعلوماتية ا قتاادية.
وبالرغم م التحو ت والتتورات اليت تفرضها التتورات العلمية والتكنولوجية ولئ السـااة الرتبويـة ،ىل أن
العملية الرتبوية ا تنتوي ولييف م جظم وتوجهات ما زالل بعيدة وـ اقـ البحـث العلمـم ،والرهتـد والتحليـ
لتأ ريات هذر الظاهرة العلميـة ولـئ مجيـ أهتـعدة ومسـتويات وناهتـر املنظومـة الرتبويـة التعليميـة اأمـر الـذي قـد
يرتتت ولييف تـداويات واجعكاتـات ختـرية ولـئ الفـرد واعتمـ  ،واتسـاع وومـه الفجـوة املعرايـة والتكنولوجيـة بـ
اعتمعـات املتقدمـة واعتمعــات الناميـة ،واجفاـاىل هــذر اعتمعـات وـ مواكبـة التقـدم العلمــم والتكنولـوجم اقــد
اذرت منظمة اأمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقااـة ـ ـ اليوجسـكو ( )UNESCOمـ خـبىل ينـة تلـم ()26
خب ـرياب م ـ مجي ـ الت ااــات العلميــة أطلــه وليهــا الكومســل ( )COMESTأو اللجنــة العامليــة أخبقيــات
املعارف العلمية والتكنولوجية ،م اتساع الفجـوة املعرايـة املتوقـ اـدو ها ولـم وتقنيـات تكنولوجيـا النـاجو بـ
دوىل الشماىل املتقدم ودوىل اينو النامم ،وولـئ وجـيف اخلاـو الـدوىل العربيـة ،ومـا قـد يرتتـت وليهـا مـ آ ـار
تلبية جسيمة تياتية واقتاادية واجتماوية وأخبقية ( .ا تكندراين2131 ،م [ج] ).
وقــد اظيــل تكنولوجيــا النــاجو باهتمــام وــاملم متنـ مـام ومتــرد الــدوىل املتقدمــة اي ــث اظ ــل ك ـولف

املشــار ىلليهــا لينــدا وواد ( 2117م ) 53 ،ىل أن وــدد الدراتــات الــيت تناولــل تكنولوجيــا النــاجو قــد زاد
م هتفر وام (3991م ) ىل ( ) 21،111دراتة تقريباب وام ( 2115م ).
وحتت تكنولوجيا الناجو قا مة ا هتمامات العلمية والبحثية مـ قبـ مجيـ دوىل العـامل املتقـدم ايـث قامـل
( )52دولــة مــا ب ـ وــامم ( 2111م ـ ـ ـ 2119م ) بتأتــيس (  )23368برجاجم ـاب وواــدات عثيــة ،وأكادميــة،
ومعاهد عو  ،ومراكز متيز (.ا تكندراين2131 ،م.)276 ،
وم ـ أبــرز ظ ـواهر ا هتمــام العــاملم بتكنولوجيــا النــاجو امليزاجيــات الل ـ مة الــيت ترهتــدها الــدوىل املتقدم ـة
هــذا اع ــاىل هل ــذا يشــري مس ــلم وآخ ـران (2131م )217 ،ىل أن متوي ـ الياب ــان لبح ــو تكنولوجي ــا الن ــاجو
وهت ـ ىل بلي ــون دو ر ،أم ــا الو ي ــات املتح ــدة اأمريكي ــة اق ــد وهت ـ و ــدد العلم ــاف ىل (  )31،111و ــامل
أمريكـم لـديهم القــدرة ولـئ العمـ هـذا اعـاىل ،بينمــا تقـدر امليزاجيـة امل ااـة هلـذا العلــم برتيليـون دو ر اــا
و ـ ــام ( 2131م ) .ويق ـ ــدر ال ـ ــدوم امل ـ ــايل م ـ ـ قب ـ ـ ا حت ـ ــاد اأور لتكنولوجي ـ ــا الن ـ ــاجو لع ـ ــام 2111م عـ ـ ـوايل
(  )3113،18مليون يورو (.اب هتادق3313 ،ه.)31 ،
ومثة مشكبت وحتديات أخرى ختـرية تواجـيف العـامل العـر ظـ تتـورات تكنولوجيـا النـاجو ،ومكتشـفا ا
العلمي ـ ــة احلديث ـ ــة خمتل ـ ــف اع ـ ــا ت العلمي ـ ــة ،مـ ـ ـ ض ـ ــمنها تل ـ ــك املش ـ ــكبت ال ـ ــيت رهت ـ ــدها ا ت ـ ــكندراين
( 2131م[،ج] ) ومنها :ودم ا هتمـام بتـواري منـاهج اديثـة ومشـوقة مـواد العلـوم اأتاتـية لتـب املرالـة
اأتاتــية ،واافــاض مســتوى املعلمـ  ،ووــدم قــدر م ولــئ توهتــي احلقــا ه العلميــة اأتاتــية ،بأتــلو ولمــم
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هذر املرالة ،وتدين مستوى املعام املدرتـية كثـري مـ أقتـار الـدوىل
مناتت يتوااه م ىلمكاجات التب
العربية ،وودم ىلتااة الفرهتة للتب ب جراف التجار املعملية ،وودم ىلدراج ولم تكنولوجيا الناجو ضـم مرااـ
ولـ ــم
التعل ــيم اأتاتـ ــية وايامع ــات معظـ ــم ال ــدوىل العربيـ ــة ،وقل ــة وـ ــدد العلم ــاف والبـ ــااث املت اا ـ ـ
تكنولوجيا الناجو ،ودخوىل ائة غري مت ااة هذا اعـاىل مـ بـا الوجاهـة اأكادمييـة ،وضـعف امل ااـات
املاليــة اخلاهتــة بتتــوير املعامـ  ،وهتهيــز وتوهتــيف مـواد تكنولوجيــا النــاجو ،وقاــور دور الشــركات وقتــاع اأومــاىل
اخلــا وـ متويـ اأعــا العلميــة اخلاهتــة بتكنولوجيــا النــاجو ،ووــدم ا تــتفادة مـ امل رجــات البحثيــة للعلمــاف
الوطني  ،والتشـكيك الـدور الـذي ميكـ أن تلعبـيف تكنولوجيـا النـاجو تعزيـز ا قتاـاد الـوط  ،ووـدم اهتمـام
أاراد اعتمـ املـدين ـا جيـري مـ عـو ولميـة داخـ مؤتسـاتيف اأكادمييـة والبحثيـة الوطنيـة وـبوة ولـئ غيـا
قااــة اإلبــداع وا خ ـرتاع لــدى البــااث  ،وهجــرة العقــوىل املت ااــة اأجشــتة البحثيــة تكنولوجيــا الن ــاجو
وتتبيقا ا العلمية ىل دوىل العامل املتقدم.
كما تُشك هذر التحديات والتحو ت العلميـة والتكنولوجيـة املتسـاروة قلقـاب متزايـداب لـدى القيـادات الرتبويـة
والتعليميـ ــة ،وهاجس ـ ـاب اجتماوي ـ ـاب مؤرق ـ ـاب لـ ــدى اعتم ـ ـ تلـ ــف ـ ـرا حيف وخلفياتـ ــيف الفكريـ ــة والثقاايـ ــة والعلميـ ــة
وا جتماويــة اقــد أهتــبحل قلــية تكنولوجيــا النــاجو م ـ أهــم القلــايا ايدليــة املترواــة ولــئ الســااة الرتبويــة
والتعليميــة ،واإلوبميــة ،والنــدوات وامل ـؤمترات العلميــة ،اــالربغم م ـ اأمهيــة الكبــرية لتكنولوجيــا النــاجو ،وتأتريا ــا
تكنولوجيـا النـاجو
احملتملة ولئ خمتلف مظاهر احلياة وأجشتتها ،ومناداة كثـري مـ العلمـاف واخلـرباف املت ااـ
بلرورة ا هتمام هبذا اعاىل العلمم احلديث ،وتووية املتعلم وتدريبهم ولئ تكنولوجيـا النـاجو للـمان تفـاولهم
اإلجيــا معهــا ،وضــرورة اتــتيعا املنــاهج واتــتجابتها لتتــورات تكنولوجيــا النــاجو ،والتــأ ريات الكامنــة املاــاابة
هل ــا ،وب ــالرغم ك ــذلك مـ ـ احمل ــاو ت اأخ ــرية لتت ــوير من ــاهج املـ ـواد العلمي ــة للتعل ــيم الث ــاجوي ،وحتسـ ـ خمرجا ــا
التعليمية ،ىل أوا ما زالل بعيدة و اتتيعا التتورات العلمية لتكنولوجيـا النـاجو ىل مل يتـرأ وليهـا أي تتـوير
يســتووت تلــك املســتجدات والتتــورات املعرايــة والعلميــة والتكنولوجيــة ،ابعــد اتتقاــاف منــاهج امل ـواد العلميــة،
الكيميــاف ،والفيزيــاف ،واأايــاف ،واحلاتــت اآليل لعــام (3311ه) لنظــام املقــررات الدراتــية أو املتــورة ،توجــد
أي ىل ارة أو د لة ولمية ولئ اتتجابتها لظاهرة تكنولوجيا الناجو ،ومكتشـفا ا العلميـة ،وتأ ريا ـا احملتملـة ولـئ
اعتم  ،والقلايا اأخرى املاـاابة هلـا ،الوقـل الـذي تؤكـد ايـيف ا هتاهـات الرتبويـة والتعليميـة احلديثـة ضـرورة
اتتيعا املناهج الدراتية لتتورات تكنولوجيا الناجو ،وتعليم التب ملفاهيمها ،واهم طبيعتها ،وتدريبهم ولـئ
تتبيقا ــا العملي ــة ،و يئ ــة البيئ ــة الرتبوي ــة والتعليميـ ـة احملف ــزة ول ــئ اإلب ــداع وا بتك ــار ،وت ــواري اأدوات واأجه ــزة
املساودة ا كتشااات العلمية لتكنولوجيا الناجو ،وتدريبهم ولئ املهارات البحثية تكنولوجيا الناجو.
وجظـراب ملــا تشــكليف تكنولوجيــا النــاجو مـ حتــديات وىل ــكاليات وضــغوط ملحــة ولــئ اململكـة العربيــة الســعودية
املرالة الراهنة واملستقبلية اقد أكد الربجـامج الـوط للتقنيـة املتناهيـة الاـغر تعزيـز الرتبيـة والتعلـيم مـ خـبىل
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خمتلـف اأومـار هبـدر التقنيـة املتقدمـة،
تعليم التقنية متناهية الاغر ،ووض الـربامج املناتـبة لتعريـف التـب
ووض برامج ولمية لتوويـة العامـة هبـا (.مدينـة امللـك وبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة ،د ـ ـ ت ،ولـئ املوقـ ا لكـرتوين:
 . www.kacst.edu.saتاريخ اإلتااة 3312/8/5 :ه).
كما أوهتئ املشاركون املؤمتر الـدويل لتقنيـات هتـناوة النـاجو( :التقنيـة الرا ـدة القـرن احلـادي والعشـري )
الــذي جظمتــيف جامعــة امللــك تــعود ،ب دخــاىل تقنيــة النــاجو املنــاهج الدراتــية املرااـ اأوليــة ملــا هلــذر التقنيــة
م ـ مســتقب مــأموىل باوتبارهــا م ـ أهــم ي ـزات تقنيــة املســتقب  ،وأكــد ولــئ ضــرورة ا هتمــام بالعناــر البشــري
باوتبارر الركيزة اأتاتـية التنميـة ا قتاـادية وا جتماويـة ،كمـا أوهتـئ بلـرورة ا هتمـام وا تـتثمار البنيـة
ــا جمــا ت
التحتيــة لتقنيــة النــاجو لتكــون اأتــا املت ـ للمســتقب  ،والركيــزة اأتاتــية للمســتقب التق ـ
احلياة ا قتاادية ،وا جتماوية ،كما أكد اتتمرارية العم جماىل النـاجو ،والتحفيـز والتشـجي املـادي واملعنـوي
لك مشاري الناجو املستقبلية (.جامعة امللك تعود3311 ،ه).
وقــد أتــهم تك ـريس هــذر اإل ــكالية بع ـ القلــايا اأخــرى املتمثلــة وجــود بع ـ الاــعوبات الــيت
تواج ــيف ط ــب املرال ــة الثاجوي ــة ،ام ـ ـ خ ــبىل املق ــاببت ال ــيت أجري ــل م ـ ـ بع ـ ـ الت ــب  ،ل ــوا أن هن ــاك
مش ــكبت تتمثـ ـ هت ــعوبة اه ــم التت ــورات العلمي ــة والتكنولوجي ــة احلديث ــة ،وكيفي ــة التعامـ ـ معه ــا ،و ت ــيما
تكنولوجيــا النــاجو ملــا يكتنفهــا م ـ غمــوض ،واهــم غــري واضــج لــدى التــب م ـ ايــث مفاهيمهــا ،وماهيتهــا،
وأدوا ــا وتقنيا ــا ،وخاا اــها ،وتتبيقا ــا العمليــة خمتلــف اع ــا ت ،وخماطره ــا ا قتاــادية ،وا جتماويــة،
واأخبقيــة ،والبيئيــة ،والاــحية ،هــذا باإلضــااة ىل ضــعف اهتمــام املدرتــة بتكــوي ا هتاهــات العلميــة اإلجيابيــة
لــدى التــب ــو هــذر التقاتــات والتتــورات التكنولوجيــة ،و لــك لباتقــار ىل الـربامج واأجشــتة التعليميــة الــيت
تســهم ىلكســاهبم الــووم العلمــم ،والثقااــة العلميــة الرهتــينة هلــذة التقنيــة املتقدمــة ،ودورهــا تتــوير اعتم ـ ،
والعم ولئ تنمية ا هتاهات اإلجيابية وها.
وم ـ ـ أه ــم أولوي ــات املرال ــة الراهن ــة ،ملواجه ــة التح ــديات والتت ــورات العلمي ــة لتكنولوجي ــا الن ــاجو وملي ــة
تش ـ يا الواق ـ احلــايل باأعــا والدراتــات النظريــة والتتبيقيــة تتقاــاف أبعــاد هــذر الظــاهرة املثــرية للقلــه
لتقــدا تاــورات ولميــة واضــحة ،ورىى تربويــة جاضــجة ،واتـرتاتيجيات تربويــة متقدمــة ،تســهم وضـ اآلليــات
املناتبة للتفاو اإلجيا واملستمر م معتيات التقدم العلمم لتكنولوجيا الناجو ،وآلية لتنمية القـدرات اإلبداويـة
وا بتكاري ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى الت ـ ـ ــب  ،وا رتق ـ ـ ــاف س ـ ـ ــتويا م العلمي ـ ـ ــة والفكري ـ ـ ــة ملواكب ـ ـ ــة ا جتي ـ ـ ــاح امل ـ ـ ــذه للتت ـ ـ ــور
الناجوتكنولوجم ،وا جتبق هبم و اآلااق العلمية واحللارية.
و ىلطــار هــذر القلــايا واإل ــكاليات الــيت تواجـيف العمليــة التعليميــة والرتبويــة ،وجــدرة الدراتــات العربيــة الــيت
تبحــث جمــاىل تكنولوجيــا النــاجو ،وترهتــد مــا حتد ــيف مـ حتــو ت وتــأ ريات وميقــة ولــئ خمتلــف اأجظمــة الرتبويــة
والتعليميــة اقتلــل احلاجــة الرتبويــة والتعليميــة امللحــة ،ىلج ـراف البحــث احل ــايل الــذي قــد يســهم
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ط ــرح بع ـ

احللوىل هلذر املشكلة ،واحلد م تداويا ا وخماطرهـا املسـتقبلية ولـئ الفـرد واعتمـ ؛ وباـياغة أكثـر دقـة وحتديـداب،
ا ن السؤاىل اإل كايل الر يس الذي يستهدف البحث احلايل اإلجابة ولييف يتمث السؤاىل احملوري اآل :
ما فعالية البرنامج التعليمي القائم على الوسائط المتعددة في إكسـاب طـالب الصـف الثـاني الثـانوي
العلمي مفاهيم تكنولوجيا النانو ،وتنمية اتجاهاتهم نحوها ؟
هذا السؤاىل ايوهري يقتلم طرح التساى ت الفروية اآلتية:

3ـ ـ ـ مــا الربجـامج التعليمــم القــا م ولـئ الوتــا ة املتعـددة إلكســا طــب الاـف الثــاين الثـاجوي العلمــم مفــاهيم
تكنولوجيا الناجو ؟
2ـ ـ مـا اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم
مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التذكر ؟
1ـ ـ مـا اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة
مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى الفهم ؟
3ـ ـ مـا اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة

ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم
ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم

مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التحلي ؟
5ـ ـ مـا اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم
مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ املستوى الكلم لبختبار التحايلم ؟
 6ـ ـ مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعـددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو ؟
 7ـ ـ مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو؟
 8ـ ـ مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل تقدير ا هتمام بتعلم فاهيم تكنولوجيا الناجو ؟
 9ـ ـ مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ؟
31ـ ـ ما اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين الثـاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ات البحث وا كتشاف تكنولوجيا الناجو ؟
33ـ ـ ما اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين الثـاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو

جماىل اختيار مهنة مستقبلية
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تكنولوجيا الناجو ؟

32ـ ـ ما اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين الثـاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو ؟
31ـ ـ ما اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين الثـاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ املستوى الكلم أداة قيا ا هتاهات ؟
و ضــوف املنهجيــة املتبعــة للبحــث ،ولإلجابــة ولــئ أتــئلة البح ـث م هتــياغة ارضــيات البحــث بعــد مراجعــة
اإلطار النظري والدراتات السابقة .82
ثانياً :أهداف البحث:

يسعئ البحث احلايل ىل حتقيه اأهداف التالية :
3ـ ـ ـ بنــاف برجــامج تعليمــم قــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة إلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم مفــاهيم
تكنولوجيا الناجو.
 2ـ بناف قا مة فاهيم تكنولوجيا الناجو تتبفم م قدرات واتتعدادات طب الاف الثاين الثاجوي.
1ـ ـ اتتقاــاف اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التذكر.
 3ـ ـ اتتقاــاف اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة
العلمم مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى الفهم.
 5ـ ـ اتتقاــاف اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة

ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي

العلمم مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التحلي .
 6ـ ـ اتتقاــاف اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ املستوى الكلم لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
7ـ ـ الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين
الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
8ـ ـ الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين
الثــاجوي العلمــم ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل ا تــتمتاع العلمــم واملعــر بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا
الناجو.
9ـ ـ الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين
الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل تقدير ا هتمام فاهيم تكنولوجيا الناجو.
31ـ ـ ـ الكشــف و ـ اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف
الثاين الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو

جماىل تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
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33ـ ـ ـ الكشــف و ـ اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف
الثاين الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ات البحث وا كتشاف تكنولوجيا الناجو.
32ـ ـ ـ الكشــف و ـ اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف
الثاين الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل اختيار مهنة مستقبلية تكنولوجيا الناجو.
31ـ ـ ـ الكشــف و ـ اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف
الثاين الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو.
33ـ ـ ـ الكشــف و ـ اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف
الثاين الثاجوي العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ املستوى الكلم أداة قيا ا هتاهات.
ثالثاً :أهمية البحث:

يكتست البحث احلايل أمهيتيف م الدور الذي ميك أن يؤدييف م خبىل ما يأ :
3ـ ـ طــرح رىيــة تربويــة وتعليميــة تــتبفم م ـ التتــورات العلميــة والتكنولوجيــة احلديثــة ،وتتســه م ـ الــرىى التعليميــة
املســتقبلية العامليــة لتتــوير منظومــة التعلــيم الثــاجوي ،قــد تفيــد اخل ـرباف واملعني ـ بتتــوير املنــاهج لوض ـ اخلتــة
وا ت ـرتاتيجيات املناتــبة لتلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو منــاهج املرالــة الثاجويــة (امل ـواد العلميــة) ومنهــا:
الكيميــاف ،والفيزيــاف ،واأايــاف ،واحلاتــت اآليل ،والرياضــيات ،ــا يــتبفم م ـ قــدرات واتــتعدادات طــب
املرال ــة الثاجوي ــة ،وينم ــم مي ــوهلم واهتاه ــا م العلمي ــة وه ــا هب ــدف ىلو ــداد جي ـ واع م ـ الت ــب املب ــدو
واملبتك ـري تكنولوجيــا النــاجو وولومهــا املتنووــة ،وتلبيــة متالــت وااتياجــات تــوق العم ـ املســتقبلية م ـ
الكـ ـوادر املت اا ــة تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتزوي ــدهم باملع ــارف وامله ــارات العلمي ــة لتكنولوجي ــا الن ــاجو ،ال ــيت
متكــنهم م ـ ا تــتفادة م ـ معتيــات تكنولوجيــا النــاجو ،وتوظيفهــا تنميــة وتتــوير جمــتمعهم ،والقــدرة ولــئ
املنااسة العاملية هذا اعاىل العلمم ايديد.
 2ـ ـ تقــدا ىلضــااة ولميــة جديــدة للدراتــات جمــاىل ختاــا تقنيــات التعلــيم ،تتنــاوىل موضــوواب حيظــئ باهتمــام
ولمم كبري ولئ املستوي العاملم واحمللم مـ قبـ العلمـاف واملفكـري والرتبـوي ر ـا يسـهم تغتيـة الـنقا
اأعا والدراتات العربية تكنولوجيا الناجو ات الالة الو يقة باعاىل الرتبوي والتعليمم.
1ـ ـ ـ ط ــرح قل ــايا وأاك ــار ولمي ــة جدي ــدة تكنولوجي ــا الن ــاجو ميكـ ـ تناوهل ــا باأع ــا والدرات ــات الوهت ــفية أو
جم ــاىل تقني ــات التعل ــيم ،وط ــرق ت ــدريس العل ــوم ،ولف ــل أجظ ــارهم
التجريبي ــة مـ ـ قبـ ـ الب ــااث والدارتـ ـ
ع ــا ت ولمي ــة خا ــبة ،ج ــديرة بالبح ــث وا تتقا ــاف العلم ــم ال ــدقيه ــا ق ــد يس ــهم تت ــوير خمرج ــات
العملية الرتبوية والتعليمية ولئ مسـتوى النظريـة والتتبيـه مـ جهـة ،ومـ جهـة أخـرى ا رتقـاف بنوويـة وجـودة
اأعا والدراتات الرتبوية تقنيات التعليم.
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 3ـ تكوي منظوميف اكريـة مفاهيميـة جاجوتكنولوجيـة متسـقة ،وقواوـد ولميـة رهتـينة تسـهم تنميـة الـووم العلمـم
والتكنول ــوجم ل ــدى طــب املرال ــة الثاجويــة بأمهي ــة تكنولوجي ــا الن ــاجو التت ــورات العلميــة والتقني ــة احلاض ــرة
واملستقبلية ،وتأ ريا ا اإلجيابية خمتلف جواجت احلياة السياتية ،وا قتاادية ،وا جتماويـة ،والتكنولوجيـة،
وتكوي رىية ولمية لديهم هتار خماطرهـا وآ ارهـا ا جتماويـة ،واأخبقيـة ،والاـحية ،والبيئيـة الـيت قـد حتـد
جتيجة للقاور ىلدار ا ،وتقن ضوابة ىلجتاج مواد تكنولوجيا الناجو وطرق اتت دامها.
 5ـ ـ تكــوي اهتاهــات ولميــة ىلجيابيــة لــدى طــب املرالــة الثاجويــة ــو تكنولوجيــا النــاجو ،و يئــتهم للت ااــات
العلميــة املســتقبلية تكنولوجيــا النــاجو وولومهــا املتنووــة مثـ ( :الفيزيــاف ،والكيميــاف ،واأايــاف ،والرياضــيات،
واهلندت ـة ،والتــت ،والغــذاف ،واحلاتــبات ا لكرتوجيــة ،والتاقــة املتجــددة ،والبيئــة) الــيت تــوف يعتمــد وليهــا
توق العم املستقب  ،وتلبية ا اتياجات املستقبلية م الكفافات الوطنية املؤهلـة واملدربـة ولـئ مهـارات
التفكري الناجوتكنولوجم ،واملهارات العلمية والتتبيقية لتكنولوجيا الناجو.
6ـ ـ يقــدم البحــث أدا قيــا جديــدت ومهــا :اختبــار حتاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وأداة قيــا اهتاهــات
التــب ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،ميكـ أن يســتفاد منهمــا ىلجـراف دراتــات أخــرى اعــاىل الرتبــوي
والتعليم ــم لتكنولوجي ــا الن ــاجو ،أو تتويرمه ــا ــا ي ــتبفم م ـ ـ توجه ــات وغاي ــات تل ــك الدرات ــات املس ــتقبلية
املستهدف ىلجراىها.
وتقنيــات
7ـ ـ تقـدا قا مـة جديــدة باملفـاهيم اأتاتـية لتكنولوجيــا النـاجو حمكمـة مـ قبـ اخلـرباف واملت ااـ
التعلــيم ،وطــرق تــدريس العلــوم ،ميك ـ أن تفيــد ىلج ـراف دراتــات وعــو ولميــة أخــرى م ـواد العلــوم
املرالة املتوتتة أو الثاجوية.
8ـ ـ تاــميم برجميــة وتــا ة متعــددة جديــدة تســهم
الناجو بيسر وتهولة.

ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي مفــاهيم تكنولوجيــا

رابعاً :حدود البحث:

تتحدد جتا ج البحث احلايل ىلطار احلدود اآلتية:
 3ـ اقتار البحث احلايل ولئ برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة ،لبع
م اختيارها م جماىل اأد الرتبوي والدراتات تكنولوجيا الناجو.

مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،الـيت

2ـ ـ ـ اقتا ــر البح ــث احل ــايل ول ــئ اتتقا ــاف اعالي ــة العامـ ـ املس ــتق ( الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ الوت ــا ة
املتع ــددة ) الع ــامل الت ــابع  ( :ىلكس ــا ط ــب الا ــف الث ــاين الث ــاجوي مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو) و
(تنمية اهتاها م العلمية وها).
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1ـ ـ اقتاــر البحــث احلــايل ولــئ وينــة وش ـوا ية م ـ طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم بثاجويــة احلــرم دينــة
الدراتــة خــبىل الفاـ الدراتــم الثــاين للعــام
التــا ف التعليميــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم واملنتظم ـ
الدراتم 3311 -3312هـ.
 3ـ ـ اقتاــر البحــث احلــايل ولــئ املــنهج الوهتــفم التحليلــم لإلجابــة ولــئ الس ـؤاىل اأوىل ،وبنــاف اإلطــار النظــري،
واملنهج بيف التجري عمووت مرتبتت لإلجابة ولئ اأتئلة املرتبتة بفرضيات البحث.
 5ـ اقتار البحث احلايل ولئ اأدوات التالية:
تقنيــات التعلــيم ،وطــرق تــدريس

أ ـ ـ قا مــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو حمكمــة مـ قبـ اخلـرباف واملت ااـ
العلوم.
ـ ـ ـ اختبــار حتاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو لقيــا حتاــي التــب ونــد املســتويات املعرايــة (:التــذكر،
الفهم ،التحلي ).
ج ـ أداة قيا اهتاهات طب الاف الثاين الثاجوي ولمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
خامساً :مصطلحات البحث:

يعتمد البحث احلايل ولئ مجلة م املاتلحات الرتبوية والعلمية اأتاتية اآلتية:

1ـ ـ الفعالية ( :)Effectiveness

وُِّرال الفعالية اأدبيات بتعريفات متباينة ومتنووة ،وم مجلة تلك التعريفات النما ج التالية:
يُعــرف ك ـ م ـ ــحاتيف والنجــار (2111م ) الفعاليــة بأوــا " :مــدى اأ ــر الــذي ميك ـ أن حتد ــيف املعايــة
التجريبية باوتبارها متغرياب مستقبب أاد املتغريات التابعة " . 21
وتأييداب هلذا ا هتار ،يـرى حممـد ( 2131م ) 13 ،أن كلمـة اعاليـة تسـت دم للد لـة ولـئ قـدرة الربجـامج
املســت دم ولــئ أن حيــد أو حيــد تغي ـريات معين ـة اهتــار مع ـ تبع ـاب ملعــايري حمــددة مســبقاب ،وتقــا هــذر

الفعالية بتحقه اأهداف اليت متث جوهرها تعديبب السلوك.
وميكـ تعريــف الفعاليـة ىلجرا يـاب بأوــا :اأ ـر الــذي يعــزى للربجـامج التعليمــم القــا م ولـئ الوتــا ة املتعــددة
ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم مفــاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،وتكـوي اهتاهـات ىلجيابيـة وهـا ،ويــتم
حتديـدر ىلااـا ياب عســا الد لـة العمليـة ( ) Significantوـ طريـه اتـت دام معادلــة ىليتـا تربيـ ( ) لكـ
م ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وأداة قيا اهتاها م و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
2ـ البرنامج التعليمي ( :)Instruction Program
مثة تعريفات وديدة للربجامج

معاجم املاتلحات الرتبوية والنفسية بتعريفات متقاربـة

تبعاب لغاياتيف ،وجما ت اتت داماتيف ،وم أهم تلك التعريفات ما يلم:
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معناهـا ومـدلوهلا

عرف هتربي (2111م) الربجامج بأجـيف " :جممووـة ىلجـرافات وختـوات وتعليمـات وقواوـد يـتم اتباوهـا لنقـ
يُ ِّ
خـربات حمــددة مقــروفة ،أو مر يــة ،أو مبا ــرة ،أو غــري مبا ــرة ،تعليميــة ،أو ترايهيــة ،أو تثقيفيــة و لــك لفــرد ،أو
جممووة أاراد ،أو مجهور كبري مكان وااد ،أو أماك متفرقة لتحقيه أهداف حمددة ". 352 .
ويتســم هــذا التعريــف بالعموميــة ،الــم حيــدد جــوع الربجــامج أو جمــاىل اتــت داميف ،ولكنــيف وضــج أن للربج ــامج
أهداااب يسعئ لتحقيقها.
بينما هتا ك م مسارة والعديلم (2117م) التعريف التايل " :هو جزف م املـنهج الـذي يتلـم جممووـة
لتحقيــه أهــداف تعليميــة خاهتــة

اــرتة زمنيــة حمــددة" .

م ـ اخل ـربات التعليميــة تقــدم عمووــة م ـ املتعلم ـ
.38
وم ـ التعريفــات املهمــة للربجــامج التعليمــم تعريــف ىلب ـراهيم ( 2119م) الــذي وراــيف بأجــيف  ":طريقــة تربويــة
و ــرض املعلوم ــات واملف ــاهيم م ـ ت ــواري اأجش ــتة

منهجي ــة تق ــوم ول ــئ أت ــس هتريبي ــة ،تس ــتهدف وض ـ جظ ــام
املناتبة للمان جناح الربجامج " .395 .
وميك تعريف الربجـامج التعليمـم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو بأجـيف :منظومـة تعليميـة متكاملـة ماـممة ضـوف
جممووة مـ وناهتـر الوتـا ة املتعـددة الـيت تسـتهدف ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي مفـاهيم تكنولوجيـا
الن ــاجو ،ــا يتنات ــت م ـ ق ــدرا م وات ــتعدادا م ،وتنمي ــة اهتاه ــا م اإلجيابي ــة وه ــا ،لبرتق ــاف ب ــوويهم و ق ــااتهم
العلمي ــة والتكنولوجي ــة ،وتت ــوير مه ــارا م وق ــدرا م العلمي ــة ،لتوظيفه ــا تنمي ــة وتت ــوير جم ــتمعهم خمتل ــف
اعا ت العلمية والتكنولوجية.
3ـ ـ الوسائط المتعددة ):(Multimedia

ورال الوتا ة املتعددة بتعريفات وديدة ومتنووة ،وم ب هذر التعريفات ما يأ :
يُعرف احليلة (2113م )32 ،الوتا ة املتعددة بأوا :اتتعماىل وتيت أو أكثر لعرض املعلومات،
وميك أن تتلم هذر الوتا رتوماب ابتة ،أو متحركة ،أو هتوتاب ،و وها.
ويتميز هذا التعريف بتحدد الغاية م الوتا ة املتعددة باإلضااة ىل حتديد وناهترها.
بينم ــا يُعراه ــا ارج ــون (2113م )322 ،بأو ــا  :منظوم ــة تعليمي ــة تتك ــون مـ ـ جمموو ــة مـ ـ املـ ـواد ال ــيت
تتكام م بعلها ،وتتفاو تفاوبب وظيفياب برجامج تعليمـم لتحقيـه أهدااـيف ،وتـنظم هـذر الوتـا ة ترتيـت
الربجــامج التعليمــم واــه ىلمكاجاتــيف وقدراتــيف اخلاهتــة ،بشــك جشــة

متتــاب حمكــم يســمج لك ـ طالــت أن يســري
وىلجيا .
وأبرز ما هذا التعريف تركيزر ولئ تاميم الوتـا ة واـه ىلمكاجـات واتـتعدادات املـتعلم ،ودورر
التعلم.
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ومليـة

ولتحديد تعريف دقيه و ام للوتا ة املتعددة يعـرف تـرايا (2119م) الوتـا ة املتعـددة بأوـا" :جممووـة
م العناهتر الكمبيوترية املتفاولة اليت تتكام معاب لعرض احملتوى التعليمم أي مقرر دراتـم ولـئ هيئـة جاـو

مكتوبـة أو مسـمووة ،وهتـوت ومـؤ رات موتــيقية ،ورتـوم ختيـة ومتحركـة ،وهتــور ابتـة ومتحركـة داخـ مواقــف
التعليم املفرد وايماوم إلادا التعلم " . 71 .
وأهــم مــا هــذا التعريــف أجــيف ركــز ولــئ التفاو ـ والتكام ـ ب ـ وناهتــر الوتــا ة املتعــددة ،وحتديــد الغايــة
منها.
وميكـ تعريــف الوتــا ة املتعــددة للربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ــا يــتبفم مـ طبيعــة البحــث
احلايل ،بأوا :منظومـة تعليميـة قا مـة ولـئ جممووـة مـ وتـا ة ا تاـاىل التفاوليـة ( الناـو  ،الاـور ،الرتـوم،
واأ ــكاىل ،واحلرك ــة ،والل ــون ،ومق ــاط اي ــديو ) املا ــممة وا ــه جس ــه تعليم ــم م ــنظم ،تس ــتهدف تعزي ــز تفاوـ ـ
التــب مـ الربجــامج التعليمــم إلكســاهبم اخلـربات التعليميــة املتعلقــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتنميــة اهتاهــا م
العلمية اإلجيابية وها.
4ـ ـ المفاهيم (:)Concepts

تناولل أدبيات اعاىل الرتبوي املفـاهيم بتعريفـات متنووـة غـري أوـا متقاربـيف

معناهـا ومـدلوهلا العلمـم ،ومـ

أهم تلك التعريفات ما يلم:
و ــرف كلوزم ــاير (  )Klausmeierاملش ــار ىللي ــيف (القت ــامم وجايف ــة القت ــامم2113 ،م ) املفه ــوم بأج ــيف:
" جممووــة مـ ا تــتد ت الذهنيــة املنظمــة الــيت يكووــا املــتعلم مـ اأ ــياف أو اأاــدا املت ـواارة البيئــة ".
.325
و هذا ا هتـار يُع ِّـرف ىلبـراهيم ( 2119م ) ا هتـار بأجـيف " :تاـور وقلـم جمـرد ـك رمـز ،أو كلمـة ،أو
مجلــة ،يســت دم للد لــة ولــئ ــمف أو موضــوع أو ظــاهرة ولميــة معينــة ،ويتكــون جتيجــة ربــة احلقــا ه ببعلــها
البع وىلجياد العبقات القا مة بينها ".939 .
وأبــرز مــا هــذا التعريــف أجــيف يشــري ىل كيفيــة تكــوي املفه ــوم م ـ خ ــبىل ربــة احلق ــا ه ببعلــها ،وىلجيــاد
العبقات اليت تربة ب هذر احلقا ه.
وميك تعريف املفاهيم بأوا :جممووة العمليات العقلية ا تتد لية املتعلقة فـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،هتمـ
بينه ــا خا ــا ا ووبق ــات ولمي ــة مش ــرتكة ،يكتس ــبها أاـ ـراد وين ــة البح ــث مـ ـ خ ــبىل تف ــاولهم مـ ـ أا ــدا
وومليات الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 5ـ تكنولوجيا النانو ):)Nanotechnology
مفهــوم تكنولوجيــا النــاجو م ـ املفــاهيم العلميــة احلديثــة الــيت ياــعت حتديــدها بدقــة هلــذا تباينــل وتعــددت
تعريف ـ ـات تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو تبع ـ ـاب أغراضـ ــها وجمـ ــا ت اتـ ــت دامها ،وأج ـ ـواع البحـ ــو النظريـ ــة والتتبيقيـ ــة الـ ــيت
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ات ــت دمل ايه ــا اما ــتلج الن ــاجو اأهتـ ـ مش ــته مـ ـ كلم ــة يوجاجي ــة قدمي ــة تعـ ـ الق ــزم ( )nanosوميثـ ـ
الناجومرت وااد م مليار جزف م املرت اهو وادة قيا تقا هبا ايزيئات (.احلاي 2119 ،م.)27 ،
واوتمــدت ايمعيــة امللكيــة الربيتاجيــة ماــتلحم( :ولــوم النــاجو ) و ( وتقاجــات النــاجو ) اعلــم تقني ـة النــاجو
يعـ  :دراتــة ظـواهر املـواد مسـتوى الــذرات وايزيئــات الاـغرى والكــربى ،بينمـا تشــم تقنيـة النــاجو  :تاــميم
البُــا وال ــنظم للم ـواد ،وتتبيقه ــا وىلجتاجه ــا وحت ــديثها ىلط ــار ال ــتحكم مس ــتوى الن ــاجومرت بالش ــك واحلج ــم.
( رمحو2118 ،م.) 11 ،
ووراــل املبــادرة الوطنيــة لتكنولوجيــا النــاجو (National Nanotechnology Initiative )NNI

تكنولوجيــا النــاجو بأوــا " :الفهــم والســيترة ولــئ املــادة بأبعــاد تـرتاوح تقريبـاب مـ ( 3ـ ـ  )311جــاجومرت  ...وتتعلــه
تكنولوجيــا النــاجو بتاــور وقيــا وقولبــة ومعايــة امل ـواد ونــد هــذا النتــاق م ـ احلجــم "  (.حممــد2131 ،م،
.) 38
وميكـ ـ تعري ــف تكنولوجي ــا الن ــاجو بأو ــا :التتبيق ــات العلمي ــة والعملي ــة ال ــيت تق ــوم ول ــئ مب ــدأ معاي ــة البني ــة
اأتاتــية للمـواد ،وىلوــادة هيكلتهــا وتاــميمها هبــدف احلاــوىل ولــئ م ـواد ات خـوا ووظــا ف جديــدة م ـ
خبىل التحكم الدقيه تفاو ايزيئات وند مستوى ( 3ـ ـ  )311جاجومرت.
ويتحــدد املــدلوىل العلمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو املقاــود هــذا البحــث :بالتتبيقــات العلميــة القا مــة
ولــئ مبــدأ معايــة البنيــة اأتاتــية للم ـواد ،وىلوــادة تشــكيلها وتاــميمها بغــرض الوهتــوىل ىل م ـواد ات خ ـوا
ووظا ف جديدة م خبىل وملية التحكم الدقيه تفاو ايزيئات وند مستوى (3ـ ـ  )311جاجومرت.
 6ـ االتجاهات ( :)Attitudes

مفهوم ا هتاهات م املفاهيم الرتبوية اليت جالل جد ب واتعاب بـ املنظـري والبـااث و لـك أوـا تـرتبة
باهتــار اكــري معـ  ،وــبوة ولــئ تبــاي واخــتبف الــرىى ووجهــات النظــر تبعـاب لت ااــا م العلميــة ،واهتاهــا م
الفكري ــة والفلس ــفية ،والتحل ــيبت والتفسـ ـريات ال ــيت اس ــر هب ــا ،واخ ــتبف الغاي ــة مـ ـ ات ــت داميف ،والتريق ــة ال ــيت

يست دم هبا ،وجما ت اتت داميف ،وم أهم تعريفات ا هتاهات ما يأ :
يُعــرف ت ـرايا (2117م) ا هتــار بأجــيف" :جزوــة وجداجيــة يبــديها الفــرد ــو قلــية أو ظــاهرة ،أو مــادة دراتــية
بالقبوىل أو الرا جتيجة مرورر بعدد م اخلربات واملواقف".)262 ( .
وم التعريفات اليت تعتم اهتماماب واتعاب دخ ا تتعدادات وا تتجابات السلوكية تعريف خلي
(2117م )23 ،الذي يُعرف ا هتار بأجيف :االة داخلية تؤ ر اختيار الفرد للسلوك أو ودم اختيارر ليف
و موضوع أو ا مع  ،وا هتار يعكس اتتجابة متعلمة متتاز بالثبات النس  ،ىل أوا قابلة للتعدي أو
التغيري واه مبادئ التعلم ،وقد تكون هذر ا تتجابة قوية أو ضعيفة ،كما أوا قد تكون تلبية أو موجبة أو
حمايدة.
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و ا هتار اتيف ،يُعِّرف ىلبراهيم (2119م) ا هتار بأجيف " :اتتجابات الفرد اليت تُع ِّـرب وـ مدركاتـيف ومعتقداتـيف
وات ــتعداداتيف الس ــلوكية ــو املواق ــف واملوض ــووات ال ــيت تع ــرض ولي ــيف ،أو يتع ــرض هل ــا بتريق ــة لفظي ــة أو ــك
ىلجرافات وملية ". 21 .
وتتفه هذر التعريفات ولئ أن ا هتاهات جممووة اتتجابات الفرد ا جفعالية والوجداجية اليت تعكس
اوتقاداتيف ،وقيميف ،وميوليف بتريقة اجيابية أو تلبية و موضوع أو اكرة أو ا مع .
وميك تعريف ا هتاهات ىلجرا ياب :بأوا جممووة اتتجابات التالت املعراية وا جفعالية والسلوكية املكتسبة
و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،واليت
اليت يُعرب ايها و مواقفيف وأاكارر واهتماماتيف واوتقاداتيف بالقبوىل أو الرا
تعكس تفاوليف ومواقفيف م الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ا يتلمنيف م خربات وأجشتة
تعلمية ،ومواقف تعلمية متنووة ،وتقا بالدرجة اليت حيا وليها جتيجة اتتجابتيف ولئ وبارات أداة قيا

ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،واقاب ملقيا ليكرت اخلماتم الذي أود لتحقيه هذا الغرض.
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الفصل الثاني

الجانب األول :اإلطار النظري:

أدبيات البحث

المحور األول :تصميم البرامج التعليمية.
المحور الثاني :الوسائط المتعددة.

المحور الثالث :تكنولوجيا النانو.
المحور الرابع :االتجاهات.

الجانب الثاني :الدراسات السابقة:

المحور األول :دراسات تناولت الرأي العام نحو قضايا تكنولوجيا النانو.

المحور الثاني :دراسات تناولت واقع النظام التعليمي والمناهج الدراسية
وتكنولوجيا النانو.

ـ ـ تعقيب على الدراسات السابقة.
ـ ـ فروض البحث.
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الفصل الثاني
أدبيات البحث
يتناوىل هذا الفا مناقشة جاجب ر يس  ،ومها :اإلطار النظري ،والدراتات السابقة ولئ النحو اآل :
الجانب األول :اإلطار النظري:

ضوف مشكلة البحث ،وأهداايف ،وأتئلتيف ،وارضياتيف ،ومتغرياتيف املستقلة والتابعة ،يركز اإلطار النظري

للبحث احلايل ولئ مناقشة احملاور اأتاتية اآلتية :
المحور األول :تصميم البرامج التعليمية:

يش ــك بنــاف ال ـربامج التعليميــة ركي ــزة أتاتــية لتت ــوير العمليــة الرتبوي ــة والتعليميــة ،وحتس ـ ج ــودة خمرجا ــا

التعليمي ــة ،اج ــودة امل رج ــات التعليمي ــة رهين ـ ـة جب ــودة تا ــميم ال ـ ـربامج التعليمي ــة وا ــه أت ــس ولمي ــة منظم ــة،
تســتهدف اختي ــار اخل ـربات النووي ــة الــيت تل ـ ااجــات الت ــب  ،وتش ــب اهتمام ــا م ومي ــوهلم العلمي ــة ،وتع ــا
مشــكب م امل تلفــة ،وت ـربة ايــا م بالقلــايا العامليــة الــيت تثــري اهتمامــا م العلميــة ،وخاهتــة القل ــايا املتعلقــة
بالاـ ــعوبات الـ ــيت ت ـ ـواجههم اهـ ــم التتـ ــورات التكنولوجيـ ــة الس ـ ـريعة ،والتغ ـ ـريات والتحـ ــو ت املاـ ــاابة هلـ ــا،
والت ــأ ريات الس ــلبية املرتتب ــة وليه ــا ،ال ـبب ول ــئ التح ــديات ــديدة التعقي ــد ال ــيت تفرض ــها ول ــئ اعتم ـ  ،وكيفي ــة
التعام معها ،والتفاو معها بروح ولمية ىلجيابية ،و هنية واوية ومتفتحـة ،والقـدرة ولـئ املشـاركة واملنااسـة ايهـا،
وتوظيفها تتوير وتنميـة اعتمـ  ،وحتسـ خدماتـيف واـ مشـكبتيف ،ومـ هـذا املبـدأ يعـا هـذا احملـور اأتـس
النظرية والعلمية لتاميم الربامج التعليمية م ايواجت اآلتية:
أوالً :أسس بناء البرامج التعليمية في تقنيات التعليم:
تستند وملية بناف الربجامج التعليمم

جماىل تقنيات التعليم ولئ العديد م اأتس الرتبوية والتعليميـة الـيت

ميك ـ اتت بهتــها م ـ منــا ج التا ــميم التعليمــم لبن ــاف ال ـربامج التعليميــة ،وم ـ ض ــم ه ــذر النمــا ج :أمن ــو ج
جريول ــد كم ــت ( )Gerold Kemp,1977وأمن ــو ج ج ــري ( )Gerlach,1980وأمن ــو ج دي ــك وك ــاري
( )Dick & Carey ,1990وأمن ـ ـو ج م ــريىل ( )Merrillوأمن ــو ج اي ـ ـزار (2112م) وأمن ــو ج بس ــيوين
والش ــرقاوي (2118م) وأمن ــو ج كنس ــارة ووت ــار (2119م) وغريه ــا مـ ـ النم ــا ج ال ــيت اهتم ــل ببن ــاف ال ـ ـربامج
التعليمية وتتل ا هذر اأتس الرتبوية والتعليمية النقاط اآلتية:
3ـ ـ حتلي خاا ا املتعلم العقلية ،والنفسية ،وا جتماوية لتحديد اهتماما م واختيار طرا ه التعلم اليت
تتبفم م اتتعدادا م وميوهلم.
2ـ ـ حتديد اأهداف التعليمية بتريقة ىلجرا ية حمددة وواضحة ميك مباظتها وقياتها.
1ـ ـ حتديد احملتوى التعليمم ضوف أهداف الربجامج التعليمم وخاا ا املتعلم .
3ـ ـ اختيار خربات التعلم وتنظيمها بتريقة تتبفم م خاا ا املتعلم .
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5ـ ـ حتديد اأجشتة التعلمية املتنووة اليت تعزز اأهداف التعليمية م جهة ،وتتبفم م خاا ا املتعلم م
جهة أخرى.
6ـ ـ اهتمام الربجامج التعليمم بعملية التفاو ب وناهترر ومكوجاتيف منظومة تفاولية متكاملة.
 7ـ ـ تأكيد الربجامج التعليمم ولئ دور التالت وملية املشاركة والتفاو ا جيا م الربجامج التعليمم بك
ما يتلمنيف م خربات تعليمية ،وأجشتة تعلمية ،ووتا ة متعددة ،وتدريبات.
8ـ ـ تركيز الربجامج التعليمم ولئ وملية تقوا اكتسا التب خلربات التعلم ،ومعاية املشكبت اليت تعوق
تقدمهم التحاي العلمم.
9ـ ـ تقدا التغذية الراجعة الفورية املعززة للجواجت اإلجيابية ومعاية ايواجت السلبية.
31ـ ـ ىلبراز دور املعلم كمامم ومدير للموقف التعليمم ،البب و قياميف بعمليات تقوا مستمرة

تبي

ضمان تعلم ك طالت.

ثانياً :نماذج التصميم التعليمي لبناء البرامج التعليمية والوسائط المتعددة:

 ) 335-326وج ـ ــام (2131م،
أورد ك ـ ـ ـ م ـ ـ ـ رم ـ ــود والظ ـ ــاهري (2132م ،
 )231العديد م منا ج التاميم التعليمم لبناف الربامج التعليمية القدمية واحلديثة وم ضمنها ما يأ :
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3ـ ـ أمنو ج جريولد كمت (:)Gerold Kemp ,1987
ويتل ــم ه ــذا اأمن ــو ج اخلت ـ ـوات اإلجرا ي ــة املتمثل ــة  (:اأه ــداف العام ــة ،وأمن ــاط ال ــتعلم ،واأه ــداف
التعليمي ــة ،والقي ــا القبل ــم ،وجش ــاطات التعل ــيم والـ ــتعلم ،والتعليم ــات التعليمي ــة املس ــاجدة ،وأت ــاليت التقـ ــوا،
واملراجعة املستمرة ،والتغذية الراجعة).
2ـ ـ أمنو ج هامريو (:) Hamerous ,1989
يتكون هذا اأمنو ج م ب مراا أتاتية وهم (:مرالة التعريف بالتاميم ،ومرالة التحلي ،
ومرالة تتوير النظم).
1ـ ـ أمنو ج جري (:)Gerlach,1980
وض جري أمنو جاب ختتيتياب لبناف الربامج التعليمية ،مركزاب ولئ دور املعلم العملية التعليمية ويتل ا
هذا اأمنو ج تب ختوات وهم (:حتديد اترتاتيجيات التدريس ،وتنظيم جممووات العم  ،وتوزي الزم
البزم لك اترتاتيجية ،وختايا املكان وتنظيميف ،والتنظيم السيكولوجم ،وتقوا اأداف ،وحتلي جتا ج
التغذية الراجعة).
3ـ ـ أمنو ج دك وكاري (:)Deck & Carey, 1990
يعتم ــد أمن ــو ج دك وك ــاري ول ــئ أت ــا أت ــلو ال ــنظم ويتل ــم اخلت ـوات اإلجرا ي ــة املتمثل ــة  (:حتدي ــد
املش ــكلة ،وتقي ــيم احلاج ــات وحتليله ــا ،وحتليـ ـ امله ــام لتحديـ ـد الغاي ــات واأغـ ـراض العام ــة ،وهت ــياغة اأه ــداف
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اإلجرا يــة ،واختبــار مرجعــم احملــك ،وتتــوير ا ت ـرتاتيجية التعليميــة ،وىلجت ــاج واختيــار امل ـواد التعليميــة ،وتاــميم
ىلجرافات التقوا التكوي ).
5ـ ـ أمنو ج مريىل (:)Merrill
يتك ــون أمن ــو ج مــريىل م ـ وشــر خت ـوات تتمث ـ  ( :تعلــم املاــتلحات ال ــيت يتناوهلــا الربجــامج التعليم ــم،
وحتديد أمهية الدر  ،وحتديد احملتوى ،وحتديد املفاهيم ،وىلوادة تنظيم احملتوى ،وتقوا هتعوبات التعلم ،وىلوداد
اختبارات التانيف ،وتاميم موجهات للمتعلم ،وتاميم ا ترتاتيجيات ،وتقوا املواد التعليمية).
6ـ ـ أمنو ج كاااري (:)Caffarella,1994
يعتمد أمنو ج كاااري ولئ تعدد وتنوع البدا التعليمية املتااـة لتقـدا اخلـربات للمتعلمـ وـ طريـه الكـم
والكيــف لألاكــار املتناولــة ،وأتــبقية ورضــها بنــافب ولــئ وــدة ووام ـ منهــا( :الســلوك املــدخلم ،وطبيعــة احملتــوى
املق ـ ـدم ،وج ـ ـواتج ال ــتعلم املرج ــوة ،وحتدي ــد اأاك ــار اأتات ــية للربج ــامج ،والقواو ــد اأتات ــية لعملي ــة الت تـ ــية
التعليم ــم ،وتق ــدا خـ ـربات ال ــتعلم ال ــيت تتنات ــت مـ ـ طبيع ــة احملت ــوى التعليم ــم وخا ــا ا املتعلمـ ـ وخلفي ــا م
املعرايــة ،وحتديــد اأ ــكاىل وايــداوىل ،وااتياجــات كـ مـ املعلــم واملــتعلم ،وماــادر الــتعلم ،واإلمكاجــات املاديــة
والبشرية املتااة لتاميم الربجامج التعليمم).

7ـ ـ أمنو ج اتتيف واتتايل (:)Stephen & staley ,2001
حيدد أمنو ج اتتيف واتتايل مراا تاميم وىلجتاج برجميات الكمبيوتر التعليمية املتعددة الوتا ة املتمثلة
املراا اآلتية( :مرالة الت تية ،ومرالة التاميم ،ومرالة التتوير واإلجتاج ،ومرالة لتقوا ،ومرالة
التغذية الراجعة).
8ـ ـ أمنو ج وبداملنعم (2111م):
قدم وبداملنعم أمنو جاب تعليمياب لتاميم برامج الوتا ة املتعددة التفاولية وىلجتاجها ،ويتكون اأمنو ج م
تب مراا وهم (:مرالة الدراتة والتحلي  ،ومرالة التاميم التعليمم ،ومرالة التفاو واإلجتاج ،ومرالة
التجريت ،ومرالة ا تت دام والتتوير ،ومرالة التغذية الراجعة).
9ـ ـ أمنو ج ايزار ( 2112م ):
يتكون أمنو ج ايزار م تب مراا وهم ( :مرالة التحلي  ،ومرالة التاميم ،ومرالة اإلجتاج ،ومرالة
التقوا ،ومرالة ا تت دام ،ومرالة التغذية الراجعة ،ومرالة ومليات املراجعة والتعدي ).
31ـ ـ أمنو ج البيسوين والشرقاوي (2118م) :
يقــوم أمنــو ج البيســوين والشــرقاوي ولــئ مثــان مرااـ وهــم ( :مرالــة التحديــد والتحلي ـ  ،ومرالــة الت تــية
والتا ــميم ،ومرال ــة ا ت ــت دام والتنفي ــذ ،ومرال ــة اإلدارة ،ومرال ــة النش ــر والع ــرض ب ــاملوق  ،ومرال ــة التق ــوا،
ومرالة التغذية الراجعة).
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وتكم أمهية هذر النما ج ا تتفادة منها لبناف الربامج التعليمية ،أو تاـميم الوتـا ة املتعـددة ،أو بنـاف
الـ ـربامج احلات ــوبية ،أو بـ ـرامج اإلجرتج ــل وا ــه ختـ ـوات ولمي ــة منظم ــة ايث ميكـ ـ تبـ ـ ىلا ــدى ه ــذر النم ــا ج
أوتتويرها ،أو تاميم أمنو ج جديد ضوف هذر النمـا ج التعليميـة ـا حيقـه الغايـة مـ تاـميمها ،ويسـهم
تتوير العملية الرتبوية والتعليمية واه ختوات ولمية منهجية.
ثالثاً :خصائص أنموذج التصميم التعليمي الجيد:
يتميز أمنو ج التاميم التعليمم اييد ببع

اخلاا ا اليت اددها مخيس ( 2111م) ولئ النحو اآل :

3ـ ـ التمثي الاادق للواق  :ااأمنو ج ليس هو الواق  ،ولكنيف متثي ليف كما هو ،أو كما ينبغم أن يكون ،وكلما
كان التمثي هتادقاب كان اأمنو ج جيداب.
ك
2ـ ـ البساطة متثي الواق  :م خبىل ورض العمليات املتلوبة ،والعبقات القا مة بينها ،وىلبرازها
بسية يسه اهميف.
1ـ ـ النظامية :التاميم هو طريقة وملية جظامية التفكري ،قا مة ولئ ا املشكبت لتحقيه أهداف حمددة،
وهذر التريقة العملية هم دا رة ب املدخبت وامل رجات ،ومنا ج التاميم التعليمم تاف هذر التريقة
األمنو ج اييد هو الذي يعرض املكوجات والعمليات بتريقة منظمة ،تساود ولئ اهم هذر العمليات
والعبقات ،وتفسريها واكتشاف معلومات جديدة.
 3ـ الشرح :ااأمنو ج اييد هو الذي يشرح العمليات والعبقات بشك يسه اهميف وتفسرير.
5ـ ـ ا تساق الداخلم :ويع أن تكون مجي مكوجاتيف متسقة ،ومنسجمة م بعلها البع  ،دون تناق

أو

تعارض بينها.
6ـ ـ الشموىل :عا أن يشم ولئ مجي العمليات والعبقات والعوام املؤ رة ايها لعرض هتورة متكاملة و
العملية أو النظام يساود ولئ اهمها وتفسريها.
7ـ ـ التعميم :ااملامم قد يُ ُّ
عد أمنو جاب لعملية أو مشروع بعينيف ،ىل أجيف ينبغم أن يكون قادراب ولئ تعميم
العمليات عيث ميك تتبيقها ومليات أو مشرووات أخرى متشاهبة.
8ـ ـ التحديد الواضج :عيث يكون لألمنو ج حمددات واضحة بشأن اتت داميف وتتبيقيف.
9ـ ـ التأهتي  :عا أن يقوم اأمنو ج ولئ أهتوىل جظرية واضحة م جظريات التعلم ،وأ يتناق

م البياجات

التجريبية.
31ـ ـ قابلية التتبيه :جيت أن يكون اأمنو ج التعليمم قاببب للتتبيه ،وأن يكون ليف اا دة وملية ،وحتقيه جواتج
حمددة ،دف ىل حتس اعالية التعليم وكفافتيف.
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المحور الثاني :الوسائط المتعددة:

تعتــرب الوتــا ة املتعــددة مـ املســتحد ات التكنولوجيــة احلديثــة الــيت أضــاال بعــداب جديــداب لتقنيــات التعلــيم

و لك ملا متثليف م أمهية خاهتة تتوير العملية الرتبوية والتعليمية ،وحتقيه أهدااها التعليمية امل تلفـة ،والتغلـت
ولــئ بعـ مشــكبت وهتــعوبات الــتعلم لــدى التــب  .وهــم وبــارة وـ جممووــة مـ وتــا ة ا تاــاىل املتنووــة
مـ ـ النا ــو املكتوب ــة ،وامل ــؤ رات الا ــوتية ،والا ــور الثابت ــة واملتحرك ــة ،والرت ــوم واأ ــكاىل الثابت ــيف واملتحرك ــة،
واأل ـوان ،ومقــاط الفيــديو ،املتفاولــة ايمــا بينهــا لعــرض خ ـربات الــتعلم ،وتقريبهــا ىل ه ـ املــتعلم ليســه وليــيف
اهمهــا واتــتيعاهبا ،واتــرتجاوها ونــد احلاجــة ىلليهــا .وجظـراب للــدور املهــم الــذي متثلــيف الوتــا ة املتعــددة
التعليمية يناقش هذا احملور اأطر النظرية واأتس العلمية للوتا ة املتعددة م ايواجت اآلتية:

العمليــة

أوالً :أهمية الوسائط المتعددة في العملية التعليمية:

متثـ الوتـا ة املتعــددة أمهيـة خاهتـة العمليــة الرتبويـة والتعليميـة و لــك ملـا حتققـيف مـ وظـا ف تعليميــة
تنميــة التحاــي العلمــم خمتلــف امل ـواد الدراتــية ،وغريهــا م ـ الفوا ــد التعليميــة املتنووــة ،وقــد وضــج موتــئ
 )73-69أمهي ــة الوت ــا ة املتع ــددة ووظا فه ــا املتع ــددة العملي ــة التعليمي ــة ،وال ــيت ميكـ ـ
(2119م،
ىلجيازها النقاط اآلتية:
3ـ ـ ىل راف العملية التعليمية.
2ـ ـ اقتاادية التعليم.
1ـ ـ تفعي مجي اوا املتعلم ،ومشاركتيف اإلجيابية النشتة

مواقف التعلم.

3ـ ـ اتتثارة اهتمام املتعلم وىل باع ااجاتيف واهتماماتيف العلمية.
5ـ ـ زيادة خربة التالت للتعلم ا جيعليف أكثر اتتعداداب للتعلم.
6ـ ـ تنوي أتاليت التعليم ملعاية مشكبت الفروق الفردية ب املتعلم .
7ـ ـ ترتيت وتنظيم اخلربات التعليمية لدى املتعلم.
وزي ــادة ول ــئ ل ــك ،ي ــرى ارج ــون (2113م،
الرتبوية والتعليمية اآلتية:
3ـ ـ ىل ارة التفكري وا املشكبت.

 )311أن الوت ــا ة املتع ــددة تس ــهم

2ـ ـ ىلكسا املتعلم مهارات التعلم الفعاىل.
1ـ ـ تعلم احلقا ه العلمية ،والقدرة ولئ ا اتفا هبا.
3ـ ـ ا مشكلة املفاهيم اعردة ،وطرق تعلمها ،وتقدميها كمعلومات واقعية.
5ـ ـ حتوي املعلومة ىل هتور ابتة أو متحركة مثرية هتمام املتعلم .
6ـ ـ حتقيه ونار التفاو ( )Interactionب املتعلم واخلربات التعليمية.
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حتقي ــه الوظ ــا ف

وتعكس هذر الوظا ف الـدور الـذي ميكـ أن حتققـيف الوتـا ة املتعـددة حتقيـه اأهـداف املعرايـة واملهاريـة
والوجداجيــة بتريقــة واضــحة وميســرة ،ومعايــة الكثــري مـ املشــكبت املتعلقــة بتــرق التــدريس الــيت قــد تركــز ولــئ
ايواجــت النظري ــة ،وتغف ـ ايواج ــت التتبيقي ــة ،و ه ــذا ىل ــارة واض ــحة ىل ض ــرورة تفعي ـ الوت ــا ة املتع ــددة
وملية التعلم ،لتحقيه ااتياجات واهتمامات املتعلم .
ثالثاً :أسس بناء وتصميم الوسائط المتعددة:

يعتمد تاميم الوتا ة املتعددة ولئ جممووة م اأتس والقواود الرتبوية والتعليمية ،اليت اددها ارجون
مجلة م النقاط ميك تل ياها ولئ النحو اآل :

 339ـ ـ)355
(2113م،
3ـ ـ توجييف ا جتبار حملتوى التعلم.
2ـ ـ التزام ب وناهتر التاميم الوتا ة املتعددة لتحقيه أهداف التعلم.
1ـ ـ التوازن ب
3ـ ـ ا تساق ب
5ـ ـ الوزن النس
6ـ ـ ايا بية ب

وناهتر التاميم الوتا ة املتعددة ،ليقوم ك ونار بدورر
أجزاف التاميم للوتا ة املتعددة.
لعناهتر تاميم للوتا ة املتعددة.
وناهتر التاميم.

حتقيه اهلدف التعليمم.

7ـ ـ توايد مركز ا هتمام.
 )28-27أن الوتا ة املتعددة ينبغم أن
وم منظور ولمم آخر ،يرى ماتفئ (2118م،
يتحقه ايها بع اخلاا ا املهمة وند تاميمها لتؤدي دورها بفعالية ،ومنها ما يأ :
3ـ ـ التكام (  )Integrationب وناهتر الوتا ة املتعددة لتحقيه أهدااها التعليمية.
2ـ ـ التزام ( :)Synchronizationويهدف ىل تواري ونار التوااه ب اأادا امل تلفة ولئ الشا ة
الواادة اليت يتم ورضها باتت دام ودد م الوتا ة الوقل جفسيف ،عيث حتد وملية ا جسجام
والتكام والتفاو ب وناهتر الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ التفاولية ( :)Interactivityوتع ىلمكاجية التحكم أتلو العرض واملشاهدة باتت دام أمناط
التفاولية امل تلفة ،و لك است قدرة املتعلم واتتعداداتيف ،ورغبتيف التعلم.
3ـ ـ ا جدماج ( :)Mergingويقاد بيف دمج وناهتر الوتا ة املتعددة تسلس وترتيت مع بتريقة غري
ختية ،وواقا للنظريات املعراية اليت تستند ىل ىلمكاجية جع وملية التعلم ات معا بالنسبة للمتعلم.
و هذا تأكيد ولئ أن الوتا ة املتعددة تُبا واه أتس تربوية وتعليمة وانية حمددة ،وختوات ولمية
دقيقة ومنظمة ،لتحقه الغاية الرتبوية والتعليمية م تاميمها ،وهتاه هذر اأتس يعترب وا قاب واضحاب
حتقيه هذر اأهداف.
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رابعاً :عناصر الوسائط المتعددة ( : )Multimedia Elements

تتك ــون الوت ــا ة املتع ــددة م ـ ـ العدي ــد م ـ ـ العناهت ــر ال ــيت ا ــددها ك ـ ـ م ـ ـ من ــاىل وب ــد الع ــاىل وىلمساوي ـ ـ
)25-21

النقاط الر يسية اآلتية:

( 2131م،
3ـ ـ النا (.)Text
2ـ ـ الاور الثابتة (.)Images
1ـ ـ الرتوم املتحركة (.)Animation
3ـ ـ الاوت (.)Sound
5ـ ـ الفيديو (.)Video

خامساً :سيكولوجية المتعلم ودورها في فهم الوسائط المتعددة:

ميث هذا اياجت وامبب مهماب اتتيعا حمتوى الوتا ة املتعددة ايث متث ااجات املتعلم ودوااعة
وغريها م العوام السيكولوجية دوراب جوهرياب حتديد وتوجييف تلوك املتعلم و احملتوى التعليمم ،واليت ميك
و طريقها توجييف تلوكيف توجيهاب ىلجيابيا و ملمون الوتا ة املتعددة لكم حتقه اأ ر املتلو املستهدف

م تاميمها (.ارجون2113 ،م. )11 ،
كم ـ ــا أن وملي ـ ــيت ا جتب ـ ــار والرىي ـ ــة تس ـ ــبه وملي ـ ــة اإلدراك إلن الرىي ـ ــة وا جتب ـ ــار مه ـ ــا ومليت ـ ــان جزوويت ـ ــان
( )Cognitiveأمــا اإلدراك اهــو ومليــة معرايــة ( )Cognitiveوم ـ هنــا تتلــج أمهيــة حتلي ـ ومليــة اإلدراك
احلســم والرىيــة وا جتبــار لــدى املــتعلم ونــد تاــميم الوتــا ة املتعــددة وات ــت دامها العمليــة التعليميــة ،ه ــذا
باإلضااة ىل أن هناك وامل مهم يؤ ران تروة ىلدراك الوتا ة املتعددة ومها:
العام ـ ـ اأوىل :الرتكي ــز م ـ ـ خ ــبىل تقلي ـ ـ و ــدد العناهت ــر الا ــورة الواا ــدة ،ومراو ــاة ،الوض ـ ـ  ،واحلرك ــة
واحلــد  ،والاــوت ،وتبســية ختــوط ودرجــات كـ وناــر التاــميم ،وترتيــت وناهتــر الوتــا ة املتعــددة

وادة متكاملة ،وتوزيـ درجـات اللـوف واألـوان املسـت دمة ،وا ختيـار اييـد للبعـد البلـوري امل تـار للعناهتـر
التاميم.
أما العام الثاين اهو التأ ري :ويشم الرتالة اخلاهتة بالاورة الوتا ة املتعددة وم وتا ة التأ ري
.)11-25
املناتبة :املستويات اأاقية ،واملستويات الرأتية ،واملناطه ايغرااية(.ارجون2113 ،م،
المحور الثالث :تكنولوجيا النانو:

حتتـ ـ تكنولوجي ــا الن ــاجو أمهي ــة خاهت ــة التقني ــات احلديث ــة اق ــد أض ــاال بُع ــداب جدي ــداب ل ــدوا م التت ــور
احللاري وا قتاـادي ،وا جتمـاوم العـاملم وهـم تبشـر بقفـزة ولميـة وتكنولوجيـة خمتلـف اعـا ت العلميـة

لــذلك تشــهد تنااس ـاب واملي ـاب متــرداب ،باوتبارهــا القــوة احملركــة لبقتاــاد العــاملم املرالــة القادمــة ،وزيــادة الــدخ
القــومم للــدوىل ،واحلفــا ولــئ اأمـ وا تــتقرار السياتــم وا جتمــاوم للشــعو  ،والتنميــة املســتدامة للمجتمـ
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اإلجســاين اــامتبك جاهتــية العلــم واملعراــة والتكنولوجيــا ،هــو امــتبك أهــم وناهتــر القــوة ومرتكـزات التنميــة ،هــذر
القلايا توجيف ا هتمام ىل مناقشة اأتس الفلسفية والنظرية لتكنولوجيا الناجو م ايواجت العلمية اآلتية:
أوال :مفهوم تكنولوجيا النانو (:)Nanotechnology

مفه ــوم تكنولوجي ــا الن ــاجو مـ ـ املف ــاهيم العلمي ــة والتكنولوجي ــة احلديث ــة ال ــيت ب ــرزت ول ــئ الس ــااة العلمي ــة،
وجوقش ـ ــل باتتفاض ـ ــة اأوت ـ ــاط العلمي ـ ــة ،وقبـ ـ ـ حتدي ـ ــد ه ـ ــذا املفه ـ ــوم هت ـ ــدر اإل ـ ــارة ىل توض ـ ــيج مفه ـ ــوم
ورال بأوا :ولـم تتبيـه املعراـة أغـراض معينـة أي
التكنولوجيا ،االتكنولوجيا كما وردت معجم (ِّ )Wester

العلــم التتبيقــم .أمــا اأمــم املتحــدة ووكا ــا املت ااــة اـتُعــرف التكنولوجيــا :بأو ــا جممووــة املعــارف العلميــة
التتبيقية اليت تتيج حتقيه هدف حمدد ولئ أتا التمك م املعارف اأتاتـية .جقـبب وـ (حممـد3311 ،ه،
 .)31وأوىل م ـ ـ ـ اتـ ـ ــت دم ماـ ـ ــتلج تكنولوجيـ ـ ــا النـ ـ ــاجو ( )Nanotechnologyالعـ ـ ــامل اليابـ ـ ــاين جوريـ ـ ــو

تاجيجو ـم ( )Norio Taniguchiوـام ( 3973م) اقـد أ ـار ىل اتـت دام تكنولوجيـا النـاجو اـدود
( )311جـاجومرت لتحسـ الدقـة الاـناوة ،وتاـني املـواد قيـا النـاجو ،أو ولـئ املسـتوى ايزيئـم(.بســيوين
2118م.)32 ،
وهناك ارق ب جاجو ،وتكنولوجيا الناجو اماتلج جاجو يع  :جزف وااد م املليار م املرت ،االناجومرت
هتغري جداب ،وولئ هذا املقيا ا ن قتر عرة اإلجسان يساوي ( )51،111جاجومرت ،ويبل قتر خلية
اير ومة بل مئات م الناجومرت ،بينما يبل أهتغر ختوط اأ كاىل احملفورة ولئ را ج الدارات املتكاملة
املكروية املانعة وام (2112م) مئة و ب ون جاجومرت ،ويا طوىل وشر رات هيدروج ماتفة خة
مستقيم جاجومرت وااد ،وأهتغر اأ ياف اليت ميك مشاهد ا بالع اعردة ( )31،111جاجومرت(.مارك وادجياىل،
2133م .)21 ،
وهبذا يتلج أن ماتلج (جاجو) يع  :وادة قيا أي وااد ولئ املليار م املرت ،أو وااد ولئ املليون
م املليمرت.
أم ــا ما ــتلج تقني ــة الن ــاجو ( )Nanotechnologyايقا ــد ب ــيف :التقني ــة املبني ــة ول ــئ اأجـ ـزاف املتناهي ــة
الاغر ،والتحكم ايها بتكار منتجات جديدة( .مسلم وآخران2131 ،م.)31 ،
عرف بسيوين (2118م )37 ،تكنولوجيا الناجو :بأوا تتبيه املفاهيم العلمية ولئ مستوى قيا
ويُ ِّ
الناجومرت ،أو ولم ايزيئات وايسيمات بأاجام تق ضم جتاق يرتاوح ب ( )311-3جاجومرت ،وتتعام
ىلجتاج املواد وند هذا املقيا ايث حيد تغري لل وا الكهرومغناطيسية والبارية للمادة.
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أما مناتم ( )Manasi, 2008, p2-3اقد أورد تعريفات وديدة لتكنولوجيا الناجو ،ومنها:
 تكنولوجيا الناجو هم :هندتة اأجظمة الوظيفية ولئ املستوى ايزيئم.

 تكنولوجيا الناجو تع  :القدرة ولئ بناف مواد م القاودة ىل القمة باتت دام أتاليت وأدوات متتورة
واديثة بتكار منتجات ات طبيعة وأداف متكام وجودة والية.

 تكنولوجيا الناجو :جماىل م جما ت العلوم التتبيقية ،و تم بدراتة خاا ا املواد وتركيبها ولئ
مستوى املقيا الناجومرتي.

 تكنولوجيا الناجو :جزف منظم م ولم اهلندتة التتبيقية اليت تتعام م التااميم ،وتاني مكوجات
هتغرية للغاية ،وأجظمة دقيقة جداب ،وتُبا ولئ املستوى ايزيئم للمادة ،وتتمت بأتتج كبرية مقارجة
بأاجامها التبيعية ،وحتكمها قواج ميكاجيكا الكم اليت ختتلف متاماب و املواد ات اهلندتة كبرية

املقاييس اليت تتحكم ايها القواج الكبتيكية التقليدية لعلمم الفيزياف والكيمياف.
وبتحلي هذر التعريفات يتلج ما يأ :
 3ـ ـ ىلن الناجومرت يع وااداب ولئ املليار م املرت ،أو وااداب ولئ املليون م املليمرت ،وك
املقيا الناجومرتي متناهم الاغر ،و ميك رىيتيف بالع اعردة.

مف ولئ تلم

2ـ ـ ىلن تكنولوجيا الناجو تع التحكم خوا املواد ولئ املستوى الذري أو ايزيئم ايث ختتلف خوا
املواد الكهرومغناطيسية ،وا لكرتوجية ،والفيزيا ية ،والكيميا ية ،ويزيد جشاطها وتفاولها الكيميا م ،وم
خبىل وملية التحكم الذرات ميك ابتكار وىلجتاج مواد وأجهزة وتقنيات جديدة تتميز واهتفات والية
ايودة.
1ـ ـ ىلن خاا ا املواد وند مستوى املقيا الناجومرتي ميك ا تتفادة منها تتبيقات ولمية وتكنولوجية
خمتلفة.
3ـ ـ ىلن مستوى املقيا الناجومرتي ( )311-3جاجومرت هو اأتا لبناف مواد ومبتكرات ىلبداوية جديدة
ختبف خوا املواد وند وادة املقيا الناجومرتي.
وولــئ مســتوى التتبيــه العملــم ،يعـ ِّـرف اب ـ هتــادق (3313ه) تكنولوجيــا الن ــاجو بأوــا ":تفنيــة اإلجت ــاج،
والتاميم ،والتتبيه للبُا واأجهزة ،والنظم واملواد امل تلفة ،و لك و طريه حتجيم وتاغري تلـك املـواد عيـث

يزيد اجمها ولئ اجم الذرة وايزئ ،ويتعام م معظمها جماىل ايزيئات متناهية الاغر" . 7
و ضوف هذر التعريفات ميك تعريف تكنولوجيا الناجو بأوا :وملية اهم خوا املواد وتركيبها وند
مستوى املقيا الناجومرتي احملدد ب ( )311-3جاجومرت ،ومعايتها والتحكم ايها وند هذا احلجم هبدف
ابتكار وىلجتاج مواد أو أجهزة جديدة ،تتميز خباا ا اريدة وتؤدي وظا ف حمددة بكفافة وجودة والية.
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وخباــو هــذا املفهــوم ،يشــري روبــرت وآخــرون ( )Robert at al ,2007, p217أن أتــا اهــم
تكنولوجي ــا الن ــاجو ه ــو :أن خا ــا ا مـ ـواد تكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ وا ــدة املقي ــا الن ــاجومرتي جت ــاق اج ــم
( )311-3جــاجومرت ،تتغــري باــورة خمتلفــة ،وهــذر التغـريات غــري املتوقعــة تســمئ( :املــؤ رات الكميــة ) ايــث تتغــري
خوا املادة الكهربا ية ،وا لكرتوجية ،واملغناطيسية ،واللو ية ،وولئ تـبي املثـاىل :الكربـون ـك ايراايـل
يكون جاوماب وأملس ،أما ولئ مستوى املقيا الناجومرت ميك أن يكون الكربون أقـوى مـ الاـلت ،وأخـف منـيف
قدار ( 6مرات ) وأوىل أكسيد الزجك يكون وادة أبي اللـون ولكـ ولـئ مقيـا النـاجومرت ياـبج ـفاااب.
الوقــود اخلــا

واأملنيــوم يتغــري – أيل ـاب – ولــئ مســتوى املقيــا النــاجومرتي ،وياــبج مــادة اعالــة تســت دم
بالاواريخ والسف الفلا ية.
وخبهتة ما تقدم اوىل مفهوم تكنولوجيا الناجو :ىلن تكنولوجيا الناجو تُعـرب وـ اكـرة ابتكـار مـواد أو أجهـزة

دقيق ــة ،و ـ طري ــه وملي ــة ال ــتحكم مكوج ــات امل ــادة اأتات ــية (ال ــذرات وايزيئ ــات) ومعايته ــا وا ــه ترتي ــت
وتركيـ ــت مع ـ ـ  ،وا تـ ــتفادة م ـ ـ خواهتـ ــها ايديـ ــدة الـ ــيت تتغـ ــري ونـ ــد واـ ــدة املقيـ ــا النـ ــاجومرتي تتبيقـ ــات
تكنولوجية جديدة ،ات مواهتفات والية ايودة.
وهلذا ياف مارك وآخرون ( )Mark at al ,2003, p3تكنولوجيا الناجو بأوا :تكنولوجيا جديدة
واودة تعتمد ولئ معراة خوا مكوجات املادة اأتاتية ،والتحكم ايها ،ومعايتها وىلوادة هندتتها
وتشكيلها للحاوىل ولئ منتجات جديدة.
ثانيا :مفهوم علم النانو (:)Nanoscience
يُعرف الشربي ( 2118م) ولم الناجو بأجيف  ":دراتة املبادئ اأتاتية للجزيئات واملركبات اليت يتجاوز
قياتها ( )311جاجومرت". 33 .
عرايف ا تكندراين (2131م )25 ،بأجيف :العلم الذي يعت بدراتة وتوهتيف مواد الناجو ،وتعي
بينما يُ ِّ
خواهتها الكيميا ية ،والفيزيا ية ،وامليكاجيكية ،م دراتة الظواهر النا ئة و تاغري أاجامها ،وتاغري أاجام
ومقاييس املواد ىل مستوى الناجومرت ليس هدااب اد اتيف ب هو السفة ولمية راقية ،واجقب جووم
وولمم ولئ كبتيكيات و وابل النظريات الفيزيا ية والكيميا ية هبدف ىلجتاج ائة جديدة م املواد تعرف
با تم املواد الناجوية لتتناتت خواهتها املتميزة م متتلبات التتبيقات التكنولوجية املتقدمة هذا القرن،
وتعزيز اأداف ولئ و اريد غري مسبوق.
عرف هتفات تبمة ( 2119م )1 ،ولم الناجو بأجيف :ولم اديث يبحث
وم جاجت ولمم آخر تُ ِّ
تاميم أجهزة متناهية الاغر ،ويركز أتاتاب ولئ تعدي البناف ايزيئم أو الذري للمادة ،ور ا حيقه البناف
تراكيت جديدة ،وبتكلفة اقتاادية تتعدى املادة اخلام ،والتاقة املست دمة وملية التاني .
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يتب م هذر التعريفات أن ولم الناجو :هو العلم الذي يهتم بدراتة خوا املواد وند مستوى وادة
القيا الناجومرت جتاق ( )311-3جاجومرت ايث ختتلف خوا مواد تكنولوجيا الناجو وند هذا املستوى
تتبيقات

م املقيا الناجومرتي ،ويستهدف ولماف تكنولوجيا الناجو ا تتفادة م هذر اخلوا ايديدة
جاجوتكنولوجية اديثة ،إلجتاج وابتكار منتجات وتقنيات ات مواهتفات أكثر كفافة وجودة.
وميك تعريف ولم الناجو بأجيف :العلم الذي يعت بدراتة وتوهتيف مواد تكنولوجيا الناجو وخواهتها ،وند
مستوى أق اجماب م ( )311جاجومرت ،والتحكم الدقيه تفاو ايزيئات ،وىلوادة ترتيت الذرات ووضعها
مكاوا املناتت هبدف ىلجتاج مواد جديدة غري مسبوقة تتميز خباا ا أكثر ااولية وجودة.
ويرى يد وآخرون ( )Schmed et al ,2008 , v-1, p1أن ولم الناجو يتعام مبد ياب م بنية املواد
الناجومرت (3جاجومرت=  /3املليار م املرت )
واكتشاف خاا اها ،وأوا تتميز بمبُعد وااد ولئ اأق

املتوتة ،وتُشك بنية املواد جسر ب ايزيئات وجظام الكت الغري حمددة ،وتتلم بنية املواد الفردية :النقاط
الكمية ،وكريستا ت الناجو ،وأتبك الناجو ،والتحكم خاا ا هذر املواد ميك أن يسهم تتبيقات
تكنولوجية جديدة.
كما يعتقد يد وآخرون ( )Schmed et al, 2008, v-4 ,p 236أن ولوم الناجو دف لتحس
النظريات ،أو تغري اهمنا للعامل احست ،ب السيترة اأولية والتقنية الناجوية هم تتوير ملنتج ،وحماولة لتاميم
وابتكار منتجات جديدة ،وىلجياد الوىل للمشكبت ا جتماوية ،وىلوادة تشكي العامل ولئ و جديد.
ثالثاً :الفكرة األساسية لتكنولوجيا النانو:

م منتله التعريفات ملفهومم تكنولوجيا الناجو ،وولم الناجو ،تتحدد الفكرة أو املبدأ اأتاتم الذي
تعتمد ولييف تكنولوجيا الناجو وملية التحكم الذرات وايزيئات ،واهم خاا اها ،وىلوادة هندتتها
وهيكلتها م جديد ،لتاني وابتكار منتجات جديدة تتمت خباا ا اريدة والية ايودة.
وهلذا يعتقد مناتم ( )Manasi, 2008, P21أن تكنولوجيا الناجو تعتمد ولئ مبدأ املكوجات اأتاتية

للمادة املتمثلة الذرات وايزيئات االذرات هم اأجسام البنا ية لك مف الكون ،وتتجم الذرات
وايزيئات م بعلها البع أوا ات أ كاىل مكملة ،و حنات جا بة لتشكي مواد جديدة.
و هذا السياق حتدد هتفات تبمة (  2119م )39 ،قاودة التقنيات الناجوية مسألت مها:
3ـ ـ بناف املواد م لبنات هتغرية ،واحلر ولئ مادة التاغري يؤدي ىل مادة خالية م الشوا ت ،ومستوى واىل
جداب م ايودة والتشغي .
2ـ ـ ىلن خاا ا املواد تتغري باورة مدهشة وندما تتجزأ ىل أجزاف متناهية الاغر ،وخاوهتا وند الوهتوىل ىل
مقيا الناجومرت أو أق  ،وتظهر خاا ا جديدة غري متوقعة وغري موجودة خاا ا املادة اأتاتية.
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وهبذا يتب أن املبدأ اأتاتم الذي تقوم ولييف تكنولوجيا الناجو هو التحكم والسيترة بنية املواد
بتكار مواد ات
اأتاتية اليت تتكون منها ،وىلوادة تاميمها وتشكيلها واه جسه وترتيت ولمم مدرو
خاا ا جديدة االفكرة العميقة وايوهرية تكنولوجيا الناجو هم :أن العلماف يست دمون طرقاب ىلبداوية
جديدة غري معتادة بتكار منتجات جديدة م املكوجات اأتاتية للمواد املتمثلة ايزيئات والذرات
أن العلماف
لذلك يرى براديت (2131م) أن " التجديد العميه العلم والتقنية مستوى الناجو يتمث
يبتكرون العامل بتريقة معتادة ،وىلمنا بتريقة جديدة ،يتم ايها تركيت أ ياف هتنعية مكوجات
والتقني
وجود ملما طبيعم هلا".

.358

رابعاً :تطور تكنولوجيا النانو:

بدأ تاريخ تكنولوجيا النـاجو ونـدما ألقـئ ريتشـارد اينمـان( )Richard Feynmanحماضـرتيف الشـهرية اـوىل

مس ــتقب تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو وـ ــام (3959م) بعن ـ ـوان (:يوجـ ــد غـ ــرف كثـ ــرية اأت ــف ) ووهتـ ــف كيـ ــف ميك ـ ـ
لتكنولوجي ــا الن ــاجو أن تك ــون متناهي ــة الا ــغر ،وأوت ــئ منظ ــوراب ولميـ ـاب للتكنولوجي ــا متناهي ــة الا ــغر مل ــا ميا ـ ـ
( )36/3مرة م اجمها للوهتوىل ىل تكنولوجيا التاقة الذرية.) Jo, 2008, P8( .
وجاف را د ولمم آخر التاني ايزيئم وهو (ىليرك دريكسلر ) ( )Eric Drexlerوألف كتابيف الشهري
( حمركات اإلجشاف واإلبداع) وام ( 3986م) مناقشاب القلايا العلمية املهمة املتعلقة بالرتكيت ايزيئم لبع
املواد مث الفحم واملا والرم  ،وتغيري الرتتيت الذري هلا لعم مواد جديدة باتت دام وملية التاني
ايزيئم.) Jo, 2008, P8( .
ويعترب ىليرك دريكسلر املؤتس احلقيقم لتكنولوجيا الناجو اقد أ ار ىل ىلمكاجية تاني أجهزة اا قة الدقة
و طريه التاني ايزيئم م املكوجات اأتاتية للمادة (الذرات وايزيئات).
كما أ ار العامل الفيزيا م ريتشارد اينمان (  )Richard Feynmanىل أن املادة وند مستوى املقيا
الناجومرتي تتارف بشك خمتلف و االتها وندما تكون احلجم احملسو  ،وأوضج أجيف ميك تتوير
طريقة لتحريك الذرات وايزيئات بشك مستق للوهتوىل ىل احلجم املتلو  (.حاتيف2118 ،م.)36 ،
25
ولتكــوي جظــرة ولميــة واضــحة املعــامل لتتــور تكنولوجيــا النــاجو اتــتعرض بســيوين ( 2118م،
 )27أ ــهر التتــورات التارليــة لتكنولوجيــا النــاجو م ـ بدايــة ظهورهــا اــا وهتــلل ىل وضــعها ال ـراه  ،وميك ـتل يا تلك التتورات ولئ النحو اآل :


وام (3959م) أوتئ العامل الفيزيا م ريتشارد اينمان (  )Richard Feynmanوهتفاب دقيقاب
آل ت البناف ايزيئية اليت تعم بدقة الذرة.
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 و وام (3973م) اتت دم العامل الياباين جوريو تاجيجو م ( )Norio Tanguchiماتلج
ورقة عثية و آلية ر اآليون ( Ion –Sputter

تكنولوجيا الناجو ()Nano Technology
.)Machining

 و و ـ ـ ـ ـ ــام (3977م) و ـ ـ ـ ـ ــرض دريكس ـ ـ ـ ـ ــلر ( )Drexlerمف ـ ـ ـ ـ ــاهيم تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا الن ـ ـ ـ ـ ــاجو للجزيئ ـ ـ ـ ـ ــات
()Molecular Nano Technology

معهد (.)MIT

 و وام (3983م) قدمل ورقة عث و تقنية الناجو ملناقشة هندتة ايزيئات للبناف بدقة رية ،كما
اخرتع

هذا العام جمهر املسج النفقم املاتج (.)STM

 و وام (3985م) اكتشفل كرات بكم (.)Backyball
 و وام (3986م) اخرتع جمهر القوة الذرية (  )AFMوىلجشاف أوىل مؤتسة للناجوتكنولوجم.
 و وام (3991م) هتدرت أوىل دورية و الناجوتكنولوجم ،وبدأ اليابان

مشرووات الناجو ،وىلجشاف

مركز تكنولوجيا الناجو ،واوتماد ميزاجية ملشرووات تكنولوجيا الناجو.

 و وام (3993م) أول اليابان و ىلجشاف مان لبناف الذرات بتريقة التاني التااودي م أتف
ىل أولئ للذرات ( ) Botton – up atom factoryو هذا العام ـ ـ أيلاـ ـ اكتشفل أجابيت
الكربون الناجوية.

 و وام (3991م) اا العامل اينمان ( )Feynmanولئ أوىل جا زة
تغتية لتقنية الناجو

تكنولوجيا الناجو ،وأوىل

البيل اأبي  ،وتسليم كتا حمركات اإلجشاف () Engines of creation

ىل ىلدارة جامعة رايس ( )Riceللتحفيز ولئ ىلجشاف أوىل مركز جامعم لتكنولوجيا الناجو.

 و وام (3995م) أجريل أوىل دراتة حتليلية و ا تت دام الاناوم للتتبيقات العسكرية

جماىل

تكنولوجيا الناجو.

 و وام (3996م) أُقيم أوىل مؤمتر أور لتكنولوجيا الناجو ،وبدأت وكالة جاتا

اوتبة تكنولوجيا

الناجو ،ووقد أوىل مؤمتر للتقنية احليوية الناجوية (.)Nano biological

 و وام (3997م) هتمم أوىل جظام للروبوت الناجوي م قب
 و وـ ـ ـ ــام (3998م)ابتكـ ـ ـ ــر أوىل جهـ ـ ـ ــاز للحم ـ ـ ـ ـ
(.)Nanomechanical device
 و وام (3999م ) جشر أوىل كتا

ركة (.)Zyvex

النـ ـ ـ ــووي ( )DNAيعتمـ ـ ـ ــد ولـ ـ ـ ــئ آليـ ـ ـ ــة النـ ـ ـ ــاجو

طت الناجو (.)Nano medicine

 و وام (2111م) اوتمدت ميزاجية مئة مليون دو ر لتكنولوجيا الناجو
 و وام (2113م) هتدر أوىل تقرير و هتناوة تكنولوجيا الناجو.
 و وام (2112م) وقد أوىل مؤمتر و هتناوة تكنولوجيا الناجو.
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و ية كاليفورجيا.

 و وام (2111م) وقدت جلسة اجتماع و التأ ريات ا جتماوية لتكنولوجيا الناجو.
 و وام (2113م) أُجشئف أوىل مركز لنظم الناجو الكيميا ية.
 و وام (2115م) وقدت اجتماوات ومشرووات ،وىلوبن و ( )111مشروع
الناجو.

تكنولوجيا

 و وام (2116م) أُول اتت دام تكنولوجيا الناجو التاني النووي.
وهبذا التاريخ احلاا يتب كيف جشأت تكنولوجيا الناجو منذ الستينات م القرن املاضـم اـا وهتـلل ىل
التقـ ــدم التكنولـ ــوجم املـ ــذه العاـ ــر احلـ ــديث جتيجـ ــة يهـ ــود العلمـ ــاف ،ومتوي ـ ـ اأعـ ــا العلميـ ــة م ـ ـ قب ـ ـ
احلكوم ــات واملؤتس ــات البحثي ــة ،وك ــذلك اأع ــا ال ــيت أجري ــل ول ــئ تت ــوير اأدوات واأجه ــزة كتش ــاف
تكنولوجيــا النــاجو،كمــا يتلــج الــدور الرا ــد لك ـ م ـ ولمــاف اليابــان والو يــات املتحــدة اأمريكيــة النهــوض
شرووات تكنولوجيا الناجو ،ولك البداية احلقيقية لثورة تكنولوجيا الناجو بدأت وام (3991م) ايث يعتـرب
هذا العام بداية ا جتبق لعار تكنولوجيا الناجو ،وقفزة ولميـة تكنولوجيـة ااقـل كـ التتـورات العلميـة السـابقة
هلا.
وما م ورضيف لتاريخ تكنولوجيـا النـاجو لـيس هـو كـ مـا اـد مـ تتـور ولمـم تـاريخ تكنولوجيـا النـاجو
ب هم منا ج م أبرز اأادا والتتورات التارلية اليت أمك رهتدها م خـبىل أدبيـات البحـث ،كمـا أوـا مل
تتوقــف ونــد وــام (2116م) بـ ىلمنــا اــد مـ تتــور بعــد هــذا التــاريخ يفــوق بكثــري مــا تــبه رهتــدر مـ تتــور
ت ــارلم ت ـ ـواف جمـ ــاىل اأع ــا العلميـ ــة أو املكتشـ ــفات الناجوتكنولوجي ــة ،أو ب ـ ـرافات ا خ ـ ـرتاع ،أو منتجـ ــات
تكنولوجيا الناجو.
خامساً :مراحل تطور تكنولوجيا األجهزة االلكترونية:

مرت تكنولوجيا ا لكرتوجيات خبمسة مراا اا وهتلل ىل تكنولوجيا الناجو احلديثة ،وقد ادد حاتيف
(2133م )32 ،تلك املراا ولئ النحو اآل :
لك التلفزيون.

3ـ ـ املرالة اأو  :اتت دام املاباح ا لكرتوين وم ضم
 2ـ املرالة الثاجية :اتت دام الرتاجزتتور.
1ـ ـ املرالة الثالثة :ا لكرتوجيات ،واتت دام الدارات ا لكرتوجية املتكاملة

اأجهزة التقنية.
جمـ ـ ــاىل

 3ـ ـ ـ ـ املرالـ ـ ــة الرابعـ ـ ــة :املعايـ ـ ــات الاـ ـ ــغرية ( )Microprocessorالـ ـ ــيت أاـ ـ ــد ل ـ ـ ــورة تكنولوجيـ ـ ــة
ا لكرتوجيات ب جتاج احلاتبات الش اية ،والرقا ه الكمبيوترية السيليكوجية.
5ـ ـ املرالة اخلامسة :مرالة تكنولوجيا الناجو.
واملراا اخلمس توضج كيف تتورت التكنولوجيا أو الفكر التكنولوجم ورب التاريخ اا وهتلل ىل

الفكر الناجوتكنولوجم احلديث وتعترب تكنولوجيا الناجو ايي اخلامس الذي توف يستمر ولئ اأق لقرن م
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الزمان ب يتوق اخلرباف التكنولوجيا أجيف آخر التفرات العلمية التكنولوجية اليت يتوهت ىلليها اإلجسان أجيف
ينتله م اهلندتة الوظيفية لبنية املادة (الذرات ،وايزيئات) خرتاع مواد وتقنيات جديدة ،وما توف حيد
م تتورات ولمية وتكنولوجية تيكون امتداداب لتكنولوجيا الناجو ولئ ك ابتكارات واكتشااات ولمية
جديدة العامل املتناهم الاغر هلذا يرى با ا ( 2131م )56 ،أن التقدم اهتار الكياجات اأهتغر
اجماب ،توف يواهت تقدميف التبيعم مستقببب ىل وامل البيكو م املرت :أي ايزف م الرتيليون ،مث ىل وامل
الفيمتو م املرت :أي ايزف م الكواريليون ،ور ا ىل وامل اأتو م املرت :أي ايزف م الكوجتيليون ،واينئذ
يكون التعام م مكوجات النواة الذرية م بروتوجات وجيرتوجات.
سادساً :أجيال تكنولوجيا النانو:

تتورت تكنولوجيا الناجو ورب أربعة أجياىل تريعة ومتعاقبة اددها حممد (2131م،

)25-23

ولئ النحو اآل :
3ـ ـ جي تكنولوجيا الناجو املؤ ر ( ) Possive Nanotechnology Generationويشم اإلجتاج اأوىل
للعديد م املنتجات الناجوية اليت بدأت وام (2113م) مث  :ملتفات ايو ،واملعدات البنا ية الناجوية،
والبوليمرات ،والسرياميك وايل التقنية.
2ـ ـ جي تقنية الناجو الفعالة ( )Active Nanotechnology Generationوبدأ هذا ايي وام
(2115م) واتتهدف تتوير جمال أتاتي ومها:
اعاىل اأوىل :اتتهدف النشاط احليوي ،والتأ ريات الاحية ب جتاج اأدوية والعقاقري املوجهة ،واأجهزة
احليوية.
اعاىل الثاين :اتتهدف النشاط الفيزيا م والكيميا م ب جتاج الرتاجزتتور ب م اأبعاد ()3DTransistors
واملكربات ( )Amplifiersوأ رع التحريك (.)Actuators
1ـ ـ جي أجظمة الناجو ( )System of Nanotechnology Generationوبدأ هذا ايي وام
(2131م) ويشم ومليات التجمي املوجيف ( )Guided Assemblingوالشبكات ب ية اأبعاد ( 3D

 )Networksوالروبوت الت املتقدم للعمليات ايرااية الدقيقة ،والبنافات املعمارية الدقيقة املتتورة.
3ـ ـ ايي الراب  :أجظمة الناجو ايزيئية ( )Molecular Nanotechnologyوهم أجظمة جاجوية متقدمة
جداب ،وحتتاج ىل مزيد م ايهود البحثية لتتويرها ،كما أوا تتناتت م املتتلبات الدقيقة لإلجسان ،مث :
اأجهزة اعالية املنشأ اليت حتاكم أجظمة اإلجسان احليوية ات التاميم النووي ( )Atomic Designوم
املتوق أن يبدأ العم هذا ايي م وام (2135م2121-م).

-33-

سابعاً :أهداف تكنولوجيا النانو:

تستهدف تكنولوجيا الناجو حتقيه مجلة م اأهداف العلمية والتكنولوجية كثري م اعا ت العلمية،

وقد ادد مناتم ( ) Manasi, 2008 , p4تلك اأهداف ايما يأ :
1ـ ـ أكثر أماجاب وافاظاب ولئ البيئة.
3ـ ـ بناف أال .
3ـ ـ منتجات كية.
2ـ ـ ومر أطوىل.
ويقاد مناتم ) (Manasiباهلدف اأوىل :تاميم أدوات وأجهزة ومواد دقيقة م مكوجات املادة
اأتاتية (الذرات وايزيئات) .وأما اهلدف الثاين :ايقاد بيف ابتكار أدوات وأجهزة جاجوية ،وأدوية ووقاقري
تسهم معاية اأوبئة واأمراض اليت يتعرض هلا اإلجسان وحتس هتحتيف ،أما اهلدف الثالث ايع أن
تكنولوجيا الناجو ميك أن تسهم احلفا ولئ البيئة ىل ا اتت دمل بالترق العلمية الاحيحة املقننة حل
مشكبت البيئة والعكس ـ أيلا ـ ـ هتحيج ،أما اهلدف الراب  :ايقاد بيف ابتكار أجهزة وأدوات كية مث :
احلاتبات الناجوية ،واأجهزة الدقيقة ،والروبوتات الناجوية ،واملستشعرات الناجوية تلف أجواوها.
االغرض اأتاتم م تكنولوجيا الناجو هو الفهم الاحيج لبنية املادة وند مستوى املقيا الناجومرتي
وا تتفادة م خواهتها الفريدة و هذا املستوى م القيا لتاني أدوات ومعدات دقيقة جداب ،قد يزيد

اجمها و ()311جاجومرت ،تستتي تأدية وظا ف حمددة بكفافة والية.
ولتحقيه هذر الغاية املهمة اان هناك ب ختوات أتاتية أ ار ىلليها مناتم ( Manasi,2008 ,
 )p21وهم:
 3ـ ـ توليد رات مفردة وهذا يتتلت تاحيج أتلو مع يذ الذرات املفردة وحتريكها لألوضاع املرغوبة
وقد متك بااثون م ركة ( )IBMوام (3991م) م كتابة عار الشركة بوض ( )15رة م ونار
الزينون ولئ تتج بلورة م النيك باتت دام جمهر القوة الذرية.
اعمعات اليت ميك برجمتها للتحكم الذرات وايزيئات ،وهذر العملية
2ـ ـ تتوير آ ت جاجوية جمهرية تسمئ ِّ
وقل وااد لتجمي الذرات وايزيئات ،وتتوير منتجات مرغوبة كما

اعمعات تعم
تتتلت ببي م ِّ
هو خمتة إلجتاجها.
اعمعات معاب مث اأيادي لبناف منتجات باورة آلية ،وهذا توف يقل بشك كبري م تكاليف
1ـ ـ تعم
ِّ
التاني  ،وم مث ميك ىلجتاج العديد م البلا ا تتهبكية اأرخا تعراب ،واأكثر جودة.

ثامناً :أهمية تكنولوجيا النانو:

اظيل تكنولوجيا الناجو باهتمام وتنااس واملم ديد مل حت بيف أي تكنولوجيا أخرى قب هذا النوع م

التكنولوجيا املتقدمة ،ولع م أهم ماادر هذا ا هتمام املتزايد بالدرجة اأو هو ا تتثمار ا قتاادي
تكنولوجيا الناجو ،لعوا دها ا قتاادية الل مة اليت تفوق اخلياىل ،هذا باإلضااة ىل أوا تتعم ولئ تغيري
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كثري م جما ت اياة اإلجسان
تكنولوجيا الناجو.

املرالة املستقبلية القادمة ،اليت تتعتمد ولئ منتجات ومكتشفات

 )17مجلة م العوام اليت تعتقد أوا تشك مادر
وقد اددت هتفات تبمة ( 2119م،
ا هتمام الكبري بتكنولوجيا الناجو الوقل الراه أو املرالة القادمة ،وتتمث هذر العوام ايما يأ :
3ـ ـ ىلوا تقنية اديثة غري مكلفة مقارجة بالتقنيات املست دمة االياب ،وووا دها ا قتاادية مرتفعة للغاية.
 2ـ ـ ىلوا تعم ولئ تكام العلم والتكنولوجيا للتوجيف و التتبيقات العلمية ايث يبدأ وملها م املكوجات
اأتاتية للمادة (الذرات وايزيئات) ا جيع تأ ريها واتعاب وكبرياب ،ويشم مجي جما ت العلوم والتقنية.
 1ـ ـ ىلن البحث والتتوير جماىل تكنولوجيا الناجو تيعم ولئ تغيري كثري م املمارتات التقليدية ىلجتاج
وتاميم املنتجات والسل ا تتهبكية وا لكرتوجية ،وأجهزة الكمبيوتر ،وتكنولوجيا املعلومات وا تاا ت
والتكنولوجيا احليوية ،والتاقة ،وغري ها م جما ت احلياة.
وم جهة أخرى يرى مناتم ( )Manasi , 2008, P6أن مادر ا هتمام العاملم املتزايد الوقل
الراه بتكنولوجيا الناجو يعود ىل ودة ووام م أمهها ما يأ :
3ـ ـ اإلتهام ا بع املشكبت البيئـة مثـ ارتفـاع درجـة احلـرارة وـ طريـه ختـزي التاقـة خبيـا كهربا يـة
أكثر كفافة وااولية الت زي واإلضافة.
2ـ ـ توظيف تكنولوجيا الناجو جماىل تاني املواد املست دمة وجعلها أطوىل ومراب ،وتر يداب ا تت دام.
1ـ ـ تواري ميار ر جقية وآمنة.
و هذا الادد يرى حممد (2131م )53 ،أن أمهية تكنولوجيا الناجو تتمث بع
3ـ ـ املواد واملنتجات املانعة بتكنولوجيا الناجو أكثر دقة م املواد املانعة بالترق التقليدية.
2ـ ـ جقاوة املنتج املعتمد تانيعيف ولئ تكنولوجيا الناجو.
1ـ ـ توايد جووية املنتج.

اوا دها اآلتية :

3ـ ـ اف التاقة املستهلكة وملية التاني .
اوتمادها ولئ اخلوا املتميزة للمواد
و واق اأمر ا ن أمهية تكنولوجيا الناجو تكم بالدرجة اأو
الناجوية اليت ختتلف خاا اها بشك كلم و خاا اها اجمها التبيعم ايث يستفيد خرباف وولماف
تكنولوجيا الناجو م هذر اخلاا ا الفريدة املتميزة ابتكار مواد ومنتجات وأجهزة أكثر اعالية وجودة
اأمر الذي تيحد حتو ب كبرياب القتاوات اإلجتاجية وا قتاادية ،و طريه التوجيف ىل الترق اإلجتاجية
اليت تعتمد ولئ تكنولوجيا الناجو اإلجتاج والتاني مجي قتاوات اإلجتاج والتادير.
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تاسعاً :خصائص تكنولوجيا النانو:
تتميز تكنولوجيا الناجو ببع

اخلاا ا اليت متيزها و غريها م العلوم اليت تتعام م جفس املواد اليت
خمتلف اأوتاط العلمية ،وم أهم تلك

تتعام معها تكنولوجيا الناجو ا جعلها حتظئ باهتمام متزايد
اخلاا ا ما يأ :
3ـ ـ املواد أاجام الناجومرت ميك تفسري تلوكها ولئ أتا قواج التبيعة التقليدية ب يتحكم
تلوكها قواج ميكاجيكا الكم ( )Quantum Mechaniesاليت تتميز خباا ا يتله وليها التأ ريات
الكمية ( )Quantum effectsوهلذر التأ ريات أمهية كبرية اركة ا لكرتوجيات(.وبدالسبم 2131،م،
 .)16واملقاود يكاجيكا الكم :ميكاجيكا ايزيئات والذرات ومكوجا ا ،ووهتف اركة احلبيبات
اأهتغر م الذرات ورب هذر امليكاجيكا( .براديت2131 ،م.)553 ،
تكون أتساب جديدة لرتاكيت ومعدات متتورة،
2ـ ـ احلركة الرباوجية ملواد الناجو ،وقوى الستج للمواد الناجوية قد ِّ
كما أن التنظيم الذا ( )Sefassemblyميث جزفاب أتاتياب للسلوك التبيعم وند املقيا الناجومرتي.
(وبدالسبم 2131،م.)16 ،
 1ـ ـ تتفوق تكنولوجيا الناجو كووا التكنولوجيا الوايدة ات الوظا ف وا تت دامات املتعددة ايث ميك
توظيف منتج وااد م منتجات املواد الناجوية أكثر م جماىل تتبيقم ،وهذا بدورر يؤدي ىل ختفي
تكلفة اإلجتاج ،وم املرجج أن تلاوف م القدرة اإلجتاجية البلدان النامية ،و لك م خبىل تقدميها
تببب جديدة لعمليات تانيعية مبتكرة ورخياة ا يلم احلاوىل ولئ منتجات والية القيمة ،من فلة

التكلفة ،تست دم تتبيقات ولمية متنووة يرتتت وليها ىل بع اآل ار السلبية البسيتة م التلو
البيئم اليت ميك معايتها بالترق العلمية املناتبة(.ا تكندراين2131،م.)288 ،
السفتها
3ـ ـ ىلن قوة تكنولوجيا الناجو تقتار ولئ كووا موجهة للمستوى اعهري للمادة اقة ولك
املبنية ولئ قدر ا تشكي املادة بتغري تركيبها الذري رة بذرة(.اقية 2111،م.)57 ،
 5ـ ـ ىلن تغري خوا مواد تكنولوجيا الناجو وند املقيا الناجومرتي جتيجة لتبيعة التفاوبت ب الذرات املكوجة
للمادة هو جوهر مفتاح العلم الناجو تكنولوجم( .مارك وداجياىل2133،م.)22 ،
ورهتد مسلم وآخران (2131م )51 ،بع اخلاا ا اليت تتميز هبا تكنولوجيا الناجو ،واليت ميك
ىلجيازها ولئ النحو التايل:
3ـ ـ تستتي تكنولوجيا الناجو أن تان املواد باورة أترع وأال وأرخا مقارجة بأي تقنية أخرى.
2ـ ـ ىلن تكنولوجيا الناجو ترتبة ب جتاج واتت دام املواد بعد تعدي خواهتها هندتياب بتريقة منظمة تقرت م
أبعاد الذرات وايزيئات هبدف تكوي مواد جديدة ،وأجهزة وجظم تتمت واهتفات وخاا ا جديدة.
1ـ ـ ىلن تكنولوجيا الناجو تتسهم

ىلادا طفرة ولمية وجمتمعية غري مسبوقة
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ا اعا ت العلمية.

 3ـ ـ ىلن ا وتماد ولئ مواد اخلام تيق باورة ملحوظة العقود القليلة القادمة أجيف تيتم التحوىل ىل
ا تتفادة م املواد الناجوية اليت تتسهم احلاوىل ولئ مواد جديدة وبأق التكاليف.
ا جما ت احلياة العلمية والعملية.
5ـ ـ ىلن تكنولوجيا الناجو تتسهم رااهية ورخاف اإلجسان املعاهتر
وجظراب ملا تشكليف هذر اخلاا ا والسمات م أمهية كبرية لتتوير وتنمية اعتم وا مشكبتيف كثري
م اعا ت احلياتية تم الدوىل ولمياب وتكنولوجياب هبذا النوع ايديد م التكنولوجيا املتقدمة ،وترهتد هلا
امليزاجيات الل مة ملستقبلها الواود ،والعوا د ا قتاادية الكبرية املتوقعة م ا تتثمار هذا اعاىل العلمم
ايديد ،واليت تفوق أي جماىل اتتثماري آخر .وولئ هذا اأتا ينبغم أن تبذىل الدوىل العربية واإلتبمية
كااة ايهود لبتتفادة وا تتثمار اعا ت العلمية لتكنولوجيا الناجو ،ومتويلها بس اف اا تتعرض
للتهميش وا تتبداد السياتم ،وا قتاادي ،وا جتماوم ،واحللاري.
عاشراً :عالقة تكنولوجيا النانو بالعلوم األخرى:

ارضــل تكنولوجيــا النــاجو جفســها بقــوة ولــئ أوتــاط اعتمـ العلمــم ،وولــئ بقيــة العلــوم اأخــرى ات الاــلة
الو يقة هبا و لك لكووا تكنولوجيا تتميز بتتبيقات ولمية خمتلفة واتعة النتاق ا اعا ت العلميـة ،وقـد
اجعك ــس ه ــذا املفه ــوم ول ــئ كاا ــة القتاو ــات اإلجتاجي ــة ،والا ــناوية ،وا قتا ــادية لتت ــوير املنتج ــات والس ــل

واهتفات تكنولوجيا الناجو.
والسؤاىل املثري لبهتمام :ه تكنولوجيا الناجو وولومها تتؤ ر ولئ التتورات العلمية والتقاجات السابقة هلا ؟
أم تتكام معها ؟ وكيف يتحقه لك ؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل املهم ،تاف هتفات تبمة (2119م )13 ،وض تكنولوجيا الناجو احلايل
بالنسبة للعلوم اأ خرى ات العبقة الو يقة هبا اهم ترى أن تكنولوجيا الناجو :ولم هج يعتمد ولئ
التداخ ب خمتلف العلوم الفيزيا ية ،والكيميا ية ،والبيولوجية ،وامليكاجيكة ،وا لكرتوجية ،وولوم املواد اهلندتية،
وتقنية املعلومات هبدف دراتة اهلياك البنا ية للمادة االذرات وايزيئات تنجذ لبعلها واأ كاىل متممة
لأل كاىل اأخرى بسبت الشحنات املتجا بة متاماب كاملغناطيس االذرة موجبة الشحنة تلتاه بالذرة السالبة
الشحنة ،ا ا اجتمعل مبي م الذرات ىل بعلها البع بواتتة آ ت جاجوية ،توف يتكون منتج جديد
ليف كليف اخلا  ،و واهتفات جديدة.
 )35أن تكنولوجيا الناجو هم موضوع هتم
وخباو هذا الشأن ،يرى ترجنل (2118م،
للتيارات املتداقة قلت العلوم املعاهترة ايث تندمج آخر ا خرتاوات العلمية الكيمياف ،والفيزياف،
والبيولوجيا ،وختتلة باهلندتة والتت لتنتج الرقاقات ا لكرتوجية ،و ميك أخاا م منعزىل أن يفهم أترار
التش يا والعبج لوادر ،ولك تكنولوجيا الناجو تواد اأاكار ،وتعم ولئ تكوي لغة ولمية مشرتكة ب
العلماف ،لتوليد أاكار وىلبداوات وابتكارات جديدة ،واكتشااات ولمية متتورة ،وولئ هذا اأتا ياف
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رايتنر وآخرون ( )Retner et al, 2003, p145تكنولوجيا الناجو بأوا طريقة لتحس تكنولوجيا واودة،
وتتجم اتماب ب مظاهر التكنولوجيا الفا قة ،والتكنولوجيا احليوية.

وجظراب ملا متثليف وملية التكام ب ولوم تكنولوجيا الناجو واعا ت واحلقوىل العلمية اأخرى م أمهية كربى
لدى اأوتاط العلمية ،ولتحقيه اأهداف املرجوة م التكام ب هذر العلوم قامل مؤتسة البحو العلمية
اأمريكية ( )National Science Foundationاليت تشرف ولئ السياتة العلمية للو يات اأمريكية
بالتعاون م وزارة التجارة بعقد ملتقئ ولمم وا نت وام (2113م) اوىل تكام التكنولوجيات لتحس

الوظيفة البشرية ،وخلال ىل جتيجة مفادها :أن ولوم املعراة تفكر وتاو  ،والناجوتكنولوجم تب وتان
وهتم  ،والبيوتكنولوجيا تغر وتزرع باأجسام ،وتكنولوجيا املعلومات تراقت وتتحكم(.الشربي 2118 ،م،
.)52
ومبدأ الفكرة ايوهرية لتكام العلوم والتقنيات وهتـياغا ا قالـت ولمـم وااـد ،ولغـة ولميـة مشـرتكة بـ
العلم ــاف ،ه ــو تبقيه ــا واجتبقه ــا مـ ـ مس ــتوى املقي ــا الن ــاجومرتي أي مـ ـ البني ــة اأتات ــية للمـ ـواد :ال ــذرات
وايزيئــات الــيت ختتلــف خاا ا ــها ونــد هــذا املســتوى م ـ املقيــا  ،واتــتثمار هــذر اخلاــا ا اكتشــااات
ولمية جديدة غري معهودة خمتلف اعا ت العلمية.
ا اعا ت العلمية ام
وتأتيساب ولئ هذر احلقيقة اليت تؤكد ولئ ضرورة تكام العلوم والتقاجات
اأمهية كان أن يكون هناك لغة ولمية مشرتكة ب العلماف واخلرباف واملت اا ولئ مستوى العامل العر
والعامل اإلتبمم خمتلف اعا ت العلمية للتنسيه ب كااة العلوم ،واه رىية ولمية مشرتكة تواد ب
ايهود البحثية ،م منظور التفكري العلمم املشرتك ،لبتتفادة م تكنولوجيا الناجو كمنتله أتاتم لتتوير
بقية العلوم ،وتنمية اعتم العر واإلتبمم وتتويرر ،وا مشكبتيف لكون هذر اعا ت العلمية غري
مستقلة و بعلها ،ب هم متكاملة ايما بينها ،وتستهدف غاية واادة مشرتكة ،وهم اإلتهام ا
مشكبت اإلجسان ،وحتس أوجيف منا ة اياتيف ،وظروايف املعيشية ،هذا م جاجت ،وم جاجت آخر ،ا ن
التكنولوجيا بكااة أ كاهلا ووظا فها أهتبحل ضرورة ولمية ،وجزفاب مهماب م اياة اعتم وغري معزولة ونيف،
اهم تؤ ر اياتيف ،وأمناط تفكري وتلوكيف وتوجهاتيف ،وهم وام مهم لتتوير اعتم وتنمية مواردر البشرية
وغري البشرية.
وم العوام اييدة لتحقيه هذر الغاية املهمة ،ىلجشاف مراكز عثية مشرتكة ولئ مستوى العامل العر
واإلتبمم لتكنولوجيا الناجو ،تعم ولئ تنسيه وتكام البحو العلمية اعا ت العلمية اأخرى ات
الالة الو يقة بتكنولوجيا الن اجو أن ايهود البحثية الفردية احلالية رغم أمهيتها ىل أن تأ ريها مقارجة م ايهود
العلمية املشرتكة حمدودة ،البب ولئ أن يكون لدى هذر املراكز البحثية قاودة معلومات مشرتكة لتبادىل
اأاكار والبحو العلمية ،وللتواهت م املراكز البحثية العاملية لبتتفادة م خربا ا وهتارهبا
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تكنولوجيا

الناجو ،وأن تفتج اعاىل للبااث واملبدو إلجراف عو هم وهتارهبم ،وأن تشم هذر املراكز ولئ وادات عثية
خاهتة لرتمجة البحو والدراتات والكتت والدراتات املت ااة تكنولوجيا الناجو ،وجقتة أخرى غاية
العوا د اليت تفوق

اأمهية ،وهم وملية الدوم والتموي احلكومم واملؤتسم هلذر املراكز ،والتفكري اياد
بكثري التموي املنفه وليها.
وباختاار ديد ،ا ن التكام ب تكنولوجيا الناجو والعلوم اأخرى ات الالة الو يقة م منتله التعام
م بنية املادة اأتاتية وخاا اها الفريدة يؤدي ىل حتقيه تتورات واكتشااات ولمية واتعة النتاق ،م
احلفا ولئ وترية التتور املستمر هذر العلوم حتل مظلة تكنولوجيا الناجو ،باإلضااة كذلك ىل اإلتهام
بناف جظريات ولمية وتكنولوجية أهتيلة ومتكاملة.
الحادي عشر :مستقبل القوى العاملة والبرامج التعليمية وتكنولوجيا النانو:

م املرجج أن يكون تأ ري تكنولوجيا الناجو ولئ اعتم العاملم كبرياب ولئ املدى القريت أو البعيد تواف
اعاىل ا قتاادي أو السياتم ،غري أن تأ ريها ولئ ايواجت ا جتماوية ،والعلمية ،والثقااية تيكون أ د
تأ رياب أن تكنولوجيا الناجو تتكون جزفاب مهماب م اياة اعتم الذي تيعتمد وليها كثري م جما ت
القتاوات اإلجتاجية وا قتاادية املرتبتة عياة اأاراد واعتمعات ووبقا م اإلجساجية هلذا ُّ
يعد التفكري
ىلوداد القوى العاملة ،وتنمية املوارد البشرية ،وتأهيلها وتزويدها باملهارات العلمية والتكنولوجية العالية ،هاجساب
ولمياب ملحاب لدى الدوىل املتقدمة إلوداد اعتم ملرالة تنموية جديدة ،ليكون قادراب ولئ التعام م معتيات
وتداويات تكنولوجيا الناجو بفعالية م جهة ،وتلبية متتلبات توق العم م املهارات الفنية املت ااة
تكنولوجيا الناجو م جهة أخرى.
وقد أود قابر وآخرون ( )Gabor, et al, 2009 ,p827تقريراب ياف اييف الوض الراه للقوى العاملة،
والربامج التعليمية الو يات املتحدة اأمريكية ،ومستقبلها ضوف متتلبات تكنولوجيا الناجو وااجا ا م
اأيدي العاملة والية الكفافة ،ميك ىلجيازر ولئ النحو اآل  :حيظئ الوض الراه للتعليم والقوى العاملة
دوىل العامل ،ىل
باهتمام اا ه ظ بزو تكنولوجيا الناجو ،اهناك برامج جديدة إلوداد ولماف ومهندت
أن القوى العاملة احلالية اأزاة ولئ ت التقاود ،واإلوتماد ولئ جنسيات أجنبية ،واملناهج املتهالكة ،وضعف
التموي الفيدرايل ،والتقدم السري  ،وا كتشااات العلمية مجيعها ووام تدوم هذا التلت امللج والعاج .
وهناك منااسة واملية رتة لبي املنتجات القا مة ولئ تكنولوجيا الناجو ،ور ا تكون الو يات املتحدة
اأمريكية هذا امللمار ،وقد ادد معهد تكنولوجيا الناجو و ية بنسلفاجيا املتتلبات املتعلقة بتعليم
وتتوير القوى العاملة القرن احلادي والعشري  ،وأن يبدأ الرتكيز ولئ ولوم الناجو ،وتكنولوجيا الناجو م ت
( )32واماب م النظام التعليمم ،وميتد ىل كليات اعتم وايامعات واملدار املهنية.
-39-

وتعترب الربامج اليت طورها معهد تكنولوجيا الناجو و ية بنسلفاجيا أمثلة جيدة التفكري املتقدم،
والشراكة متعددة املستويات اليت متل هتياغتها م قب جممووة م الشركات التجارية واحلكومية واأكادميي ،
وهم جهات تعم ولئ تتوير تعليم تكنولوجيا الناجو ،وكذلك تتوير القوى العاملة ،ولقد م تل يا مهمة
تتوير القوى العاملة ولئ النحو اآل :
تــتكون احلاجــة ماتــة للقــوى العاملــة الــيت متتلــك املهــارات ،واملدربــة انيـاب ولــئ تكنولوجيــا النــاجو ىل ا أرادت
الو يات املتحدة أن تستفيد م الفر التجارية اليت توارها تكنولوجيـا النـاجو ،وتـيعم معهـد تكنولوجيـا النـاجو
بالش ـراكة م ـ كليــات اعتم ـ اإلقليميــة ،يع ـ هــذر احلاجــة امللحــة واقع ـاب ملموت ـاب م ـ خــبىل بنــاف الش ـراكات،
وتـ ــأم اأدوات وامل ـ ـواد ،وتتـ ــوير التعلـ ــيم والتـ ــدريت ،وبنـ ــاف ات ـ ـرتاتيجيات لتتـ ــوير القـ ــوى العاملـ ــة جمـ ــا ت
تكنولوجيا الناجو.
كمــا أن اعتمـ جيــت أن يســتجيت ويســتووت العاــر ايديــد لتكنولوجيــا النــاجو ،وكــذلك ولــئ املنــاهج أن
تنف ــتج باهت ــار أاك ــار جدي ــدة ،وب ـ ـرامج معراي ــة جدي ــدة متفرو ــة ض ــم العل ــوم اأتات ــية ،ووض ـ ـاب ول ــئ تت ــوير
ات ـرتاتيجيات التــدريس ــا يــتب م م ـ متالــت تكنولوجيــا النــاجو ،والش ـراكة وا تاــاىل املبا ــر ب ـ املؤتســات
التعليميــة وايامعــات وكليــات اعتم ـ ولــئ وجــيف اخلاــو  ،أمــر ضــروري وجــوهري ،للــمان وجــود ت ـوازن ب ـ
ااتياجـات الاــناوة ،وخمرجـات التعلــيم لتـب مــؤهل ومـدرب مهنيـاب ولـئ مهــارات تكنولوجيـا النــاجو ايديــدة
(اجتهئ).
وتـوف تســهم تكنولوجيــا النــاجو تـواري اــر وظيفيــة جديــدة كثــري مـ القتاوــات املتنووــة هلــذا امـ
املتوقـ كمــا يشــري ا تــكندراين (2131م )287 ،ىل أن تتبيقــات تكنولوجيــا النــاجو تتســهم احلــد م ـ
ظــاهرة البتالــة ب ـ اخلــرجي ايــدد ،وأن تكنولوجيــا النــاجو تــتوار ا ــر وم ـ جديــدة املش ــرووات البحثيــة
واإلجتاجية القا مة ولئ التتبيقات املتقدمة تكنولوجيا الناجو.
وتشـ ــري التقـ ــارير ىل أن املنتجـ ــات واخلـ ــدمات الـ ــيت تتنشـ ــأ و ـ ـ تتبيقـ ــات تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو قـ ــد تتجـ ــاوز
تكنولوجيـا

( )2تريليون دو ر (وام 2135م) كما أوا تتتوار مايقار م ( )2مليون ارهتـة ومـ جديـدة
الناجو خبىل هذر الفرتة (.وبدالسبم2131 ،م.)27 ،
وتأتيسـاب ولــئ هــذر التوقعــات واملؤ ـرات املتعلقــة ســتقب القــوى العاملــة تكنولوجيــا النــاجو ،ومــا تتتلبــيف

مـ بـرامج تعليميــة وتدريبيــة ،تقتلــم اإل ــارة هنــا ىل ضــرورة التفكــري ايــاد الـربامج واملنــاهج التعليميــة احلاليــة
وحتليله ــا وتقوميه ــا لتحدي ــد م ــدى ات ــتيعاهبا للمتغ ـريات ال ــيت تتفرض ــها تكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ جمتمعن ــا الع ــر
واإلتــبمم ،وكيــف ميكـ ىلوــداد الكـوادر البشـرية املؤهلــة واملدربــة ولميـاب ومهنيـاب ولــئ مهــارات تكنولوجيــا النــاجو
وولومه ــا ،وآلي ــة تلبي ــة ااج ــات ت ــوق العمـ ـ ال ــذي ت ــيعتمد كثـ ـرياب ول ــئ مه ــارات املت اا ــة ه ــذا اع ــاىل،
خاوهتـاب أن جمتمعنــا العــر يتمت ـ بــوارة القــوى البش ـرية

تـ العم ـ  ،وكــذلك ت ـواار امل ـوارد املاديــة الــيت ميك ـ
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اتــتثمارها تعلــيم وتــدريت املتعلم ـ ولــئ مه ـارات التعام ـ م ـ تكنولوجيــا النــاجو ومهــارات البحــث العلمــم
واملشرووات البحثية املشرتكة مرالة مبكرة ،تبدأ ولئ اأقـ مـ املرالـة اإلوداديـة ،إلوـدادهم ملتالـت تـوق
العم  ،وتواري الفر الوظيفية املناتـبة هلـم
م مشكبت البتالة.

جمـا ت تكنولوجيـا النـاجو اخلاـبة ،لتنميـة اعتمـ وتتـويرر ،واحلـد

الثاني عشر :األنشطة والمشروعات البحثية في تكنولوجيا النانو على المستوى العالمي:
تنفــه الــدوىل املهتمــة با تــتثمار

تكنولوجيــا النــاجو مبيـ الــدو رات ولــئ اأجشــتة البحثيــة واملشــاري

العلميــة تكنولوجيــا النــاجو ،و لــك لبتــتفادة م ـ ووا ــدها ا قتاــادية والتنمويــة ولــئ جمتمعا ــا ،وم ـ أهــم
املؤ رات اليت تؤكد هذر احلقيقة النما ج التوضيحية اآلتية:
3ـ ـ قامل نتان ومخسون دولة خبىل العشر تنوات املاضية ،بتأتـيس بـرامج وواـدات عثيـة وأكادمييـة ،ومعاهـد
ع ــو  ،ومراك ــز متي ــز ومعامـ ـ  ،وهتـ ـ و ــددها ا ــا واي ــة و ــام (2119م) ىل ( )23368مركـ ـزاب للبح ــو
العلميــة ،وبلـ وــدد الــدوريات العلميــة واحملااـ الدوليــة واملـؤمترات اــا وــام (2119م) ــو ( )3375مـؤمتراب
وجدوة ولمية ،وجشر خـبىل تلـك الفـرتة ـو ( )391،375ورقـة ولميـة وعثيـة(.ا تـكندراين 2131،م] [،
.)356
2ـ ـ أجفقل الو يات املتحدة اأمريكية وام (2118م) ولئ تكنولوجيا الناجو ( )3123،3مليون دو ر ،
أما اإلحتاد اأور اقد دوم تكنولوجيا الناجو وام (2132م) بل ( )919،8مليون يورو ،وم املقرر
أن لاا هلا ( )3113،18مليون يورو وام (2131م) (.حاتيف2133،م.)11 ،
1ـ ـ أولنل احلكومة الروتية و ختايا ( )7،7بليون دو ر عا ت الناجوتكنولوجم اا وام (2135م)
( ،http://en.rian.ru/ussiaتاريخ اإلتااة 3311/2/3 :هـ ).
3ـ ـ خاال كوريا اينوبية (2113م) ميزاجية لتكنولوجيا الناجو قدار ( )3،33مليار دو ر ،أما الا اقد
دومل أعا تكنولوجيا الناجو اا واية وام (2115م) عوايل ( )2مليار دو ر(.بسيوين2118 ،م،
.)318
5ـ ـ يوجد الو يات املتحدة اأمريكية ( )31،111وامل أمريكم يعملون تكنولوجيا الناجو ،وتقدر امليزاجية
اأمريكية لتكنولوجيا الناجو اا وام (2135م) برتليون دو ر (.حاتيف2133 ،م.)31 ،
تكنولوجيا الناجو ،تواف كاجل مراكز عثية ،أو ركات تاني
6ـ ـ هناك اوايل ( )3111ركة تعم
ملنتجات الناجو ،ويبل اجم ا تتثمار هذا اعاىل ( )111مليار ،وم املتوق أن تا ىل تريليون
دو ر وام (2135م) (.مجعة2119 ،م.)21 ،
وم ـ جاجــت ولمــم آخــر ،قــام مشــروع النــاجوتكنولوجم التــاب ملركــز وودرو ويلســون الــدويل للبــااث وــام
(2115م) بدراتــة اأعــا

ات التمويـ احلكــومم ،والــيت تتعامـ مـ التــأ ريات البيئيــة والاــحية النامجــة وـ
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ات ــت دام تكنولوجي ــا الن ــاجو متناهي ــة الا ــغر ،وتوهت ــلل الدرات ــة ىل أن ا ت ــتثمار البح ــو و يق ــة الا ــلة
بالتأ ريات السلبية لتكنولوجيا الناجو ،كاجل ضئيلة للغايـة تتجـاوز ( )٪3مـ ىلمجـايل ا تـتثمارات الفيدراليـة
جمــاىل تكنولوجيــا متناهيــة الاــغر الــيت تقــدر بـ ـ ( )31مليــار دو ر أمريكــم (.هتــفات
امل ااــة للبحــو
تبمة2119،م.)389 ،
وتعكس هذر املؤ رات مدى ا هتمام العاملم املتزايد بتكنولوجيا الناجو ،وىلجشاف املراكز البحثية ،ومتوي
البحو العلمية م قب احلكومات والدوىل ،واملؤتسات اعتمعية ،والقتاع اخلا جظراب ملا متثليف تكنولوجيا

الناجو م أمهية كبرية تنمية اعتم  ،وتتوير منشآتيف ،وبوة ولئ املردود ا قتاادي الل م م ا تتثمار
هذا اعاىل ايديد باملقارجة م غرير م اعا ت ا تتثمارية اأخرى.
والقلية املثرية لبهتمام هنا ،مدى اهتمام العامل العر بتموي اأعا واملشرووات واملراكز البحثية

لتكنولوجيا الناجو ايث تشري اإلااافات أن اإلجتاج العلمم العر املنشور واملياب هبذا اعاىل خبىل الفرتة
(2111م ـ ـ ـ 2118م) يزيد و ( )3261ورقة عث ولمم ،وهو يتجاوز لث اأوراق العلمية اليت
جشر ا ىلترا ي خبىل الفرتة جفسها ( )1161ورقة عث ولمم( .ا تكندراين2131 ،م.)291 ،
الثالث عشر :االستثمارات في مجاالت تكنولوجيا النانو:
تُقـدر السـوق املاليـة لبتـتثمار جمـا ت تكنولوجيـا النـاجو ليـارات الـدو رات ،ومـ اأمثلـة التوضـيحية
ولئ اجم ا تتثمارات ملنتجات تكنولوجيا الناجو ومبيعا ا اأتواق العاملية ما يأ :
3ـ ـ ـ تُق ــدر اا ــة املنتج ــات الا ــيد جية املا ــنعة بتقني ــة الن ــاجو و ــام (2111م) ع ــوايل ( )181ملي ــون دو ر

(تو 2119 ،م.)76 ،
2ـ ـ تُقدر قيمة اأجهزة ا لكرتوجية املعتمدة ولئ تكنولوجيـا النـاجو ( )21-31مليـار جنيـيف اتـرتلي مـاب وـامم
(2113م ـ ـ 2115م).)Govexec.com,19April 2004( .
1ـ ـ تتوق هيئة العلوم القومية أن متث السل واخلدمات ات الالة بالتقاجة الناجوية توقاب تا قيمتيف تريليون

بداية وهد

دو ر وام (2135م) وهذا جيعلها أكرب م ك هتناوة ا تاا ت وتقاجة املعلومات جمتمعة
ازدهارها وام (3998م) ( .مارك وداجياىل2133 ،م.)37 ،
3ـ ـ بلغل النسبة الكلية ملبيعات املواد التبية املنتجة بواتتة تكنولوجيا الناجو ( )٪35م ىلمجايل املبيعات
الكلية للمواد واأجهزة الناجوية وام (2118م) ووهت احلجم الكلم ملبيعات تكنولوجيا الناجو وام
(2118م) ىل ( )336،3مليار دو ر(.ا تكندراين2131 ،م [ ،أ ]).
5ـ ـ تشري الدراتات اليت قامل هبا املؤتسة الوطنية للعلوم الو يات املتحدة اأمريكية ( )NSFىل أن
اجم ا تتثمار القا م ولئ تكنولوجيا الناجو تيا ىل تريليون دو ر أمريكم وام (2135م) بينما
تتوق الدراتات الياباجية املت ااة

هذا اعاىل ،أن يا ىل ( )1،5تريليوجات دو ر
-42-

العام جفسيف،

وترجج الدراتات ا قتاادية اليت أجر ا العديد م اهليئات البحثية الاناوية ،واكومات الدوىل الاناوية
الكربى ،أن ميث اقتااد تكنولوجيا الناجو قوة ها لة تفوق اجم اتثمارها جممووة اجم ا تتثمارات
العاملية ك الاناوات جمتمعة( .ا تكندراين2131 ،م.)356 ،] [،
وام (2133م) ولئ منتجات
6ـ ـ م املتوق أن حيتوي ( )٪37م ىلمجايل ىلجتاج العامل م السل
تكنولوجيا الناجو ،وتقدر قيمة ما يباع توق تكنولوجيا الناجو الوقل الراه بأكثر م ( )711مليار
دو ر ،وم املرجج أن تا ىل ماب ( 3،2ـ ـ  ) 2،9تريليون دو ر علوىل وام (2133م) (هتفات
تبمة2119 ،م.)73 ،
7ـ ـ وم املتوق ـ ـ أيلاب -خبىل الفرتة ما ب (2135م 2121-م) أن حتت هتناوة اأجهزة ا لكرتوجية،
والقتاع الت املعتمد ولئ تكنولوجيا الناجو املرتبة اأو االقيمة السوقية املقدرة هلا تعادىل ( )71مليار
تكنولوجيا الناجو

جماىل ا تاا ت اوايل ()٪71

السنة الواادة ،وتبل جسبة النمو
جنييف اترتلي
(تو 2119،م.)82 ،
وتعكس هذر املؤ ـرات والتوقعـات اجعكـا ظـاهرة النفـو ا قتاـادي النـاجوتكنولوجم ،وهيمنـة املنتجـات
الناجوتكنولوجيــة ولــئ الســوق العامليــة ،ت ـواف كاجــل م ـ املنتجــات ا تــتهبكية ،أو اأجهــزة ا لكرتوجيــة ،أو
اأدوات واأجهــزة والعقــاقري التبيــة ،غــري أن مــا ينبغــم التنبيــيف ىلليــيف خباــو هــذا اأمــر ،أن اأتـواق اخلليجيــة
مستهداة بالدرجة اأو هبـذر املنتجـات جظـراب رتفـاع مؤ ـرات القـدرة الشـرا ية ،وزيـادة ا تـتهبك ،واوتمـاد
دوىل اخلليج ولئ واردات اأتواق العاملية.
الرابع عشر :براءات االختراع في تكنولوجيا النانو:

تعترب تكنولوجيا الناجو أكرب ورة ولمية تجلل ايها برافات اخـرتاع باملقارجـة مـ غريهـا مـ الثـورات العلميـة
الســابقة هلــا ،و ا ــرتة وجيــزة تتجــاوز بل ـ تــنوات .ولقــد ك ــان للتفكــري العلمــم ،واخلي ــاىل العلمــم ،وتت ــور
اأجه ـ ــزة واأدوات اا ق ـ ــة الدق ـ ــة ،وتت ـ ــور البح ـ ــو العلمي ـ ــة ودومه ـ ــا ومتويله ـ ــا ال ـ ــدور الفع ـ ــاىل كث ـ ــري مـ ـ ـ
ا كتش ــااات العلمي ــة ايدي ــدة تكنولوجي ــا الن ــاجو اه ــم الق ــوة املبدو ــة واحملف ــزة مل رتوـ ـات تكنولوجي ــا الن ــاجو
الســنوات اأخــرية اــا الوقــل ال ـراه  ،وتفــاج
احلديثــة ،ومــا زالــل ب ـرافات ا خـرتاع تتزايــد بشــك ملحــو
العامل كتشفات ولمية تفوق ك التوقعات.
وأهتبحل منتجات تكنولوجيا الناجو ترتبة عاين اإلبداع وا بتكار هلذا تقوم الشركات واهليئات املنتجة
للسل الناجوتكنولوجية عماية منتجا ا ا بتكارية و طريه برافات ا خرتاع ،وقد وهت ودد برافات ا خرتاع
اليت االل وليها تلك الشركات ،كما تشري التقارير اأولية ىل تسجي ( )33،867برافة اخرتاع خبىل
الفرتة الزمنية (2111م ـ ـ 2117م) وبواق زيادة تنوية تا ىل ((.)٪38ا تكندراين2131 ،م] [ ،
.)356
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وت ـ ــجلل الو ي ـ ــات املتح ـ ــدة اأمريكي ـ ــة
تكنولوجيا الناجو(.رمحو2118 ،م.)321 ،

و ـ ــام (2117م) مايق ـ ــار م ـ ـ ـ ( )6811ب ـ ـ ـرافة اخ ـ ـ ـرتاع

ويشري بسيوين (2118م )56 ،ىل أن مكتت برافات ا خرتاع اأمريكم ()U.S. Patent Office
تج ما يزيد و ( )31111برافة اخرتاع تكنولوجيا الناجو.
وهناك ب ة برافات اخرتاع جديدة يتم منحها أتبووياب للمبتكري  ،وملعاهد البحو العاملة هذا اعاىل
( حاتيف2133،م )19 ،وم أكثر اعا ت العلمية اليت حتقه ايها تكنولوايا الناجو تفوقاب برافات
ا خرتاع قتاع تكنولوجيا املعلومات وا تاا ت ،مث  :احلاتبات اآللية ،وأجهزة ختزي البياجات ا لكرتوجية،
وأجهزة ا تااىل واإلرتاىل متناهية الاغر ،و ا ات العرض املستحة(.مجعة2119،م.)378 ،
وهتدر اإل ارة هنا ىل أن تكنولوجيا الناجو هلا اقوق ملكية اكرية وخلقية ىلبداوية ( Mark et al ,

.)2003 , P145

تقــدم اأاكــار املترواــة هنــا تاــوراب ولمي ـاب أمهيــة روايــة اإلبــداع وا بتكــار ،وتنميــة اخليــاىل العلمــم ،لــدى
التــب وتــدريبهم ولــئ مهــارات البحــث العلمــم ،والتفكــري العلمــم ،وتــواري اأدوات واأجهــزة املســاودة ولــئ
ا كتشــااات العلميــة ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم للبحــث وىلج ـراف التجــار املعمليــة ،والتتبيقــات العلميــة ،والبحــو
تكنولوجيا الناجو و طريـه
واملشرووات العلمية املشرتكة ،والتواهت املستمر م العلماف واخلرباف واملت اا
وقــد النــدوات واللقــافات العلميــة ،والزيــارات امليداجيــة ملراكــز ومعاهــد تكنولوجيــا النــاجو ،ودومهــم ماديـاب ومعنويـاب.
وأن تتل ـ املؤتســات الرتبويــة والتعليميــة بــدورها الفعــاىل هــذا اعــاىل ،و يئــة البيئــة الرتبويــة الــيت تروــئ اإلبــداع
وا بتكــار لــدى التــب املوهــوب
لتكنولوجيا الناجو.

أن اإلبــداع وا بتكــار مهــا م ـ أهــم مرتك ـزات املكتشــفات العلميــة احلديثــة

الخامس عشر :المجاالت التطبيقية لتكنولوجيا النانو:
متثـ ـ تكنولوجي ــا الن ــاجو ق ــوة تكنولوجي ــة ومعراي ــة واقتا ــادية ها ل ــة ،هتت ــاح خمتل ــف القتاو ــات اإلجتاجي ــة،
والغذا يــة والاــناوية ،والتبيــة ،وا لكرتوجيــة ،والعســكرية ،وولــوم الفلــاف ،واإلجشــاف والتعمــري ،و لــك باوتبارهــا
طفــرة تكنولوجيــة اديثــة ،تعكــس ظــاهرة التحــوىل التقـ ايديــد ،ومـ أهــم اعــا ت التتبيقيــة لتكنولوجيــا النــاجو
اعا ت والقتاوات اآلتية:
1ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو الطبية:

تســتهدف تكنولوجيــا النــاجو ولــئ وجــيف اخلاــو تتــوير جمــاىل التــت والاــيدلة وىلجتــاج العقــاقري الناجويــة،
واأجهـزة الناجوتكنولوجيــة املســت دمة اأغـراض التبيــة ومـ املتوقـ أن " تاـ التلبــات التبيــة جمــاىل هــذر
التقنيــة ىل أكثــر م ـ ألــف مليــار علــوىل وــام 2135م" ( .اب ـ هتــادق3313 ،ه .)32 ،وم ـ أهــم تتبيقــات
تكنولوجيا الناجو التبية ما يأ :
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أـ ـ ـ ـ ت ــج ا ـ ـوايل ( )311دواف وجظ ــام وبج ــم تعتم ــد ول ــئ تتبيق ــات تكنولوجي ــا الن ــاجو(.ايب ــايل2131،م،
.)36
ـ ـ زرع أولاف طبية طويلة اأج مث  :هتمامات القلت ،واتتبداىل العظام البشرية باتت دام كريستا ت
الناجو زيركوجيا ،لتقلي تكاليف العمليات ايرااية ،وتست دم كريستا ت الناجو لزرع هتمامات قلت خفيفة
و ات قوة والية ،ومقاومة للتآك  ،وم يزات هذر املواد أوا تتفاو تلبياب م أجسجة خبيا ايسم.
(.)Manasi, 2008, p52
ج ـ ـ تعترب كبسو ت الناجو ( )Nanocapsoulasم أهم اإلجنازات الناجوتكنولوجية اعاىل الت  ،اهذر
الكبسو ت تقوم بنق الدواف ىل مكان اإلهتابة جسم اإلجسان ولئ وجيف التحديد ،و اجم الفريوتات
بدقة تا ىل ( )٪311وبدون آ ار جاجبية وولئ تبي املثاىل :ا ن الكبسو ت الناجوية تست دم
وبج ترطان الكبد ايث تقوم هذر الكبسو ت عم املواد املغناطيسية لتلتاه باأورام ،مث يتم توليد
ارارة لتدمريها بسروة اا قة( .هتفات تبمة2119 ،م.)331 ،
د ـ ـ هترح السيد ( )Francois Bergerوهو ولو الشبكة اأوربية للناجو بيوتكنولوجيا بأجيف " :بفل
جماىل الناجو تكنولوجيا تنتمك م بلو أماك املخ املستعاية ملعاية بع اأمراض
التقدم احلاهت
جشاط اخلبيا العابية" ( .ربي 2118 ،م،

مث الزهامير ،وياركنس  ،وتيتم التعرف ولئ أتلو
.)51
ه ـ ـ تتميز ايسيمات الناجوية باغر اجمها ،وحتم الستج ،والكفافة العالية لتوهتي الدواف ىل موض

اإلهتابة م ايسم بدرجة والية م الدقة.)Schmed et al , 2006 ,v-1 ,p 638( .
و ـ ـ ـ اهته ــل اأع ــا التبي ــة اخلاهت ــة باملقاوم ــة امليكروبي ــة ىل ا ت ــتفادة م ـ تكنولوجي ــا الن ــاجو مراقب ــة غ ــرف
العملي ــات ،واحلج ــر الا ــحم ،وخاوهتـ ـاب تل ــك املتعلق ــة ب ــاأمراض اخلت ــرية مثـ ـ جق ــا املناو ــة املكتس ــت،
واأمراض السرطاجية ديدة العدوى(.اب هتادق3313 ،ه.)19 ،
ز ـ ـ ـ أت ــهمل تقني ــة ايزيئ ــات متناهي ــة الدق ــة بش ــك اع ــاىل اه ــم ودرات ــة م ــرض التوا ــد (
 )Diseaseاي ــث أمكـ ـ ات ــت دام أجه ــزة طبي ــة هندت ــية ات مق ــاييس هت ــغري احلج ــم لكنه ــا ــديدة
الفاولية القلاف ولئ املسببات املرضية خاوهتاب اا ت املرض العا و لك لتعزيـز اأدويـة التبيـة
Parkinson

وايزيئات الدقيقة باملرور خبىل اواجز الدم والدما
33ـ ـ .)35
(اب هتادق3313 ،ه،

ا يسهم بدرجة كبرية
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السـيترة ولـئ هـذا املـرض.

2ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا في الغذاء:

تشم تتبيقات تكنولوجيا الناجو الاناوات الغذا ية هبدف زيادة اإلجتاج أو حتس جوويتيف أو تتوير

طريقة تعبئتيف وتغليفيف ،وم أبرز هذر التتبيقات ما يأ :
أ ـ رهتدت دراتة أجريل وام (2116م) بعنوان " :الغذاف الناجو " ( )Nanofoodsتتناوىل التتورات
اتت دام تكنولوجيا الناجو التاني الغذا م ،وأوردت أكثر م ( )381تتبيقاب ولمياب لتكنولوجيا الناجو
جماىل الغذاف ،وتتوق الدراتة بأن قيمة تتبيقات تكنولوجيا الناجو املبا رة الغذاف توف تتجاوز
( )21،3بليون دو ر وام (2131م) وأ ارت ىل أن ودد املنتجات الغذا ية املعتمدة تانيعها ولئ
تكنولوجيا الناجو تتا ىل ( )3375منتج غذا م ،وأن أكثر م ( )211ركة ولئ مستوى العامل تعم
هذا اعاىل( .وبدالسبم2131 ،م.)213 ،
ـ ـ توهت ولماف هولنديون ىل تتوير تغليف كم للكشف و تلو الغذاف ،وىلظهار املواد احلااظة
املنتجات الغذا ية املغلفة أو املعبأة ،والكشف و مدى هتباية الغذاف و لك و طريه جهاز يسمئ
(اللسان ا لكرتوين) للكشف و امليكروبات وند مستوى دقة جزف م الرتيليون ،باتت دام تغري اللون
لتعريف املستهلك جبودة املنتج.)Robert, et al, 2007, p217( .
ج ـ ـ وم جاجت ولمم آخر ،قدرت بع الدراتات أن ودد منتجات التعبئة اليت تست دم اها مواد جاجوية
يا ىل ما ب ( )311-111منتج غذا م ،وأن اجم مبيعات مواد التعبئة املعتمدة ولئ تكنولوجيا
الناجو ،وهت ىل ( )66مليون دو ر وام (2111م) عدىل زيادة تنوية ( )٪31وهو ما يدىل ولئ تروة
اتتيعا هتناوة مواد التعبئة والتغليف للتتبيقات
.)363

جماىل تكنولوجيا الناجو(.وبدالسبم2131 ،م،

1ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو في صناعة المنسوجات:
لتكنولوجيا الناجو العديد م التتبيقات العملية جماىل هتناوة املنسوجات والية ايودة ،ومنها ما يأ :
أ ـ ـ ـ ـ جنـ ــج جممووـ ــة م ـ ـ البـ ــااث
تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو اتـ ــتبداىل األيـ ــاف واأجسـ ــجة املسـ ــت دمة االي ـ ـاب
املنسوجات بألياف ولئ املسـتوى ايزيئـم تتميـز خبفـة وزوـا بنسـبة ( )٪311وـ املوجـودة االيـا ،وتسـت دم
اقة ( )311/3م كمية املواد املست دمة األياف واملنسوجات العادية ،وميك حتسـ األيـاف الناجويـة
ولئ املستوى ايزيئم بتدويمها جبزيئات الكارباي  ،وهو وبارة و  :تلسلة طويلة م رات الكربـون ،وهـذا
اأمــر تــيجع متاجــة النســيج واأليــاف واليــة ايــودة بنســبة ( )٪311بســبت املســتوى العــايل املتجــاجس
املتاجــة والتــوىل البيـ للنســيج ،ول ـ يــتم تقتي ـ األيــاف واأجســجة أجــيف تــيتم توهتــي األيــاف املفــردة ك ـ
واية جسيج مـ اآلخـر ،وميكـ ومـ
.)2008, p115

لـك مـ احلفـا ولـئ ـك وملمـس النسـيج اخلـارجمManasi, ( .
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ـ ـ تســاود تكنولوجيــا النــاجو تاــني مببــس كيــة لعــبج اأم ـراض واحلفــا ولــئ هتــحة ايســم ،وتعم ـ
جامعتــان بريتاجيتــان ولــئ ا تــتفادة م ـ أك ـواز الاــنوبر تتــوير جــوع م ـ املببــس الذكيــة احلساتــة الــيت
تتفاو م درجات احلرارة ،لتجع مست دمها يشعر بالرااة واهلدوف( .الشربي 2118 ،م ،

.)38

4ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو االلكترونية :

تعتمد التوجهات العاملية احلالية واملستقبلية تتوير جماىل اأجهزة ا لكرتوجية الدقيقة ولئ التتبيقات
احلديثة لتكنولوجيا الناجو ،وم اأمثلة ولئ لك ما يأ :
أ ـ ـ دف تكنولوجيا الناجو ىل تتـوير جـوع جديـد مـ احلاتـبات اآلليـة اا قـة السـروة تسـمئ احلوتـبة الكواجتميـة
الــيت تعتمــد ولــئ البــل الكـواجتمم ( )Qubitوهــذا النــوع مـ اأجهــزة احلاتــوبية تــيكون أكثــر كفــافة مـ
احلاتــبات املســت دمة االيـاب ،وولــئ تــبي املثــاىل :اــان جهــاز تــعتيف ()63بــل كمــم تــيكون أكفـ عـوايل

( )38بليــون تريليــون مــرة م ـ احلاتــبات احلاليــة ات القــدرة جفســها ( )63بــل ()Treends, 2005
املش ــار ىللي ــيف (ت ــو 2119 ،م [ .)55 ،الكـ ـواجتم( :)Quantumكلم ــة تيني ــة تعـ ـ املق ــدار]( .
رو ن2118 ،م.) 31 ،
ـ ـ ـ ـ قامـ ــل ـ ــركة اجت ـ ـ ( )Intelالعامليـ ــة أكـ ــرب ماـ ــن للمعايـ ــات ا لكرتوجيـ ــة ب جتـ ــاج أوىل رقاقـ ــة الكرتوجيـ ــة
باتــت دام تقنيــة التاــني النــاجوتكنولوجم ،ونــد اــدود ()12جــاجومرت ،وتســت دم تراجزتــتورات متناهيــة
الاــغر عيــث ميكـ وضـ أكثــر مـ ( )3مبيـ تراجزتــتور مســااة تتجــاوز اجــم النقتــة الوااــدة.
(.) www.intel.com

ج ـ ـ تشـري التقـارير ىل أن منتجـات ا لكرتوجيـات تتاـ ا ( )111مليـار علـوىل وـام (2135م) والـيت تغتـم
العديد م املنتجات ا لكرتوجية ،ويتوق مركز لوكس لألعا أن يا جاـيت السـوق ملنتجـات تكنولوجيـا
النــاجو ىل ( )٪35م ـ ىلمجــايل املنتجــات وــام (2133م) وبنســبة ( )٪311تاــني أجهــزة الكمبيــوتر
وا لكرتوجيات( .حممد3311 ،هـ. )36 ،
5ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو في الطاقة البديلة:

تستهدف اأعا احلالية لتكنولوجيا الناجو ا تتفادة م اخلاا ا الفريدة هلذا النوع م التكنولوجيا
احلديثة تواري التاقة البديلة النظيفة اآلمنة ،وحتوي التاقة الشمسية ىل طاقة كهربا ية قليلة التكلفة ،م

خبىل تاني اخلبيا الشمسية اليت تعتمد طريقة تانيعها ولئ تكنولوجيا الناجو.
وخباو هذا اأمر يشري ا تكندراين (2131م[ ،د]) ىل اقيقة ولمية مهمة وهم :أن ما يالنا م
أ عة الشمس ميك حتويليف باورة مبا رة ىل طاقة جظيفة تعادىل ما قيمتيف ( )311،111تريوات (الترياوات =
ألف مليار وات ) وهذر القيمة تعادىل ما يقار ( )6111ضعف اجم اتتهبك البشرية م التاقة اأولية
اليت تقدر وام (2119م) بنحو ( )31،7تريوات ،وأن قيمة ا تتثمارات التاقة املتجددة ارتفعل م
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( )38مليار دو ر وام (2113م) ىل ( )322مليار دو ر م واية وام (2119م) وتعم اأعا االياب
ولئ ىلجتاج ايي الثالث م اخلبيا الفوتواولتية والية ايودة ،اليت تعتمد طريقة تانيعها ولئ تقنيات
تكنولوجيا الناجو ،وقد تلاوفل كفافة هذا النوع م اخلبيا السنوات املاضية لتا وام (2131م) ىل
( )٪33ا ج الشركات العاملية ولئ ىلجتاج هذا النوع م اخلبيا الشمسية والية ايودة اليت ميك أن متتا
أكثر م ( )٪95م جسيمات الفوتوجات املكوجة لللوف واحلاملة لب عاوات الكهرومغناطسية القادمة م
الشمس.
و ا تقتلم اإل ارة ىللييف هذا الادد ىلن اململكة العربية السعودية متتلك ماادر طاقة سية ها لة
ميك اتتثمارها لتغتية التلت املتزايد ولئ التاقة الكهربا ية و لك باتت دام اخلبيا الشمسية الذكية
لتحوي التاقة الشمسية ىل أجظمة طاقة كهربا ية رخياة ووالية الكفافة ،لبتتهبك املنزيل أو ا تتهبك
املؤتسات احلكومية أو املااج م جهة ،وللحفا ولئ البيئة م التلو  ،واحلد م ارتفاع درجة احلرارة م
واحلد م اتتهبك امل زون النفت م الذي توف يزيد السنوات القادمة بازدياد النمو السكاين م جاجت،
وزيادة املنشآت الاناوية ،ومركبات القيادة م جاجت آخر ،والبب و لك تواري مليارات الريا ت م
خبىل ا تتثمار هذر التاقة املتجددة.
6ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو في قطاع التشييد والبناء:

تتوجيف أجظار العامل ىل توظيف تكنولوجيا الناجو قتاع التشييد والبناف ،واهلندتة املعمارية لتتوير
وحتس كفاف ا وجود ا ،واإلطالة م ومرها ا ارتاضم ،وختفي التكلفة ،ومقاومة الز زىل.
وأهتبحل املبـاين اآلن تقـام بتريقـة البنـاف الـذكم ( )Smart Buildingبنظـام تكنولوجيـا النـاجو وـ طريـه
تا ـ ــميم اأتات ـ ــيات املكوج ـ ــة مـ ـ ـ الب ـ ــوليمرات ،والفي ـ ــرب ،واألي ـ ــاف الناجوي ـ ــة ،واأجابي ـ ــت الناجوي ـ ــة ،واإلمسن ـ ــل
املستحد  ،وهذر العناهتر مانعة بنظام الناجوتكنولوجم ،وم املتوق ظ هـذا التتـور أن يكـون مسـك هـذر
اأتاتــيات يتجــاوز (11تــم) ومســك الســقف (5تــم) واحلــا ة (1تــم) وتكــون احل ـوا ة الداخليــة ت ــهلة

الفك والرتكيت ،است الرغبة وا تت دام (.مجعة2119 ،م.)38 ،
أما الدهاجات اخلارجية هلذر اأبنية اهم مانووة م مواد جاجوتكنولوجية ،متتا احلرارة وحتتف هبا
الشتاف ،وتعكس احلرارة الايف ،أما الدهاجات الداخلية ايتغري لووا بالرميوت است الرغبة وا تت دام
(مجعة2119 ،م.)38 ،
وباتت دام تكنولوجيا الناجو ميك ابتكار مواد وازلة للتقلي م درجة احلرارة أو الربودة ،واحلفا ولئ
التاقة ،والتقلي م التلو البيئم احملتم  ،وكذلك اتت دامها كمواد للنوااذ الذكية اليت تظلم وند تتوع
الشمس لتعكس احلرارة ،وتكون فااة وندما يق تتوع الشمس.) Manasi, 2008, p52( .
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7ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو في تنقية المياه:

جنج املركز البيولوجم والبيئم لتكنولوجيا الناجو(Center of Biological Environmental ()CEN

 )Nanotechnologeىلجتاج غشاف متفاو  ،باتت دام أغشية أُكسيد احلديد اخلزاية اليت تعرف باتم
الفريوكس ( )Ferroxaneتعم هذر اأغشية الناجوية التفاولية ولئ تنقية امليار م امللو ات بدرجة والية
م النقاوة(.مجعة2119 ،م .)78 ،
8ـ ـ تطبيقات تكنولوجيا النانو في علوم الفضاء:
يسعئ ولماف الفلاف ىل تاميم مركبات الا ية ،وجمسات الكرتوجية وكيميا ية وبارية ،أخف وزجاب
وأهتغر اجماب ،وأق اتتهبكاب للتاقة ،وأكثر متاجة وكفافة ،ومقاومة للظروف املناخية ،وتاميم أجهزة رقابة
طبية ووبجية متقدمة للمساودة التغلت ولئ اللغوط اليت يتعرض هلا رواد الفلاف راب م التويلة،
دراتة النظم البيولوجية لألجرام السماوية.

باإلضااة كذلك ىل تاميم روبوتات ميكروتكوبية للمساودة
(ايبايل2131 ،م.)22 ،
وباتت دام تقنيات تكنولوجيا الناجو ميك تاني طا رات الا ية أخف وزجاب م التا رات احلالية بنسبة

( )٪91تكون أكثر قوة وأماجاب ،وهذا يعم ولئ حتس معدىل الكتلة اإلمجالية للمركبات الفلا ية م ()3:1
واا ( )1:3أو أكثر االتغريات الدقيقة وملية التاني بتكنولوجيا الناجو ،تستهدف حتس ا وتمادية
والسبمة واأمان.)Manasi, 2008, p174( .
اتتهدف العرض آجف الذكر لبع تتبيقات تكنولوجيا الناجو تقدا تاوراب ولمياب واضحاب ملدى تأ ري

تكنولوجيا الناجو ولئ كااة اعا ت والقتاوات اإلجتاجية ،والاناوية ،والتبية ،والغذا ية ،وا قتاادية وغريها،
ووضاب و ىلوتاف منظور اكري يهود ولماف وخرباف تكنولوجيا الناجو تتوير هذر اعا ت ،وا كتشااات
العلمية اليت اجبثقل اكر ا م تكنولوجيا الناجو .وما م طرايف هنا وبارة و منا ج بسيتة تعكس جفو
تكنولوجيا الناجو ك اعا ت العلمية ،وكيف اتتفادت الدوىل املتقدمة م معتيا ا ا تتثمارية والتنموية
وا جتماوية ،و الوقل جفسيف توضيج ما قد تعكسيف حتديات تكنولوجيا الناجو ولئ كااة القتاوات
ا قتاادية وا جتماوية والعلمية ،واملشكبت اليت توف تواجيف الدوىل اليت تغف أو تتجاه التحو ت اليت
تفرضها تكنولوجيا الناجو ولئ هذر اعتمعات ،واحلكومات اليت تت لف و مواكبة التتور العلمم لتكنولوجيا
الناجو.
وقد قام بااثون مركز (أخبقيات اأعا ) جبامعة (تورجتو) الكندية بدراتة جشرت وام (2115م)
جلة بلو ميدت (  )Plos Medicineباتتتبع ( )61خبرياب لتحديد أهم وشر تتبيقات للناجو
تكنولوجم حتتاجها البشرية ،وخاهتة الدوىل النامية ،وتوهتلل الدراتة ىل أن أهم وشر تتبيقات لتكنولوجيا
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الناجو مرتبة ولئ النحو اآل (هتفات تبمة2119 ،م: )79 ،
و ـ ـ معاية التعام وختزينيف.
أ ـ ـ خزن وىلجتاج التاقة .
ـ ـ حتس اإلجتاج الزراوم.
ج ـ ـ معاية تقنية امليار.
د ـ ـ تش يا ومعاية اأمراض.
ه ـ ـ جظم جق اأدوية.

ز ـ ـ معاية تلو اهلواف.
ح ـ ـ البناف .
ط ـ ـ مراقبة الاحة..
ي ـ ـ مقاومة اآلاات واحلشرات.

السادس عشر :اآلثار والمخاطر المترتبة على تطبيقات تكنولوجيا النانو:
ــا اعــا ت العلميــة ،وتنميــة اعتمـ وتتــوير اياتــيف ،وبــالرغم مـ
لتكنولوجيــا النــاجو العديــد مـ املنــاا
لــك ا ـ ن هلــا تــأ ريات وتــداويات تياتــية ،واقتاــادية ،واجتماويــة ،وأخبقيــة ،وبيئيــة ،وهتــحية ختــرية ،ام ـ
املتوق أن تؤ ر اياة اعتم  ،وأجشتتيف امل تلفة بشك كبري ،اهناك قلايا تتعله بتبيعة املواد الناجوية الدقيقـة
ودرج ــة مسيته ــا ،واأكث ــر أمهي ــة مـ ـ ل ــك ىلجت ــاج م ـواد جاجوي ــة جدي ــدة مبتك ــرة بش ــك مل ــترد يُع ــرف م ــدى
ختور ا ،الـبب ولـئ التعتـيم اإلوبمـم ـبيف الكامـ مـ قبـ الشـركات املنتجـة ولـئ خمـاطر هـذر املـواد ،وقاـور
هــذا اياجــت ،ايــث أن أغلــت الدراتــات توجهــل ملناقشــة ايواجــت اإلجيابيــة املتعقلــة
الدراتــات واأعــا
با تتثمار

تكنولوجيا الناجو ،هذر القلايا توجيف ا هتمام ىل مناقشة خماطر تكنولوجيا الناجو اآلتية:

1ـ ـ مخاطر تطبيقات تكنولوجيا النانو على صحة اإلنسان :
يرتتت ولئ تتبيقات تكنولوجيا الناجو بع

امل اطر ولئ هتحة اإلجسان ،وم أهم تلك امل اطر اليت

أمك رهتدها م خبىل أدبيات البحث ما يأ :
أـ ـ ىلن الافات الفريدة ملواد تكنولوجيا الناجو ميك التنبؤ بنتا جها ،ايما يتعله بتفاولها م اأجظمة
البيولوجية ،ومدى تأ ريا ا ولئ الاحة العامة للعماىل املهني وايمهور والبيئة بشك وام .وقد ا
البااثون وند دراتة مسية املواد الناجوية أن بع اخلاا ا الفيزيا ية والكيميا ية ملواد الناجو مهمة اهم
درجة مسية هذر املواد ،ا لك اجم ايسم ،وتوزي واجم التكت  ،والشك  ،والبناف البلوري ،والرتكيت
الكيميا م ،ودرجة السمية ،وخاا ا الستج .ك هذر اخلاا ا مهمة لتقييم آلية اركة اآل ار البيولوجية
ملواد الناجو ولئ اخلبيا واأجسجة ظ ظروف معينة ،و لك م أج اهم كيف ميك للنتا ج أن تكون
مرتبتة باآل ار الاحية ولئ اإلجسان.) Jo, 2008, p131( .
ويوضج جو ( ) Joـ ـ هنا ـ ـ العوام اأتاتية أو اأتبا احلقيقية لسمية املواد الناجوية ،واليت م أمهها
تغري خوا املواد وند مستوى املقيا الناجومرتي ،وزيادة تفاولها وجشاطها الكيميا م ،وم مجلة هذر
اخلوا  :هتغر ودقة اجمها ،وتغري كلها ،وطريقة تكتلها وهتمعها ،وجووية تركيبها الكيميا م ،وزيادة
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مسااة تتحتها ،ك هذر اخلاا ا قد تتفاو م العوام اأخرى حتل ظروف معينة ا يؤدي ىل
بع اآل ار اخلترية ولئ هتحة اإلجسان والبيئة اليت يتعايش معها.
ـ ـ تشري التقارير ىل أن ايزيئات متناهية الاغر ،ميك أن تـُغ ِّري خاا ا ااجز الدم الدما  ،ور ا تتلف
الدما  ،وقد تتسبت أمراض القلت والشراي  ،وادو تغري ا تتجابة املناوية ،وختثر الدم .وهناك
دراتات تشري ىل أن جسيمات الناجو ميك أن تا ىل جواة اخللية ،وتعم ولئ حتفيز اإلجزميات ،وهذا
تيؤدي ىل زيادة اأكسدة ،ومشكبت ىلهتبح ايينات(.حممد3311 ،هـ.)87 ،
ج ـ ـ أظهرت جتا ج اأعا اليت أجريل ولئ احليواجات ختبار تأ ريات مسوم مواد تكنولوجيا الناجو أوا قد
تتسبت أضرار للر ة م خبىل التعرض أكاتيد املعادن ،وايسميات الناجوية ،وايز يات الكربوجية،
وأ ارت هذر اأعا ىل ااتمالية تعرض العماىل الذي يتعاملون م مواد الناجو مل اطر هتحية ،ومدى
احلاجة ىل مزيد م اأعا العلمية للتأكد م امل اطر اليت يتعرض هلا العماىل م جراف تعرضهم ملواد
تكنولوجيا الناجوية ،ومنها احلديد ،وأجابيت الكربون الناجوية.) Jo, 2008, p70( .
2ـ ـ مخاطر تطبيقات تكنولوجيا النانو على البيئة :
لتكنولوجيا الناجو العديد م التتبيقات املفيدة

البيئة مث معاية التلو البيئم الناتج و النفايات،

والارف الاحم ،وكذلك معاية الرتبة ،وتلو املياة ،وولئ تبي املثاىل اتت دام " تقنية الكبسو ت الدقيقة
إلطبق امل ابات الزراوية ،ومراقبة املبيدات ،باإلضااة ىل احلساتات الدقيقة ملراقبة احلشرات والقوارض
الزراوية" (اب هتادق3313 ،ه .)11 ،ورغم لك ا ن هلا بع امل اطر البيئية ،لع م أبرزها ما
أ ارت ىللييف الدراتات والتقارير اآلتية:
أ ـ ـ كشفل دراتة أجريل وام (2117م) و وجود جزيئات الناجو املعدجية بع أوار بريتاجيا جاهتة و
تأ ري التاريفات الزراوية والارف الاحم ،وقامل ىليفا أوبريدورترت ( )Evaoberdorsterبدراتة تأ ري
جزيئات الكربون الناجوية ( )C60ولئ اأمساك ،ووجدت مؤ رات ولئ اتتجابة أكباد اأمساك هلذا
التلو  ،كما وجدت ـ ـ أيلاب ـ ـ أن هلا تأ رياب واضحاب ولئ بع الثديات( .بسيوين2118 ،م.)397 ،
ـ ـ تشري التقارير اليت أجريل ولئ اختبار خماطر ايسيمات الناجوية أوا ميك أن تنتشر م ماادر وديدة
مث  :الدخان الناتج و ومليات التكرير ،واإل ابة ،وكذلك اأدخنة الناهتة و ومليات ا ارتاق م
وتا النق  ،وتاني الكربون اأتود.)Andrew & David, 2007, p8( .
ج ـ ـ جشر تقرير وام (2116م) بعنوان " :اختا ىلجرافات اياىل امل اطر الاحية والبيئية لتكنولوجيا الناجو"
وجاقش التأ ري ايوهري للم اطر احلقيقية للناجو م منظور هتاري ،واجتهئ التقرير ىل أن وااداب م
التحديات الكبرية الذي تواجهيف الشركات التجارية هو السيترة ولئ امل اطر البيئية ،والاحية ،وووام
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اأم والسبمة لتكنولوجيا الناجو ،ويتتلت لك املزيد م املعلومات ،ورىية أ
(.)Andrew & David , 2007, p1

ملواجهة تلك امل اطر.

3ـ ـ اآلثار المعرفية واألخالقية واالجتماعية لتكنولوجيا النانو:

ىل ا كان لتتبيقات تكنولوجيا الناجو بع امل اطر الاحية والبيئة ا ن هناك أبعـاداب أخـرى متعلقـة بـبع
القل ــايا املعراي ــة ،واأخبقي ــة ،وا جتماوي ــة املرتتب ــة وليه ــا و ل ــك لنفو ه ــا املتس ــارع لش ــا جم ــا ت اعتمـ ـ
وأجشــتتيف العلميــة والثقاايــة ،وا جتماويــة ،وىلوــادة تشــكيليف مـ منظــور تكنولوجيــا النــاجو ايديــد ،هــذر القلــايا

اإل كالية تُعد متهيداب لترح اأمثلة التوضيحية اآلتية:
أ ـ ـ م ـ املؤكــد أن ا تســاع املتزايــد اجــوة التتــور النــاجوتكنولوجم تيلــاوف م ـ تــوف وض ـ البلــدان الناميــة
رتبــاط النفــو السياتــم ،وا قتاــادي ،والعســكري بــالتتور التكنولــوجم لــدى الــدوىل الــيت متتلــك قــدرات
تكنولوجية متقدمة ،باإلضااة كذلك ىل التشدد املتزايـد اجـت املعراـة اخلاهتـة بالتكنولوجيـا املتقدمـة وـ
الــدوىل الناميــة ،وهــذر أمــور تنــذر بك ـوار مســتقبلية بعيــدة املــدى ،وقــد رهتــدت بع ـ التقــارير أجــيف وــام
(2121م) تيكون ودد قلي م الـدوىل الـيت متتلـك التكنولوجيـا املتقدمـة وااتكارهـا ولـئ بقيـة دوىل العـامل،
ومـ ـ أمثل ــة ل ــك :تكنولوجي ــا هندت ــة ايزيئ ــات ،واأدوي ــة املوجه ــة ،وتكنولوجي ــا التاق ــة البديل ــة ،وأجظم ــة
احلوتـ ـ ــبة ،وجظـ ـ ــم معايـ ـ ــة البياجـ ـ ــات ،وتكنولوجيـ ـ ــا املعلومـ ـ ــات وا تاـ ـ ــا ت(.
 )Intelligence Council ,2006املشار ىللييف (بسيوين2118 ،م.)217 ،
وااتكار الدوىل املتقدمة لتكنولوجيا الناجو تيعمه الفجوة املعراية والتكنولوجية ب الدوىل اليت متتلك
Rand-National

تكنولوجيا الناجو والدوىل النامية اليت متتلكها ،أو أوا قد حتا وليها باأمواىل الباهظة ،ولكنها واجزة و
اتتثمارها وتوظيفها ا خلدمات التنموية ا جتماوية اأمر الذي م أجيف تكريس مزيد م التبعية السياتية
وا قتاادية ،والفكرية ،والثقااية لذلك ينبغم ولئ الدوىل العربية التنسيه والتعاون ايما بينها ،ووض اخلتة
ا ترتاتيجية ،وتب رىية مشرتكة لبتتفادة م الفر اليت تتيحها لتكنولوجيا الناجو ،واتتثمارها تنمية
وتتوير مواردها وكوادرها البشرية.
ـ ـ أ ار يودور ( )Theodor et al, 2005, p100العديد م القلايا ا جتماوية واأخبقية املرتتبة ولـئ
تكنولوجيــا النــاجو ،اينمــا تفتقــد ىل التنظيمــات والتش ـريعات القاجوجيــة ،واأخبقيــة ،واإلداريــة الــيت تلــبة
وملية التحكم

تكنولوجيا الناجو ،وىلدار ا بالترق العلمية السليمة ،وم أهم تلك القلايا ما يأ :

 املساواة والعدىل :م تيستفيد م التقدم

تكنولوجيا الناجو؟ ه تتكون اكراب ولئ الشعو

الغنية لتزداد رافب ،أم جيت اختا ىلجرافات لتستفيد الدوىل النامية م م هذر التقنية ؟

 اخلاوهتية واأمان :كيف تيتم محاية اخلاوهتية الش اية

وار املكريواوجات غري املر ية؟

والكمريات؟ وأجهزة التنال والتتب ؟ ه تتزيد هذر التقنيات م اأمان ؟ أم تتقود ىل وار
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جديد ومرالة جديدة م اإلرها
الناجو ؟

الناجوي ؟ وم تينظم ويشرع البحث العسكري

تكنولوجيا

 اإلجسان واآللة :ضوف كوك معظم النا اوىل ىلمكاجية ىلادا تعدي ولئ اأجظمة احليوية،
كيف تيُقيِّمون جظرية زرع املواد الاناوية أو اآل ت داخ جسم اإلجسان أو العناهتر البشرية ؟

ك هذر القلايا واإل كاليات اليت أ ارها يودور ،تبقئ جما ب ولمياب للتفكري ،والبحث وا تتقااف
واملناقشة اهلاداة ب العلماف والبااث ولئ جتاق وات  ،م اتتمرار تتور تكنولوجيا الناجو ،وما توف
تفرزر م تأ ريات متباينيف ،وتيتم معاية بع هذر القلايا املثرية للجدىل وند مناقشة ىلدارة خماطر تكنولوجيا
الناجو.
ج ـ ـ ـ وم ـ جاجــت أخبقــم آخــر ،و يــه الاــلة بت ــأ ريات تكنولوجي ــا النــاجو الس ــلبية ،يوض ــج ايبــايل (2131م،
 )21أجــيف بواتــتة تكنولوجيــا النــاجو ميك ـ تاــني طــا رات هتســس هتــغرية اجــم احلش ـرات التــا رة،
وتاني أتلحة غري مر ية ،ميكنها تعقت اأ ا والقلاف ولـيهم عقـ جروـات مـ السـموم الناجويـة
أجســامهم ــا يثــري امل ــاوف والشــكوك اــوىل مــا ميك ـ أن متثلــيف تكنولوجيــا النــاجو م ـ اجته ـاك اخلاوهتــية
واحلرية العامة لأل ا  ،وما ميك أن متثليف أتلحة الفتك الناجوية م ديد لوجود احلياة اإلجساجية.
4ـ ـ اآلثار االقتصادية المترتبة على تكنولوجيا النانو في الدول النامية :
م ـ أكثــر القلــايا املثــرية للجــدىل ولــئ املســتوى العــاملم هيمنــة تكنولوجيــا النــاجو ومنتجا ــا ولــئ ا قتاــاد
الع ــاملم خ ــبىل العق ــود القادم ــة ،وخاوهتـ ـاب ال ــدوىل النامي ــة ،ال ــيت متتل ــك الق ــدرة ول ــئ املنااس ــة العاملي ــة
ا قتاــاد القــا م ولــئ منتجــات تكنولوجيــا النــاجو املتنووــة واملتجــددة بــالتتور املســتمر تكنولوجيــا النــاجو ،والــيت
لــيس أمامهــا خيــار ىل اــتج أت ـواقها أمــام الشــركات الاــناوية العامليــة الكــربى ،الــيت تســتهدف اتــتثمار رىو
أمواهلــا املنتجــات والســل الناجوتكنولوجيــة ،وهــذا تــيكون لــيف ووا ــد ض ـ مة ولــئ الــدوىل املاــدرة ملنتجــات
تكنولوجيا الناجو ،ىل أن تداوياتيف وتبعاتيف ولئ الدوىل النامية خترية م ايـث اتـتنزاف املـوارد ا قتاـادية هلـذر
الدوىل.
هلذا يرى ا تكندراين (2131م[،ج] ) أن التزايـد املتـرد املنتجـات واملبيعـات الـيت تعتمـد ولـئ تكنولوجيـا
الناجو ،تتجد تـوقاب ضـ ماب لتلـك املنتجـات ،واتـتهبكها يسـتنزف اقتاـاد العـامل العـر  ،هـذا باإلضـااة ىل أن
اأدوية والعقاقري تتتحوىل ىل منتجات جاجوية ،قد يستتي رافها ىل اأغنيـاف اقـة ،أمـا الفقـراف اسـيحرمون
منها لتفتك هبم اأمراض ،وبذلك يرتتخ اعتم مفاهيم غري أخبقية تتناقلها اأجياىل.
كمــا أ ــار اإلتــكندراين (2131م )355 ،] [،ىل أن ا قتاــاد النــاجوي ( )Nano Economyـ ـ ـ
ىل ارة ىل ا قتااد املب ولئ تكنولوجيا الناجو ـ ـ واأجشتة ا تتثمارية القا مة ولئ املنتجـات الناجويـة ( Nano
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 )Productتــيزيد م ـ هيمنتــيف ولــئ أت ـواق منتقــة اخللــيج العــر  ،والــيت تعــد هــدااب اتــتثمارياب كب ـرياب للشــركات
الكربى املادرة للمنتجات والسل الناجوتكنولوجية.
السابع عشر :إدارة وتنظيم تكنولوجيا النانو:

ىل ا كــان لتكنولوجيــا النــاجو هــذا القــدر مـ اأمهيــة والتــأ ري ولــئ خمتلــف احليــاة واجشــتتها اـ ن موضــوع ىلدارة
وتنظ ــيم تكنولوجي ــا الن ــاجو غاي ــة اأمهي ــة أج ــيف يتن ــاوىل العدي ــد مـ ـ القل ــايا واإل ــكاليات املتعلق ــة بتعري ــف
تكنولوجي ــا الن ــاجو ومواده ــا ،وتنظ ــيم عو ه ــا وىلدار ــا ،وك ــذلك ىلدارة وتنظ ــيم ات ــت دام مـ ـواد تكنولوجي ــا الن ــاجو،

ومتابعة التتورات السريعة لتكنولوجيا الناجو وتتبيقا ا امل تلفة ،وتقيـيم اآل ـار اياجبيـة املتعلقـة اطرهـا ،وهـذا
اإلطار النظري يُعد متهيداب لترح بع املسا املتعلقة بقلية ىلدارة وتقييم خماطر تكنولوجيا الناجو ولئ اآل :
أ ـ ـ اذرت ايمعية امللكية الربيتاجية اليت ُكلفل ب جراف دراتة املة لتقاجات تكنولوجيا الناجو ،واليت أجريل

وام (2113م) م مغبة ىلمهاىل وغيا قرارات تشريعية مناتبة تلزم مانعم املواد ات الرتكيت الناجوي
ومنتجا ا ،باختبار مدى مسيتها وخماطرها( .حممد2118 ،م.)315 ،
ـ ـ جاقش املؤمتر الذي وقدر الربملان اأور بروكسـ وـام (2115م) امل ـاطر الـيت يتعـرض هلـا اإلجسـان مـ
ج ـراف اتــتهبك املنتجــات الــيت حتتــوي ولــئ م ـواد تكنولوجيــا النــاجو ،وتقــدير اخلســا ر الــيت تتعــرض هلــا البيئــة،
وطالـت ب جيــاد ىلطــار أخبقـم يــتم وجبــيف تتــوير هتـناوات مـواد تكنولوجيــا النـاجو ،وتتــوير تكنولوجيــا النــاجو،
وىللزام املنتج بتعريف املستهلك بامل اطر اليت ددر ،والوتا الوقا ية الـيت جيـت أن يت ـذها لتفـادي هـذر
امل اطر ،وحتمي املنتج مسؤولية معاية اإلضرار الـيت ميكـ أن تاـيت اإلجسـان والبيئـة معـاب ،وحتديـد املـواد

اليت حتتوي ولئ مواد جاجوية ،والعم ولئ تفادي خماطرها.
كما جاقش املؤمتر تقريـر اللجنـة البيئيـة والاـحية والغـذاف با حتـاد اأور بعنـوان" :القواوـد التنظيميـة
للمـواد الدقيقــة (النـاجو)" وأ ــار ىل ضــرورة تقيـيم طبيعيــة املـواد الناجويـة الدقيقــة ،وكشــف وـ الــنقا الواضــج
املعلومات والبياجات العلمية املتعلقة اطر املواد الناجويـة ـا يـؤدي ىل وـدم كفـافة التشـريعات القاجوجيـة
احلالية لتجنت امل اطر املرتتبة ولئ اتت دام الناجوتكنولوجم.
وطال ــت مكت ــت معلوم ــات البح ــر املتوت ــة ( )MIOECSDEاملع ـ ـ عماي ــة البيئ ــة ب ـ ـ قليم البح ــر
املتوتة ،وأوربا والشرق اأوتة ،بلـرورة تتبيـه مبـدأ احلمايـة الوقا يـة قبـ جـزوىل املنتجـات الـيت حتتـوي ولـئ
مواد جاجوبة ،وتواري الشفااية ،والقواوـد اإلداريـة الاـحيحة مـ أجـ وضـ اـدود آمنـة لتتبيقـات تكنولوجيـا
الن ــاجو ،وأوهت ــئ بوضـ ـ البياج ــات الفني ــة ول ــئ أغلف ــة املنتج ــات الناجوي ــة للتعري ــف كوجا ــا ،واإل ــارة ىل
خماطرهــا ،والتــرق اآلمنــة تــت دامها ،وأن يكــون البحــث العلمــم جمــاىل تكنولوجيــا النــاجو ملبيـاب حلاجــات
اعتمـ  ،وقا مـاب ولــئ ا وتبــارات البيئيــة ،ومعــايري التنميــة املســتدامة بعناهتــرها الثب ــة( :البيئيــة ،وا جتماويــة،
وا قتاــادية) وأ ــار التقريــر ىل ضــرورة ال ـربة ب ـ تكنولوجيــا النــاجو وب ـ ااتياجــات الــدوىل الفقــرية لتلبيــة
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طمواا ــا ا ـ مشــاك جقــا ميــار الشــر  ،والاــرف الاــحم ،وجقــا الغــذاف ايــث ميك ـ أن تقــدم
.)261-263
تكنولوجيا الناجو الو ب كثرية ،ا حيقه أهداف األفية ايديدة ( .مجعة2119 ،م،

ج ـ ـ وخباــو تقيــيم امل ــاطر الــيت يتعــرض هلــا العمــاىل املهنيـ الــذي يتعــاملون مـ مـواد تكنولوجيــا النــاجو :قــدم
تقرير املعهد القومم للاحة املهنيـة بأمريكـا بعنـوان ":تقـدم درجـة أمـان تقنيـة النـاجو جمـاىل العمـ " وـام
(2117م) ىلطار وم متميز لتل يا اأجواع والفئـات الكثـرية املرتبتـة بتعـرض العمـاىل ملـواد النـاجو املواقـ
املهنية ،وهذا اإلطار بشك وام يتب وناهتر تقييم امل اطر املتالة بتكنولوجيا الناجو ولئ النحو اآل ( Jo,
: )2003, p131

 حتديد امل اطر :وهو ىلجراف يتم م خبليف التعرف ولئ الظروف والسيناريوهات اليت تنتهم بتعرض
العماىل مبا رة ملواد تكنولوجيا الناجو ،وتكم هذر امل اطر املواد ا ا أو ما قد يرتتت وليها م
خماطر أخرى مث  :احلريه ،وا جفجارات اليت ميك أن حتد خبىل التعام م هذر املواد.

 توهتيف امل اطر :ويتلم الدمج ب جتا ج حتديد امل اطر ،ودراتة تقييم العماىل ملواد الناجو م أج
اهم خماطر تعرض العماىل املهني هلذر املواد ،وأهم هذر التحديات املرتبتة بتوهتيف خماطر الناجو،
النقا الواضج البياجات واأعا املتعلقة بتعرض العماىل املهني ملواد الناجو ،وأ ارها املستقبلية،
وتب الوقاية منها.

 طرق السيترة والتحكم

تلك امل اطر :وتتتلت السيترة والتحكم

امل اطر اترتاتيجية املة

للتقلي م تعرض العماىل مل اطر الناجو ،وتتبيه ارتات جيدة أ ناف العم باتت دام معدات اأم
والسبمة ،وحتس اإلجرافات الوقا ية لتجنت احلواد م خبىل تنفيذ قيود هندتية ،وتتوير طرق
لتقييم دورة احلياة التحليلية ملواد الناجو للتعرف ولئ تأ ريا ا اأتاتية م بداية التاني واا ىلوادة
التدوير ،وتدريت العماىل ولئ اإلجرافات الوقا ية م خماطر مواد الناجو م قب أهتحا العم  ،وكيفية
السيترة وليها.
 جشر وتتوير ىلوبجات تستهدف تنمية الووم بأال التتبيقات واملمارتات للتعام م املواد الناجوية
م قب العماىل ،وىلجراف أعا  ،وطرح توهتيات م قب البااث
احلكومية للوقاية م خماطر تكنولوجيا الناجو.

واهليئات واملنظمات والوكا ت

 ويرى يودور وآخرون ( )Theodor et al , 2005 , p17أن م اإلجرافات العبجية للحد م
خماطر تكنولوجيا الناجو ا تتفادة م تقنيات تكنولوجيا الناجو هذا اعاىل ،وم أمثلة لك :أجهزة
ا تتشعار و بُعد ،أو ما يسمئ باحلساتات الناجوية ،اليت ميك أن توار محاية لإلجسان ،والنظام
البيئم ،و طريه الكشف الدقيه والسري و امللو ات وامليكروبات ولئ املستوى ايزيئم ،اهم تتميز
بقدر ا ولئ الفحا املستمر للعينات ،ومسج مناطه كبرية م التلو البيئم.
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 3ـ ـ جشــرت منظمــة ( )Green Peaceالعامليــة بياجـاب أوضــحل ايــيف أوــا لـ تــدوو ىل احلظــر ولــئ أعــا النــاجو
مشـرية ىل أن اإلجسـان اليــوم ولـئ أبـوا واــر جديـد ،اـب جيــت الوقـوف بوجـيف هــذا التتـور ،ولكنهـا دوــل
ىل حماولة تقليا السلبيات قدر اإلمكان ( .حاتيف 2133،م.)323 ،
 5ـ ـ حتديــد ىلطــار تنظيمــم ومؤتس ـم حيــدد جتــاق جشــاط العلــوم والســل واخلــدمات الــيت متــل هندتــتها ري ـاب ،أو
جزيئي ـ ـاب ،وتأت ــيس ع ــو منهجي ــة جت ــاق الس ــبمة واملو وقي ــة ،وىلدارة امل ــاطر لس ــل الن ــاجو ،وهتهيزا ــا
وخدما ا( .براديت 2131 ،م .)367 ،
وتأييــداب هلــذا ا هتــار ،يــرى اب ـ هتــادق (3313ه )333 ،أن م ـ أهــم أولويــات املرالــة الراهنــة لــيس
التسابه لألخذ بزمام هذر التقنية لاا أو ضد اإلجسان أو البيئة وىلمنا تقييم ايواجت املرتتبة ولـئ جتـا ج هـذر
التقنية ولئ اإلجسان والبيئة ،اتتناداب ىل أتس تقيم السبمة اآلتية:
اع ــا ت امل تلف ــة مث ـ  :الت ــت ،والا ــيدلة ،والزراو ــة ،والغ ــذاف،

3ـ ـ ـ حتدي ــد املس ــارات امل تلف ــة هل ــذر التقني ــة
وجما ت الاناوة امل تلفة.
 2ـ ـ حتديــد املاــادر املتعــددة للتعــرض املهـ والتشــغيلم مـ تتبيقــات النــاجو امل تلفــة ،وكشــف أضـرارها املتعــددة
اتتناداب ىل الدراتات املتعددة هذا اعاىل.
1ـ ـ حتديد مستويات التعرض امل تلفة مل رجات تقنية الناجو ولئ اإلجسان والبيئة.
3ـ ـ الكشف و التتبيقات امل تلفة لتقنية الناجو ،ومدى تأ ريها ولئ اإلجسان والبيئة.
5ـ ـ العم ولئ تتوير خمرجات تقنية الناجو لت دم اإلجسان والبيئة.
6ـ ـ حتديد الوتا امل تلفة للحد م اأضرار امل تلفة لتتبيقات الناجو.
7ـ ـ الوهتيف الكمم والنووم املتوق م هذر التقنية.
8ـ ـ تنمية الووم بأختار تقنية الناجو.
9ـ ـ اظر اتت دام تقنية الناجو ايواجت السلبية.

31ـ ـ تتوير ىلدارة امل اطر ،وجقاط التحكم احلرجة النامجة م التعام م تتبيقات تقنية الناجو.
و ا ينبغم التأكيد وليـيف خباـو هـذر القلـية ،ىلن مسـألة ىلدارة تكنولوجيـا النـاجو ،وتقيـيم خماطرهـا مـ
التحديات بالغة الاعوبة اليت تتواجهها كااـة الـدوىل ،و تـيما الـدوىل الناميـة أن معـد ت اإلجتـاج للمنتجـات
الناجويــة تـرتتف بشــك متــرد ،وتــيكون هنــاك آ ف املنتجــات ايديــدة الــيت تتــرح اأتـواق بشــك مســتمر
مـ اتــتمرار وتــرية تتــور تكنولوجيــا النــاجو ومكتشــفا ا العلميــة ،وملعايــة هــذا التحــدي اخلتــري اـ ن مـ اخليــارات
ا تـرتاتيجية املقرتاــة ،تأتــيس هيئــات ومؤتســات ومراكــز عثيــة إلدارة م ـواد تكنولوجيــا النــاجو ،وتقيــيم خماطرهــا
ولــئ هتــحة اإلجســان وبيئتــيف الــيت يتعــايش معهــا ،خاهتــة أن البيئــة الــدوىل العربيــة زالــل مـ البيئــات النظيفــة
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اخلالي ــة مـ ـ التل ــو البيئ ــم باملقارج ــة مـ ـ غريه ـا مـ ـ ال ــدوىل الا ــناوية واإلجتاجي ــة .وأن تس ــتهدف ه ــذر اهليئ ــات
واملؤتسات العلمية ،ىلدارة تكنولوجيا الناجو ،وتنظيمها ،وتقييم خماطرها ،والعم ولئ حتقيه اأهداف اآلتية:
أ ـ ـ مناقشة القلايا املتعلقة اطر مواد ومنتجات تكنولوجيا الناجو ،وحتديد درجة خماطرها ،واهمها وحتليلها،
والتعاون م املنظمات واهليئات الدولية املت ااة تقييم وىلدارة خماطر تكنولوجيا الناجو.
ـ ىلجشاف معام وخمتربات متقدمة لفحا وحتلي وتقييم خماطر منتجات تكنولوجيا الناجو.
ج ـ ـ ىلجراف أعا ودراتات لتقييم خماطر تكنولوجيا الناجو وآ ارها ولئ اإلجسان والبيئة والغذاف ،ومعاية
هذر اعاىل قليلة وغري متااة.
القلايا الشا كة هذا اعاىل ،خاهتة أن اأعا
د ـ ـ ت قواج وتشريعات أخبقية إلدارة خماطر تكنولوجيا الناجو ،ووض معايري وىلجرافات وقا ية م هذر
امل اطر ضوف مقاهتد التشري اإلتبمم ،واأطر اأخبقية والعلمية اإلتبمية اأهتيلة.
ه ـ ىلجشاف قاودة معلوماتية متقدمة ملناقشة ومعاية القلايا املتعلقة بتكنولوجيا الناجو وخماطرها ،ومتابعة وتقوا
التتورات العلمية هذا اعاىل ،واختاز قرارات اكيمة وتديدة و تلك امل اطر.
الثامن عشر :دور مؤسسات المجتمع في توعية المجتمع بجدوى تكنولوجيا النانو ومخاطرها المختلفة:

أ ــارت قل ــية تكنولوجي ــا الن ــاجو وم ــا هت ــاابها مـ ـ طف ــرة ولمي ــة وتكنولوجي ــة ردود أاع ــاىل اعتمـ ـ الع ــاملم

تلــف أوتــاطيف العلميــة و ـرا حيف ا جتماويــة ،ت ـواف كاجــل هــذر الــردود متعلقــة باملنــاا التنمويــة املرتتبــة ولــئ
ا تـ ــتفادة م ـ ـ تتـ ــور تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو ،أو تلـ ــك املتعلقـ ــة بالقلـ ــايا السياتـ ــية ،وا قتاـ ــادية ،وا جتماويـ ــة،
واأخبقيــة ،والبيئيــة والاــحية الشــا كة ات الاــلة الو يقــة ــاطر تكنولوجيــا النــاجو لــذلك هنــاك اهتاهــان
أوتاط الـرأي العـام تلـف ـرا حيف وأطيااـيف ا جتماويـة ـو تأييـد تكنولوجيـا النـاجو ،وا تـتفادة مـ تتبيقا ـا
العمليــة اعــا ت التنمويــة للمجتم ـ  .واهتــار آخــر يعــارض ويقــاط تكنولوجيــا النــاجو جظ ـراب مل اطرهــا وآ ارهــا
السلبية امل تلفة .والقلية املهمة املتعلقة اليت قد تااات كب ا هتاه املؤيد أو املعـارض هـم القاـور النا ـ
و قلة الووم واإلدراك والفهم الاحيج لتكنولوجيا الناجو ،توافب جبدواها ومنااعها التنمويـة ،أو خماطرهـا وآ ارهـا

الس ــلبية .ولتك ــوي جظــرة ولمي ــة ــاملة ومتزجــة ،وتا ــور ولمــم واض ــج ــو تكنولوجي ــا الن ــاجو ينبغ ــم أن تتح ــرك
مؤتســات اعتم ـ املــدين وتل ـتل بــدورها لتوويــة اعتم ـ وتثقيفــة ــو تكنولوجيــا النــاجو وولومهــا م ـ ايــث
أبعادها ،وماهيتها ،وجواجبها امل تلفـة ،ومنااعهـا وخماطرهـا ،إلزالـة الغمـوض الـذي يكتـف القلـايا واإل ـكاليات
واهلواجس لدى ىلاراد اعتم  ،وم اإلجرافات املناتبة لتحقيه هذر الغاية ما يلم:
3ـ ـ اقرتح لويس وروبرت ( )Louis & Robert ,2005, p101-102جممووة م اإلجرافات لتووية اعتم
بتكنولوجيا الناجو ،وكست قة ايمهور اياىل هذر التكنولوجيا املتقدمة ،ومنها:
أـ ـ أن يقوم العلماف واخلرباف تكنولوجيا الناجو بعقد لقافات ومناظرات م ايماهري ،وهتناع القرار ملناقشة
القلايا املتعلقة بتكنولوجيا الناجو م ايث اوا دها أو خماطرها ،وتغتية الفجوة ب العلم واأخبقيات
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املرتتبة ولئ تكنولوجيا الناجو ،ومساودة ايمهور ولئ التفريه ب العلم واخلياىل العلمم.
ـ ـ القيام عمبت تووية ىلوبمية ولئ جتاق وات لتووية كااة أطياف اعتم املدين بتتورات تكنولوجيا
الناجو ،وأمهيتها ،وخماطرها امل تلفة.
ج ـ ـ أن تم مجي مؤتسات التعليم م املرالة ا بتدا ية ىل املرالة ايامعية بدورها م خبىل التعليم
والتدريت املتواهت  ،والتووية والتثقيف العلمم ،والنشرات العلمية ،لتووية التب بتكنولوجيا الناجو
وتتورا ا العلمية امل تلفة.
د ـ ـ التأكيد ولئ اتج جما ت عثية جديدة ،م مراجعات ولمية مت ااة ،وجشرات دورية ،لتووية اعتم
بتكنولوجيا الناجو.
ه ـ ـ القيام بدراتات اتتتبوية لتقييم املوضووات احلقيقية والقلايا الشا كة لدى الرأي العام ،والتعرف ولئ
اجتباوا م وأااتيسهم و خماطر تكنولوجيا الناجو ،وىلجراف اوارات معهم للتعرف ولئ آرا هم
واجتباوا م.
و ـ ـ ىلجراف دراتات منظمة للبحث و املظاهر البيئية والاحية ،ومعايري اأم والسبمة املرتبتة باملواد
واأجظمة التكنولوجية وجشرها وتووية اعتم هبا.
2ـ ـ أ ار آجدر وديفيد ( ) Andrew & David , 2007 ,p5ىل أن جناح ورض التكنولوجيا احلديثة،
يتتلت دراتة مدى قابلية اعتم لتلك التكنولوجيا ايث ىلن تكنولوجيا الناجو متث هتربة واودة
البحث ،وتقب ايمهور العام ،م اأخذ ا وتبار أن العوام الثقااية وا جتماوية املااابة هلذر
التكنولوجيا ،هم احملك الر يس لنجاح طرح التكنولوجيا ايديدة ولئ ايمهور .وجيت تكوي جوع م الثقة
ب ايمهور والتكنولوجيا احلديثة ،وتُبا جذور هذر الثقة م خبىل تووية وتوجييف ىلوبمم ر يدي  ،وىل ا
ما اد لك تكون هناك ارهتة لتتوير جممووة جديدة م املنتجات التكنولوجية ختدم اعتم
املستقب  ،وم اللروري اجتهاج جظام منهجم لفهم التفاوبت املعقدة ب ك م التكنولوجيا واعتم ،
وتوويتيف بتكنولوجيا الناجو ،ومدى كفاف ا تنمية وتتوير اعتم م اأخذ با وتبار العوام ا جتماوية
وا قتاادية والسياتية اليت ميك أن تؤ ر ولئ ىلدراك وووم اعتم مل اطر هذر التكنولوجيا.
و هذا ا هتار ،يعتقد ا تكندراين (2131م [ج]) أن قناوة أي جمتم مدين جبدوى التحديث
التكنولوجم ،واتمية مواكبتيف ،تأ م خبىل التفاو واحلوار ب املؤتسات اأكادميية والبحثية م جاجت،
وب طوا ف القاودة الشعبية املتمثلة منظمات وجقابات اعتمعات املدجية م جهة أخرى ،وجيت أن تعم
املؤتسات البحثية واأكادميية بوض اأطر والقواج املنظمة للبحو التتبيقية تكنولوجيا الناجو.
وولـ ــئ هـ ــذا اأتـ ــا ا ـ ـ ن يئـ ــة اعتم ـ ـ وتوويتـ ــيف بأمهيـ ــة تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو ،وجـ ــدواها تنميـ ــة م ـ ـواردر
ا قتا ــادية وا جتماوي ــة ،باإلض ــااة ك ــذلك ىل تعريف ــيف اهيته ــا ،وخاا ا ــها ،وتتبيقا ــا العملي ــة ،وخماطره ــا،
-58-

واإلج ـرافات ا ارتازيــة م ـ هــذر امل ــاطر م ـ أولويــات املرالــة الراهنــة هبــدف حتقيــه ومليــة التتــوير والتجديــد
العلمم والتكنولوجم للمجتم  ،وىلوادة تشكيليف لبتتجابة مـ معتيـات وحتـديات تكنولوجيـا النـاجو ،واحلـد مـ
مقاومــة التغيــري والتجديــد التكنولــوجم .ولع ـ م ـ أهــم ا تـرتاتيجيات إلقنــاع اعتم ـ تلــف طوا فــيف وخلفياتــيف
الفكري ــة والثقااي ــة وا جتماوي ــة ،وتوويت ــيف بتكنولوجي ــا الن ــاجو أن تق ــوم مؤتس ــات اعتمـ ـ امل ــدين ،ــا ل ــك
ايامعــات والكليــات ،واملراكــز البحثيــة ،واملؤتســات اإلوبميــة ،بــدورها الفعــاىل لتحقيــه هــذر الغايــة ،واختيــار
الوتــا واأتــاليت املناتــبة ،لتــرح ومناقشــة القلــايا املهمــة املتعلقــة بتكنولوجيــا النــاجو ،وتكــوي جــوع مـ الثقــة
واملاـداقية والشــفااية مـ أاـراد اعتمـ  ،مـ اأخـذ ا وتبــار العوامـ ا جتماويــة ،والثقاايـة ،والفكريــة الـيت قــد
تقــاوم ومليــة التتــوير والتجديــد ،ووض ـ تفس ـريات مقنعــة ومنتقيــة تســهم تقب ـ اعتم ـ لتكنولوجيــا النــاجو،
وأه ـ ــدااها املرالي ـ ــة واملس ـ ــتقبلية ،ومس ـ ــتقبلها العلم ـ ــم والتكنول ـ ــوجم ،واه ـ ــم تأ ريه ـ ــا السيات ـ ــية ،وا قتا ـ ــادية،
وا جتماويــة أن التفاو ـ اإلجيــا م ـ تكنولوجيــا النــاجو ،واملســامهة ايهــا ،وا ت ــتفادة م ـ معتيا ــا العلميــة
يتوقف ولئ مدى ووم وىلدراك اعتم هلذر التقنية م جاجت ،وىلدار ا وتنظيمها م جاجت آخر.
التاسع عشر :نماذج من مبادرات واهتمامات الدول بتكنولوجيا النانو:

رغــم أن تكنولوجيــا النــاجو مـ املســتحد ات التكنولوجيـة احلديثــة ،ىل أوــا اظيــل باهتمــام وــاملم متزايــد مل

حت ـ بــيف أي تكنولوجيــا أخــرى و لــك ملــا تتميــز بــيف هــذر التكنولوجيــا م ـ اكتشــااات وتتبيقــات ولميــة مذهلــة
لفتل أجظار العامل ،وم أهم التجار واملبادرات العاملية تكنولوجيا الناجو ،النما ج اآلتية:
1ـ ـ المبادرة األمريكية الوطنية لتكنولوجيا النانو (:)NNI
تبنل الو يات املتحدة اأمريكية ىلجشاف املبادرة اأمريكية الوطنية ( )NNIوام (2111م) وتلم أادى
:)325-335
وشرة وكالة ،وتتل ا مهام املبادرة النقاط اآلتية ( ل 2119 ،م،
أ ـ ـ حتديد اأهداف واأولويات واملقاييس اخلاهتة بتقييم اأعا الفيدرالية جماىل تكنولوجيا الناجو وتتويرها.
ـ ـ ا تتثمار

برامج أعا وتتوير تكنولوجيا الناجو الفيدرالية العلوم املتالة هبا ،ويشم لك:

 تنمية التعليم والقوى البشرية.
 تسهي املباين والتجهيزات املعملية.

 قيادة تكنولوجيا الناجو للثورة التقنية والاناوية.
 التنمية املسؤولة للحفا ولئ أم وتبمة البيئة ،والاحة العامة للمجتم م اآل ار السلبية الناهتة
و تتبييقات تكنولوجيا الناجو.
ج ـ ـ ا هتمام بأوماىل التنسيه ب الوكا ت ايما يتعله بالبحث والتتوير الفيدرايل
وغريها م اأجشتة اليت وردت

الربجامج.
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جماىل تكنولوجيا الناجو،

2ـ ـ المبادرة اليابانية في تكنولوجيا النانو:

تعترب تكنولوجيا الناجو م أولويات السياتة احلكومة الياباجية ،اقد ا رتكل اليابان

مرالة مبكرة

أعا تكنولوجيا الناجو ،وم أبرز العلماف الياباجي الذي أتهموا تكنولوجيا الناجو العامل (اجييما توميو)
الذي اكتشف أجابيت الكربون الناجوية وام (3993م) .ومولل احلكومة الياباجية تكنولوجيا الناجو وام
(2112م) ا يقار م ( )73،6بليون جنييف اترتلي  ،وتبنل اليابان اترتاتيجية لبتتثمار تكنولوجيا
الناجو وأعا ها ،و دف ا ترتاتيجية ىل دوم وتتوير البحث اأتاتم تكنولوجيا الناجو ،والتقنيات العامة،
والرتكيز ولئ مشاري تتوير التقنيات اأتاتية ،وأجظمة الناجو ،وبناف معام اارتاضية لتكنولوجيا الناجو ،وىلجشاف
.)37-36
مشروع تكنولوجيا الناجو لوزارة الاحة والعم (.جيلينا مالش2133 ،م،
3ـ ـ المبادرة األلمانية في تكنولوجيا النانو:
بدأت احلكومة اأملاجية با هتمام بتكنولوجيا الناجو منذ واية الثماجينات م القرن املاضم ،وتبنل و يقة
وامل الناجو :معراة أمهية تكنولوجيا الناجو
اترتاتيجية لتكنولوجيا الناجو وام (3998م) بعنوان ":الفر
ملستقب الاناوة أملاجيا" ومتتلك احلكومة اأملاجية بُنية حتتية عثية ض مة ملواجهة حتديات تكنولوجيا الناجو.

وتستهدف اإلترتاتيجية اأملاجية لتكنولوجيا الناجو متوي وتتوير أعا تكنولوجيا الناجو التت والايدلة،
هذا اعاىل،
تكنولوجيا الناجو ،ودوم البااث
والتقنية الناجوية احليوية ،واأجهزة ا لكرتوجية ،والتوت
واحلوار الشع و الفر وامل اطر ،واملنااسة الدولية ا قتااد الناجوي(.جيلينا مالش2133 ،م.)13 ،
4ـ ـ المبادرة الفرنسية في تكنولوجيا النانو:
متتلك ارجسا ىلمكاجات كبرية أعا تكنولوجيا الناجو املركز الوط للبحث العلمم ()CNRS
وجامعا ا .وأتسل احلكومة الفرجسية بكة أعا تكنولوجيا املايكرو ،والناجو وام (3999م) و دف
املبادرة الفرجسية لتكنولوجيا الناجو ىل حتديث وتتوير أجهزة املراكز التقنية ،واتج املراكز تتقباىل امل تربات
والشركات ،والرتويج أهم املشاري اإلبداوية العلمية ،وربة املراكز البحثية املت ااة بشبكات معلوماتية
لتتمك م التقدم بترا ه متعددة الت ااات ،وتشج التنق ورب املراكز ،واتتقباىل البااث اأجاجت
وطب الدكتورار ،والدارت ملا بعد الدكتورار( .جيلينا مالش2133 ،م.)13 ،
5ـ ـ المبادرة الصينية في تكنولوجيا النانو:
تعترب الا م أكثر الدوىل العاملية لبهتمـام بـربامج تكنولوجيـا النـاجو ،ولتوضـيج هـذر احلقيقـة اقـد أوـدت
الاـ ختــة تســمئ (:اخلتــة الوطنيــة  861للبحــث والتتــوير التقنيــة العامليــة) ( National 863 Hi-
مقدمة الـدوىل الـيت تعتمـد ولـئ تكنولوجيـا النـاجو علـوىل وـام
 )Tech R&D Planتستهدف جع الا
(2131م) هتــناوة ا لكرتوجيــات الدقيقــة ،وتكنولوجيــا املعلومــات وا تاــا ت ،وــبوة ولــئ ا تــتثمار
تكنولوجي ــا الن ــاجو.
اأعــا والتت ــوير ،ودو ــم ال ـربامج ايامعيــة ال ــيت تؤه ـ العلمــاف واملهندت ـ املت اا ـ
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وتشري اخلتة ىل أن اجم اإلجفاق ولئ تكنولوجيا الناجو يقـدر عـوايل ( )٪2،5مـ النـاتج احمللـم ولـئ اأعـا
والتتـ ــوير هـ ــذا اعـ ــاىل ،ويشـ ــري تقريـ ــر ( )RNCOSىل أن منتجـ ــات تقني ـ ــة النـ ــاجو و ـ ــام (2115م)
اأتواق الاينية وهتلل ىل ( )5،3مليار دو ر أمريكم ،ومـ املتوقـ أن يزيـد ولـئ ( )13،3مليـار دو ر وـام
(2131م) وأن يتجاوز ( )333،9مليار دو ر وام (2135م) (.الركيان2117 ،م).
ومتتلك الا ب ة مراكز وطنية لتكنولوجيا الناجو ،وهم( :بك  ،نغهاي ،وتياجن ) ويعد املركـز الـوط
لعلوم تكنولوجيا الناجو بك املركز الر يس أكادميية الناجومرت ،ويتعاون مركز نغهاي الوط لتتـوير وتسـويه
تكنولوجيــا النــاجو مـ تــب جامعــات ،وتسـ ــركات ،وميــوىل مـ ايهــات احلكوميــة والشــركات الوطنيــة اخلاهتــة.
ويهـدف ىل ابتكــار منتجــات جاجويـة جديــدة ،وتســويقها اأتـواق العامليــة .وأولنــل اكومـة ــنغهاي وــام
جم ــاىل هت ــناوة الن ــاجو تل ــم ب ــة مراك ــز عثي ــة وخمتـ ـربات
(2113م) أو ــا ت ــتقوم ب جش ــاف قاو ــدة أع ــا
تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو ،وىلاـ ــدى وشـ ــرة ـ ــركة مت ااـ ــة البحـ ــث والتتـ ــوير ،وهنـ ــاك ( )811ـ ــركة تعم ـ ـ
تكنولوجيــا النــاجو ،وأكثــر م ـ ( )111مؤتســة تعم ـ البحــث والتتــوير جمــاىل هتــناوة النــاجو ،وأكثــر م ـ
( )7111وامل يعملون هذا اعاىل ( .الركيان2117 ،م).
ومـ ـ أه ــم اإلجن ــازات العلمي ــة للحكوم ــة الا ــينية جم ــاىل تكنولوجي ــا الن ــاجو ،كم ــا تش ــري هت ــفات ت ــبمة
(2119م )9 ،ىلطــبق قمــر هتــناوم جــاجوي ( )Nano – Satellites 1وــام (2113م) يــزن اقــة
( )25ك  ،طورتيف جامعة (تشينغهو) و ركة (تشينغهو الفلا ية احملدودة لتكنولوجيا اأقمار الاناوية).
6ـ ـ مبادرة المملكة العربية السعودية في تكنولوجيا النانو:
تعتــرب اململكــة العربيــة الســعودية م ـ أوا ـ الــدوىل العربيــة الــيت اهتمــل بتكنولوجيــا النــاجو ،ملواكبــة التتــورات
العلمية هذا اعاىل ،اقـد تـربع خـادم احلـرم الشـريف امللـك وبـداهلل بـ وبـدالعزيز آىل تـعود افظـيف اهلل بلـ
( )16ملي ــون م ـ اس ــابيف اخل ــا لتموي ـ التجهي ـزات اأتات ــية ملعام ـ تكنولوجي ــا الن ــاجو ــب جامع ــات
تعودية وهم :جامعة امللك تعود بالرياض ،وجامعة امللك وبدالعزيز جبدة ،وجامعة امللك اهد للبـرتوىل واملعـادن
بــالظهران .و ــدف املبــادرة ىل جقـ وتــوط تكنولوجيــا النــاجو اململكــة العربيــة الســعودية ،وتلبيــة ا اتياجــات
الوطنيــة ،ومتتلبــات التنميــة اعــا ت الاــحية والزراويــة والبيئيــة ،وحتديــد أولويــات وات ـرتاتيجيات البحــث
تكنولوجيــا النــاجو ،وتأتــيس البنيــة التحتيــة هلــا مـ معامـ وخمتـربات وهتهيـزات ،خلدمــة البــااث واملت ااـ
لبتـ ـ ـتثمار

جم ـ ــاىل تكنولوجي ـ ــا الن ـ ــاجو(.هت ـ ــفات ت ـ ــبمة2119 ،م،

ه ـ ــذا اع ـ ــاىل ،وحتفي ـ ــز القت ـ ــاع اخل ـ ــا
.)231
وتعك ــس ه ــذر التج ــار الرا ــدة ا هتم ــام الع ــاملم املتزاي ــد بتكنولوجي ــا الن ــاجو وتوجهات ــيف املس ــتقبلية وه ــا،
وىلجفــاق امليزاجيــات الل ـ مة لتــدويمها ،وتوجيــيف رىو املــاىل لبتــتثمار هــذا القتــاع احليــوي البــال اأمهيــة
لعوا ــدها اللـ ـ مة ول ــئ امل ــدى البعي ــد ،و ارت ــة أدوار ريادي ــة مس ــتقبلية ،ول ــذلك جعل ــل ال ــدوىل املتقدم ــة مـ ـ
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أولويات اهتماما ـا ،وخيارا ـا ا تـرتاتيجية ،تأتـيس البنيـة التحتيـة املتينـة لتكنولوجيـا النـاجو ،مـ مراكـز وهيئـات
عثية ،وخمتربات وأجهزة ولمية متتورة ،ودوـم البحـو العلميـة ،وتشـجي البـااث للعمـ تكنولوجيـا النـاجو،
اع ـا ت الت ااــية

وتب ـ ختــة ات ـرتاتيجية إلوــداد أجيــاىل م ـ العلمــاف واملهندت ـ والفني ـ املت اا ـ
امل تلفة تكنولوجيا الناجو.
واهلدف م طرح هذر التجار واملبادرات العامليـة ا تـتفادة منهـا الـوط العـر واإلتـبمم بوجـيف وـام،
واململك ــة العربي ــة الس ــعودية ول ــئ وج ــيف اخلا ــو  ،ملعاي ــة مش ــكبت الع ــامل الع ــر وتنمي ــة مـ ـواردر ا قتا ــادية
وا جتماوي ــة ،وتت ــوير وت ــدريت كـ ـوادرر البشـ ـرية ،وتأهي ـ ـ اأجي ــاىل للعمـ ـ ه ــذا اع ــاىل ايدي ــد ،وتزوي ــدهم
بالكفايات واملهارات البحثية والتكنولوجيـة و لـك بعـد دراتـتيف وحتليـ وتقـوا تلـك التجـار الرا ـدة ،وتوظيفهـا
ــا يــتبفم مـ ااجــات وتتلعــات جمتمعاتنــا احلاليــة واملســتقبلية ،ملواكبــة التتــور العــاملم هــذا اعــاىل ،وتقلــيا
الفجوة املعراية والتكنولوجية ب الدوىل املتقدمة والدوىل العربية بك ـا تنتـوي وليـيف هـذر املشـكلة مـ تـأ ريات
وتداويات خترية ولئ اياة ومستقب جمتمعا ا العربية واإلتبمية.
المحور الرابع :االتجاهات (:( Attitudes

ا هتاهات جس ه م ا جفعا ت وا تتجابات اليت تعكس اوتقادات اأاراد واهتماما م وقيمهم اوىل

أاكار أو موضووات حمددة بتريقة ىلجيابية أو تلبية ،وتتكون ا هتاهات م خبىل اخلربات والتجار  ،أو
املواقف واأادا اليت يتفاولون معها ،ويشك موضوع ا هتاهات تلف مفاهيميف وملامينيف أمهية خاهتة
العملية الرتبوية والتعليمية و لك لدورر ايوهري توجييف تلوك املتعلم و ا هتاهات املرغوبة ،ومعاية
السلوكيات السلبية ،وم هذا املنتله تيتم مناقشة ا هتاهات م ايواجت اآلتية:
أوالً :مكونات االتجاهات (:)The Components of Attitudes
يتكون ا هتار م ب ة جواجت أتاتية اددها ترايا (2117م،

 )265-263ولئ النحو اآل :

1ـ ـ المكون المعرفي (:)Cognitive Component
يشري هذا املكون ىل ايواجت املعراية ،اليت تنتوي ولئ وجهة جظر الفرد ات العبقة واقفيف م
موضوع ا هتار ،ويتلم هذا املكون املعلومات واحلقا ه املوضووية املتوارة لدى الفرد و هذا املوضوع،
وهبذا يدرك الفرد مثريات البيئة ،ويتا هبا ليتعرف وليها ،ويتكون لدييف جممووة م اخلربات اليت تشك
اإلطار املعر هلذر املثريات ،ويتكون ا هتار لدى الفرد ىل ا متك م احلاوىل ولئ املعراة املناتبة و موضوع
ا هتار.
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2ـ ـ المكون الوجداني (:) Affective Component
ويشـري هـذا املكـون ىل أتـلو

ـعوري وـام يــؤ ر

اتـتجابة الفـرد لقبـوىل موضـوع ا هتـار أو رالـيف ابعــد

أن يتك ــون ل ــدى الف ــرد جمموو ــة مـ ـ اخلـ ـربات واملع ــارف وـ ـ موض ــوع معـ ـ يظه ــر لدي ــيف بعـ ـ اأااتـ ـيس
واملشاور اليت تعكس اهتاهيف اإلجيا أو السل و املوضوع الذي يُعرب اييف و مواقفيف واوتقاداتيف وتوجهاتيف.

3ـ ـ المكون السلوكي اإلرادي النزوعي (:)Conative Component

ويوضج هذا املكون جزوة الفرد و السلوك واه أمناط حمددة ،ويشري ىل مدى التفاو ب املكون
املعر واملكون الوجداين ليابج أكثر ميبب ىل أن يسلك تلوكاب حمدداب هتار موضوع أو اكرة معينة عيث
يُعرب تلوك الفرد وتارايف و جممووة املعتقدات واملشاور اليت تكوجل لدييف وبذلك ا ن ا هتاهات تعم
كموجهات لسلوك الفرد تداعيف ىل العم واه ا هتار الذي تبنار.
م هنا تتلج أمهية العناية بتكوي ا هتاهات ،بك مكوجا ا الثب ة بشك متكام ومتوازن ،وضم
وبقا ا الكلية املتداخلة أن ك مكون يؤ ر ولئ غرير م املكوجات اأخرى ،والعم ولئ تنميتها ولئ
و متكام ومتوازن ،م مراواة وملية التفاو ب املكون املعر والوجداين اليت تستهدف تشكي السلوك
وتوجيهيف باهتار مع  ،وهناك جقتة أخرى غا ية اأمهية وهم اختيار اخلربات النووية الوظيفية اليت تل
ااجات التب واهتماما م وميوهلم واتتعدادا م العلمية.
ثانياً :عوامل تكوين االتجاهات:

تتكون ا هتاهات ىل ا تواارت بع

العوام اأتاتية اليت وضحها ترايا (2117م،

النقاط الر يسية اآلتية:
3ـ ـ ادة وتأ ري اخلربة:
ااخلربة اليت يااابها اجفعا ت اادة ومؤ رة ،تكون أكثر اعالية
جفس الفرد ،وجيعليف أكثر ارتباطاب بسلوكيف

)273-271

تكوي ا هتاهات أن ا جفعاىل
املواقف ا جتماوية املرتبتة حتوى

القوي واملؤ ر يعمه اخلربة
اخلربة.
2ـ ـ تكرار اخلربة:
يعتمد تكوي ا هتار ولئ تكرار اخلربة ،اعندما جيد املتعلم هتعوبة متكررة

مادة دراتية معينة ،ويعجز

و معايتها ا جيف يكون اهتاهاب تلبياب وها.
1ـ ـ تكام اخلربة:
وندما ترتبة خربة الفرد بعنار م وناهتر البيئة م خرباتيف بالعناهتر اأخرى ،تتكام لدييف اخلربة
وادة كلية تؤدي ىل تعميم هذر اخلربات ،وتابج ىلطاراب واقعياب تادر ونيف أاكاميف ومواقفيف واتتجاباتيف
ملواقف مشاهبة واقف اخلربات السابقة.
-63-

3ـ ـ ىل باع احلاجات:
تنمو ا هتاهات م خبىل ىل باع الفرد حلاجاتيف واهتماماتيف ااأ ياف اليت تشب ااجات الفرد العقلية
تشب ااجات الفرد قد يكون

والنفسية وا جتماوية ،ا ن اهتاهاتيف اإلجيابية تنمو وها ،واأ ياف اليت
اهتاهاب تلبياب وها.
وا هتاهات قابلة للتتوير والتعدي ىل ا ما م مراواة العوام املشار ىلليها أوبر ااخلربات املؤ رة واملتكاملة
واملشبعة حلاجات الفرد تؤ ر بقوة اتتجاباتيف وتلوكيف و اخلربات واملواقف اليت يتفاو معها.
ثالثاً :شروط تعلم االتجاهات:

يتتلت تعليم ا هتاهات جممووة م الشروط واللوابة اليت ينبغم تواارها لتكوي اهتاهات اجيابية و
موضوع أو موقف أو قلية معينة ،وقد ادد ك م مروم واحليلة (2112م )13 ،الشروط اآلتية

لتعليم ا هتاهات:
3ـ ـ حتديد ا هتار املستهدف تكوينيف بدقة ووضوح.
2ـ ـ تواري بيئة تربوية وتعليمية حتقه اأم النفسم ،وا جتماوم ،لتكوي ا هتاهات املرغوبة.
1ـ ـ مباظة أمناط السلوك اليت ترتبة با هتار ،والعم ولئ تعزيزها ،وتنميتها ،وتوجيهها.
3ـ ـ ىلتااة الفرهتة للتب ملمارتة ا هتاهات املكتسبة ،والتعبري و أاكارهم ،ومشاورهم ،ومواقفهم و
املوضوع املرغو تكوي اهتار ىلجيا ور.
5ـ ـ اخت يار طرا ه التدريس اليت تشج ولئ احلوار واملناقشة وىلبداف الرأي هبدف تكوي قناوات اكرية لدى
تكوي

التب ووملية اإلقناع هذر تعتمد ولئ مبدأ اتت دام اأدلة والرباه واحلجج اليت تسهم
اهتاهات ىلجيابية و موضوع أو اكرة معينة.
6ـ ـ تزويد التب بنما ج اية متث أمناط قيمية متنووة ،االتب يتبنون ا هتاهات اإلجيابية و النما ج احلية
املؤ رة ،وحياولون ارتة تلوكها اإلجيا وا قتداف بيف ،وم اأمثلة ولئ لك :تب اهتاهات ىلجيابية و
البحث

اخلرباف والعلماف ختااات ولمية حمدد ،وحماولة ا قتداف هبم ،و ارتة تلوكهم العلمم اإلجيا
وا تتقااف ،وا كتشاف ،والدقة ،واملوضووية ،و ارتة أتاليت التفكري العلمم ،واإلبداع وا بتكار.
و ُّ
تعد هذر الشروط ضرورية لكم تـتم ومليـة تعلـم ا هتاهـات اإلجيابيـة وتشـكيلها لـدى التـب وتوجيههـا

بتريقــة تربويــة هتــحيحة ،واكتســا الســلوكيات اإلجيابيــة ــو قلــية أو اكــرة حمــددة ،أو تب ـ قــيم دينيــة ،أو
قااية ولمية ،أو اجتماوية مفيدة .بيد أن ما تقتلم اإل ـارة ىلليـيف ،ضـرورة ىلتااـة الفرهتـة للتـب للتعبـري وـ
اهتاهــا م وم ـواقفهم واوتقــادا م ــو أاكــار وموضــووات معينــة ،ت ـواف أكاجــل ىلجيابيــة أو تــلبية ،واــتج بــا
احل ـوار واملناقش ــة معه ــم ،وحماول ــة التع ــرف ول ــئ تربيـ ـرا م املنتقي ــة ــو ه ــذر ا هتاه ــات اإلجيابي ــة أو الس ــلبية،
وتعزيزها ىل ا كاجل منتقية ومقنعة ،وتاحيحها وتعديلها باأدلة واحلجج والرباه ىل ا كاجل غري تليمة.
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رابعاً :خصائص االتجاهات:
تتاف ا هتاهات ببع

اخلاا ا املهمة اليت ادد ا توت

)111

اكر (2117م،

النقاط

اآلتية:
3ـ ـ ا هتاهات االة وقلية ووابية ابتة جسبياب قد تتغري وندما يق الفرد حتل مؤ رات خمتلفة جتيجة لتفاوليف
م البيئة املادية ،وا جتماوية ،والثقااية اليت يتعايش معها.
2ـ ـ ا هتاهات مكتسبة ومتعلمة وليسل مورو ة.
1ـ ـ ترتبة ا هتاهات ثريات ومواقف اجتماوية ،ويشرتك ودد م اأاراد وايماوات ايها.
 3ـ تتعدد ا هتاهات وتتنوع است املثريات املرتبتة هبا.
5ـ ـ توضج ا هتاهات وجود وبقة ب الفرد وموضوع ا هتار.
6ـ ـ تتفاوت ا هتاهات وضواها وجب ها امنها ما هو واضج وهتريج ،ومنها ما هو غام ومسترت.
وهذر اخلاا ا تؤكد ولئ اقيقة مهمة ،وهم أن ا هتاهات رغم اتسامها بالثبات النس ىل أجيف ميك
تعديلها وتنميتها و اهتار مع مرغو  ،و طريه اخلربات واملواقف التعليمية املؤ رة اياجت الوجداين لدى
التب  ،باإلضااة كذلك ىل تنمية اياجت املعر  ،واتت دام اأدلة والرباه املقنعة ،والشرح والتوضيج
اهتاهات التب

و تلوك مع  ،أو معاية مشكلة

للحقا ه ،والتتبيقات واملمارتات العملية ،اليت تؤ ر
تلوكية ،أو اجتماوية لديهم.
وا هتمام بتكوي ا هتاهات العلمية اإلجيابية وقل مبكر م اياة التب

ضوف ما م اإل ارة ىللييف

مكوجات ا هتاهات ،وووام تشكيلها ،وضوابتها و روطها ،وخاا اها ليف أمهية بالغة توجييف
تلوكهم و الغايات التعليمية املستهداة ،وهتا ه هذر احلقا ه قد يسهم تكوي اهتاهات تلبية و ما
تستهدف العملية الرتبوية ىلكسابيف وتعليميف للتب  ،وم اأمثلة ولئ لك ا هتاهات السلبية لدى التب
و بع املواد الدراتية ومعلميها جتيجة بع املمارتات اخلاطئة تعليم هذر املواد.
كما أن اهتمام املعلم باختيار طرا ه التعليم احملفزة ولئ البحث وا تتقااف واحلوار واملناقشة ،وا
املشكبت ،و يئة بيئة هتفية حمفزة ولئ التعلم النشة ،واختيار اخلربات الوظيفية اليت تشب ااجات التب
وتل اهتماما م وميوهلم العلمية ،وتعا مشكب م امل تلفة ،وتقدميها بترق تربوية مشوقة و تعة ،وىلتااة
الفرهتة هلم ملمارتة اأجشتة التعلمية التعاوجية ،وتفعي تقنيات التعليم ،وحتفيزهم وتشجعيهم ولئ ىلجناز
وحتقيه اأهداف التعليمية ك هذا م العوام اأتاتية اليت تسهم تكوي ا هتاهات اإلجيابية لدى
التب و املدرتة واملعلم واملواد الدراتية اليت يدرتووا.
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الجانب الثاني :الدراسات السابقة:
اظم موضوع تكنولوجيا الناجو باهتمام كبري م قب الدراتات الرتبوية اأجنبية ،أما الدراتات العربية
هذا اعاىل اايهود متواضعة جداب ،ابعد مسج أدبيات اعاىل الرتبوي ،ا لك م أدلة الرتا ايامعية
للجامعات العربية ،ومركز امللك ايا للبحو العربية واإلتبمية ،واملكتبات الرقمية ايامعية ،وقاودة
البياجات جبامعة أم القرى ،مل يتم العثور ىل ولئ عث وااد قدم للمؤمتر العلمم احلادي والعشري  :تتوير
املناهج الدراتية ب اأهتالة واملعاهترة ،ايمعية املارية للمناهج وطرق التدريس وام (2119م) .وايما يلم
وهتف لبع الدراتات اليت تناولل تكنولوجيا الناجو ضوف احملوري اآلتي :
المحور األول :دراسات تناولت الرأي العام نحو قضايا تكنولوجيا النانو:

اهتهل بع الدراتات ىل اتتقااف الرأي العام اوىل القلايا واإل كاليات اليت أُ ريت اوىل تكنولوجيا
الناجو ،وردود اأاعاىل ا جتماوية وها ،باوتبارها م التقاجات النا ئة احلديثة اليت جالل جد ب واتعاب لدي

املهتم بتكنولوجيا الناجو وولومها ،م املت اا

هذا اعاىل ،أو الرأي العام لدى اعتم

تلف أطياايف

و را حيف الفكرية والثقااية وا جتماوية ،وم أبرز هذر الدراتات ما يأ :

قام ميهتا ( )Mehta, 2004م جامعة تاتكاتشيوان (  )Saskatshshewanكندا ،ب جراف دراتة
بعنوان" :م التكنولوجيا احليوية ىل تكنولوجيا الناجو :ما ا ميك أن جتعلم م التكنولوجيات السابقة؟ " ولئ
وينة وشوا ية م ايمهور ،هدال ىل اتتتبع آراف العامة م اعتم اوىل مستقب تكنولوجيا الناجو ،واهم
الظروف اليت أااطل باأختاف اليت وقعل ايها تشريعات التكنولوجيا احليوية (البيوتكنولوجم) وتشري مبادئ
للتحكم خماطر تكنولوجيا الناجو م خبىل اتت دام منا ج اجتماوية واقتاادية ،وتتوير آليات تكنولوجيا
الناجو م خبىل مناهج جديدة للتعام م املوضووات البحثية غري يقينية ،وحماولة ىلجياد جوع م التوازن ب
امل اطر والفوا د املتوق احلاوىل وليها م خبىل تتبيقات هذر التكنولوجيا .وكشفل جتا ج الدراتة و
ىلخفاق كندا اجتذا ايماهري م العامة للدخوىل مناقشات اوىل كيفية تنظيم ووض تشريعات
ملستقب تكنولوجيا الناجو ،وأمهية اختا ىلجرافات اارتازية وااتياطية م أج ا تتفادة م اأختاف اليت وقعل
ايها التكنولوجيا احليوية وحماولة تبايها .وأ ارت ىل أن تتبيه هذر املبادئ قيمة هلا ىل ا اش العلم
توضيج امل اطر والتحكم ايها ،و قيمة لإلجرافات ا ارتازية كذلك ،وأن التتبيه احلازم والاارم ملبدأ
اإلجرافات ا ارتازية قد ينفم الفوا د املااابة هلذا النوع م العلوم ،ور ا يساود لك ادو جفقات

أولئ م املتوق تكلفتيف للحاوىل ولئ خدمات هذر التقنية احلديثة الواودة.
وأجرى جورج وآخرون ( )George et al , 2005م الو يات املتحدة اأمريكية دراتة بعنـوان " :ختيـ
تكنولوجي ـا النــاجو :الــدوم الثقــا لبخرتاوــات التكنولوجيــة أوروبــا والو يــات املتحــدة اأمريكيــة" ولــئ وينــة
مكوجة م ( )35،111ا ،هـدال ىل التعـرف ولـئ آراف النـا ـو تكنولوجيـا النـاجو ،وهـ تتسـاهم
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حتس ـ ــك احليــاة أمريكــا وأوروب ــا العش ـري وام ـاب القادمــة ؟ وه ـ يس ــاهم املهتم ــون بتكنولوجي ــا الن ــاجو
(احلكومة ،الاناوة ،ولمـاف ايامعـات ،والعلمـاف جمـاىل الاـناوة) خدمـة اعتمـ أم ؟ هـذا باإلضـااة ىل
التعـرف ولــئ مــدى اهتمـام النــا بــالعلم والتكنولوجيــا احلديثـة جباجــت أمــور ايـا م اأخــرى التقليديــة .وأظهــرت
جتــا ج الدراتــة اخــتبف الــردود ا جتماويــة ب ـ مؤيــد ومعــارض ،وأن ( )٪51أمريك ــا مؤيــدون لتكنولوجي ــا
النــاجو و( )٪15معارضــون ،والنســبة املتبقيــة حمايــدون ،أمــا أوربــا ا ـ ن جســبة املؤيــدي ( )٪29أمــا املعارضــون
( )٪51والنسبة املتبقية حمايـدون ،وأ ـارت الدراتـة ىل أن اأمريكـان أكثـر تفـاى ب مـ اأوربيـ  .وكشـفل وـ
قة وينة أاراد الدراتة املهتم بتكنولوجيا الناجو ،واتتعدادهم التام لبجتظـار ومـا تسـفر ونـيف تتبيقـات هـذر
التقنية احلديثة م جتا ج ،وأن وتا اإلوبم تشك موقف الرأي العـام هتـار ا هتمـام بتكنولوجيـا النـاجو اهـم
داومة للثقااة اخلاهتة بالعلم والتكنولوجيا.

وم الدراتات اليت اتتهدال قيا اهتاهات الرأي العام و تكنولوجيا الناجو دراتة تشوىل وآخران
( ) Chul et at, 2005بعنوان " :مواقف العامة هتار دخوىل التكنولوجيا احلياة " هدال ىل التعرف ولئ
آراف املواطن و دخوىل التقنيات احلديثة ىل جواام احلياة امل تلفة ،ومدى تأ ريها ولئ تلك اعا ت،
والتعرف ولئ تأ ري املعلومات احلديثة ولئ تغيري مواقف واهتاهات النا و تكنولوجيا الناجو ،والكشف و
مدى أمهية اللقافات ايماهريية ،وحماورة النا اوىل املوضووات املستحد ة التكنولوجيا والعلم بشك وام.
وأتفرت الدراتة و تأ ري املعلومات اليت قدمل للنا اوىل تلك التكنولوجيا تغيري آرا هم ايث كاجوا
يتحد ون قب لك بدون خلفيات ولمية مسبقة ،وأبدى الرجاىل اهتاهاب ىلجيابياب و تكنولوجيا الناجو أكثر م

السيدات الب أبدي مواقف تلبية وها .وأوضحل الدراتة أمهية وقد اللقافات والتواهت ايماهريي
ملناقشة النا اوىل املوضووات العلمية هبدف تكوي اكرة اوهلا ،واختا القرارات و املوضووات املهمة اليت
هلا تأ ري ولئ الرأي العام.
وم جامعة جكا ري جاقشل دراتة اي وآخرون ( )Phil et al, 2005بعنوان " :تكنولوجيا الناجو:

احلكم واملداو ت العامة :ما دور العلوم ا جتماوية؟ " ولئ وينة وشوا ية م الو يات املتحدة اأمريكية
وىلجنلرتا ،هدال ىل معراة دور العلوم ا جتماوية تشكي مستقب البحث تكنولوجيا الناجو ،والكشف
و دور العلوم ا جتماوية املتلو حتديدر م أج وض آلية للبحث تقنية الناجو ،وحتديد الدور
احلكومم تفعي اتت دام تتبيقات تقنية الناجو ،وتقدميها بشك مقن للعامة .وأظهرت جتا ج الدراتة
ازدياد دور العلوم ا جتماوية توايد العبقات ا جتماوية ،وتفعي البحث العلمم اياد تكنولوجيا
الناجو م خبىل التثقيف اعتمعم ،ووض برامج اجتماوية لتحقيه هذا الغرض ،وأن العلوم ا جتماوية
املتلوبة متزج ب تكنولوجيا الناجو وولم الناجو م العلوم ا جتماوية ات الالة باعتم  ،م خبىل املناظرات
واملناقشات م العامة وايمهور .وتفعي دور الدولة احلكومم
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توايد املاادر م أج خدمة وتقدا التقنية

ايديدة للعامة أمريكا ،وكذلك اململكة املتحدة ،وىلظهار التحديات والفر
وكيفية ا تتفادة م تكنولوجيا الناجو التنمية ا قتاادية املستدامة.

اليت تاور هذر الظاهرة،

وطرح تتيف ( )Steven, 2007دراتة بعنوان " :ورة الناجو – التأ ري الكبري :كيف تتغري تكنولوجيا
الناجو النا ئة مستقب التعليم والاناوة أمريكا ،وبشك أكثر حتديداب و ية أوكبهوما ؟ " وأ ارت
الدراتة العديد م التساى ت املهمة اوىل القوة ا قتاادية اليت تتقود وجلة ا قتااد العاملم املرالة
املستقبلية القادمة ؟ وكيف ميك ىلوداد اأج ياىل هلذر املرالة ؟ وما تأ ريا ا احملتملة ولئ خمتلف امله الفنية ؟
وكيف ميك ىلوادة ختتية امله الفنية لتستووت مستجدات تكنولوجيا الناجو؟ وهدال ىل ىلجراف مسج ولئ
املستوي احمللم والدويل ،اوىل أختار تكنولوجيا الناجو ،واوا دها العلمية أمريكا ،والتوهت ىل توهتيات
و ية أوكبهوما .وتوهتلل الدراتة
للت تية اأكادميم ووض اترتاتيجيات معينة وأهداف لكلية اعتم
ىل مجلة م النتا ج كان م أبرزها :ىل ن تكنولوجيا الناجو تتؤدي ىل تغيريات جذرية خمتلف اعا ت
العلمية ،وأوا تتعيد تشكي الاناوة ولئ و جديد و لك أوا توف تنفرد باناوات جديدة ومتميزة
تتفوق ولئ الاناوات التقليدية اأخرى ،وأن تكنولوجيا الناجو ليسل جمرد منتج ،ولكنها جظام هتناوم جديد
ليف تتبيقاتيف مث التكنولوجيا احليوية ،وبوة ولئ أوا تتقود وجلة ا قتااد العاملم املستقب القريت.
وأ ارت ىل أمهية ختتية وهيكلة امله الفنية ضوف التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو ،وضرورة ىلوادة
وهتياغة دراتة ولوم الفلاف واهلندتة والرياضيات ومواد العلوم ،وأمهية ىلوداد اأجياىل ا يتبفم م متتلبات
ومستجدات الثورة العلمية القادمة تكنولوجيا الناجو.
وقام ليزيل وآخرون ( )Leslie et al, 2007م جامعة تكسا بالو يات املتحدة اأمريكية ب جراف
دراتة بعنوان " :معراة اآل ار ا جتماوية لتكنولوجيا الناجو م خبىل احملاكاة :تيناريو الناجو " ولئ وينة م
مجعها بواتتة بكة اإلجرتجل ا تملل ولئ أرب جممووات (:أكادمييون ،القتاع اخلا  ،احلكومات،
ايمهور العام ) وكان م أهم أهدااها اهم الظروف ا جتماوية ،والثقااية ،والتارلية ،والسياتية املعقدة
املااابة لتكنولوجيا الناجو ،وتش يا اآل ار ا جتماوية املرتتبة ولئ تكنولوجيا الناجو ،وتأ ريا ا الاحية ولئ
البيئة واعتم كك  ،ودراتة تاميم احملاكاة م خبىل جممووات للمناقشة ،ومعراة تاميم تيناريو الناجو م
أج تدويم جقاط القوة وتب السلبيات .وكان م أهم جتا جها :أن اهم الظروف ا جتماوية ،والثقااية
والتارلية ،والسياتية يؤدي ىل اكتشاف تاورات واضحة ،والوىل وملية وواقعية م خبىل وم التجار
الفعلية ول ئ تتبيقات تكنولوجيا الناجو ،وأن دراتة اآل ار ا جتماوية تسهم تفعي أمهية دور الفرد واعتم
واملؤتسات واحلكومات التعام م هذر التقنية .وأن معراة احملاكاة يؤدي ىل اجعكاتات تتبيقية تليمة،
وأكثر دقة ولئ تتبيقات وآ ار اتت دام تكنولوجيا الناجو احلديثة ،واكتشاف التتورات الزمنية ملستقب
تكنولوجيا الناجو.
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( & Christine

ولرهتد اآل ار ا جتماوية لتكنولوجيا الناجو تناوىل ك م كريستيان واتتيف
 )Stephen, 2007جبامعة ليهاي – بيثليهم – بنسلفاجيا ،دراتة بعنوان  " :مناقشات حتم بع

امل اطر:

وض أطر لتحلي اآل ار ا جتماوية تكنولوجيا الناجو" أجريل ولئ جممووات وم – أجظمة جمتمعية .هدال
ىل بناف اوار ب جممووات العم املهتمة بتكنولوجيا الناجو ،واليت ياعت وليها التواهت م بعلها البع ،
عرب هذر اعمووات
والكشف و كيف أهتبحل اآل ار ا جتماوية هلذر التقنية ملموتة وموجودة ؟ وكيف تُ ِّ
و تلك اآل ار ومدلو ا اخلاهتة؟ وكيف ميك التحكم خماطر اآل ار ا جتماوية لتكنولوجيا الناجو.
وتوهتلل جتا ج الدراتة ىل مدى احلاجة اللرورية إلزااة اللبابية العريلة لفهم النا لتكنولوجيا الناجو،
وتاحيج جظر م ىلليها ،ووهتوىل جممووات العم لوض تاور لقرارات يتم ورضها ولئ املسؤول ليتم تفعليها
وتقنينها است اللوا ج ،وحتديد ايهود املبذولة لتعلي امل اطر ،وايهات املنوط هبا القيام هبذا الدور ،ووض
احملددات واحملا ير م ا تت دام اخلاط لتكنولوجيا الناجو ،واتت دام أجابيت الناجو الكربوجية مفردة األواح
لثقة العمبف اتت داما ا اآلمنة ،ووض معايري وقواج لتتبيقات تكنولوجيا الناجو اعا ت العسكرية
ومجي املنتجات ا تتهبكية اليت تعتمد ولئ تكنولوجيا الناجو للحفا ولئ تبمة املستهلك  ،وكذلك
احلفا ولئ تبمة البيئة اليت تتبه ايها هذر التقنية.
(أوتت )
واتتهدال دراتة ليزيل وىلليزابيث ( )Leslie & Elizabeth, 2008جبامعة تكسا
بعنوان " :تبادىل اأدوار م أج التعرف ولئ اآل ار ا جتماوية لتكنولوجيا الناجو " تكوي اهم أومه لدى
الرأي العام للقلايا املرتبتة بتكنولوجيا الناجو ،واكتشاف اأجواع امل تلفة م أجشتتها ،وطرح أاكار داخ
املدينة ملعاية اآل ار ا جتماوية النامجة و تتبيقات تكنولوجيا الناجو ،وتووية املواطن و اللقااات الناجوية
تكسا  .وكشفل الدراتة و مجلة م
للوقاية م امل اطر اليت قد تؤ ر ولئ الاحة العامة للمواطن
النتا ج كان م أمهها :تشكي أطر حتاورية وتواهت ب املواطن والبااث لتوويتهم بأجشتة التقنية احلديثة
وكيفية التعام معها ،وضرورة تفعي دور القتاع اخلا واحلكومة التووية هبذر التقنية وآ ارها ولئ الاحة
وتا اإلوبم

العامة ،وطرح اللقااات الناجوية و رح كيفية اتت دامها م خبىل ختة توووية تست دم
املر ية.
بينما تناولل دراتة جون وآخرون ( ) John et al, 2008م جامعة جنو كاليفورينا – كولومبيا،

بعنوان " :مناقشة اية :تتب اهتمام املواطن بتكنولوجيا الناجو :ما ا تيقولون ؟ " هدال ىل التعرف
ولئ مدى اهتمام املواطن بتكنولوجيا الناجو ولئ وينة وشوا ية م را ج اعتم وأوتاطيف العلمية تلف
مؤهب م وخربا م ،ومناقشة تكنولوجيا الناجو ضوف التقدم العلمم املذه ولئ قدر م الشفااية
الربجامج م اتت دام تتبيقات تكنولوجيا الناجو
واملوضووية ،والتوهت ىل آلية حتدد مواقف املشارك
جما ت تتبيقية واتعة النتاق .وتوهتلل الدراتة ىل مجلة م النتا ج كان م أمهها :تباي اهتمام املشارك
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م املواطن بتكنولوجيا الناجو است مؤهب م وخربا م ،وأن التقدم العلمم يفرض ضرورة التترق ىل
موضوع تكنولوجيا الناجو املناقشات ووقد املناظرات العلمية والسيمنارات .وأااج أكثر م جاف ودد
ضوف مستجدات العلم

الدراتة و تفاىهلم اإلجيا واتتعدادهم للتعام م تكنولوجيا الناجو
املشارك
وتتور التكنولوجيا العامل.
و جماىل املقارجة ب اهتاهات ايمهور العام و تكنولوجيا الناجو أجرى ك م هوير وبيرت( Holger
 )& Peter, 2008دراتة بعنوان " :تأطري ىلدراك خماطر تكنولوجيا الناجو " ولئ وينة وشوا ية م أمريكا
وأوروبا و طريه ا تااىل باهلاتف هدال ىل اتتقااف مدى ىلدراك أاراد وينة الدراتة مل اطر تكنولوجيا
الناجو ،واجتباوا م وها ،واعا ت املتأ رة هبا ،ومدى معراتهم بفوا دها املتنووة خمتلف اعا ت .وأظهرت
جتا ج الدراتة أن ( )٪31يرون أن اوا دها أكثر م خماطرها ،بينما أ ار ( )٪18أن جسبة امل اطر تعادىل
اوا د تكنولوجيا

الفوا د وأن ( )٪22يعتقدون أن امل اطر أكرب م الفوا د ،وأن اأوربي أكثر تشكيكاب
الناجو م اأمريكي .
وأجـرى اريــدريك وآخـرون ( )Frederic & et al, 2009دراتـة بعنـوان " :اهـم ايمهــور لتكنولوجيــا
الناجو اعاىل الغذا م :الدور اخلفم لوجهات النظر اوىل العلوم والتكنولوجيـا والتبيعـة " هـدال ىل اتتقاـاف
الفهــم العــام للجمهــور ــو تكنولوجيــا النــاجو ،والكشــف و ـ اأدوار اخلفيــة لوجهــات النظــر املتباينــة مقارجــة ب ـ
الو يــات املتحــدة اأمريكيــة الــيت اتــت دمل تكنولوجيــا النــاجو الزراوــة ،والــدوىل اأوربيــة الــيت ظلــل متحفظــة
اا اآلن ولئ اتت دام تكنولوجيا الناجو اعاىل الغذا م .وأوضحل جتا ج الدراتة أن مستوى اهم ايمهـور
لتكنولوجيا الناجو كـان دون املتوقـ  ،كمـا خرجـل الدراتـة بوجهـات جظـر تعـارض اتـت دام تكنولوجيـا النـاجو
الغذاف ،وودم رضاهم و بع املنظمات احلكومية اليت تدوم اتت دام هذا النوع م التقنيـة .و ىلطـار حتليـ
اآلراف املعارضـ ــة ت ـ ــت دام تكنولوجيـ ــا الن ـ ــاجو اع ـ ــاىل الغـ ــذا م توهت ـ ــلل الدرات ـ ــة ىل أن م ـ ـ أه ـ ــم أت ـ ــبا
معارضتهم هلا هو قلة وويهم واهمهم لتكنولوجيا الناجو بشك جيد.

المحور الثاني :دراسات تناولت واقع النظام التعليمي والمناهج وتكنولوجيا النانو:
اهتهــل بع ـ الدراتــات ىل مناقشــة قلــايا تكنولوجيــا النــاجو ات الاــلة الو يقــة بواق ـ النظــام التعليمــم،
واملن ــاهج الدرات ــية ،وتعل ــيم الت ــب وت ــدريبهم ول ــئ تكنولوجي ــا الن ــاجو ،والت اا ــات العلمي ــة واملهـ ـ الفني ــة،
وىلوداد الكوادر البشرية جماىل تكنولوجيا الناجو ،وم أهم تلك الدراتات ما يأ :
قــام جــاكو ( ) Jacob, 1996بـ جراف دراتــة بعنـوان" :تاــميم احلجــم الاــغري جــداب :تكنولوجيــا النــاجو

وامل ــايكرو ـ ـ ـ ـ ما ــادر التقني ــة ـ ـ ـ معل ــم التقني ــة" ه ــدال ىل تا ــميم وا ــدة تدريس ــية لت ــب املرال ــة اإلودادي ــة،
بالو يــات املتحــدة اأمريكيــة ،وزيــادة املعراــة بعلــم امل ـواد واهلندتــة والتكنولوجيــا .وقــد هتــممل الواــدة لتعريــف
التبمي ــذ بكيفي ــة تا ــني اأجه ــزة واآل ت الا ــغرية ج ــداب ال ــيت تس ــت دم هت ــناوة الس ــاوات والكمبي ــوترات
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واآل ت احلاتبة واليت تان باتت دام تكنولوجيـا النـاجو ،وتكنولوجيـا امليكـرو ،وأظهـرت الدراتـة اعاليـة الواـدة
املا ــممة لتعري ــف الت ــب بكيفي ــة تا ــني اأجه ــزة الدقيق ــة ج ــداب بتكنولوجي ــا الن ــاجو ،وىلكس ــاهبم للمه ــارات

اأتاتية لتحقيه لك.
وتعـ ُّـد دراتــة آدامــز وروجــرز ( (Adams & Rogers, 2004جبامعــة جيفــادا الو يــات املتحــدة
اأمريكيــة ،وااــدة م ـ الدراتــات الــيت اهتمــل بتاــميم مــنهج لتكنولوجيــا النــاجو هــذا اعــاىل ،والــيت جــافت
بعنوان" :منهج مواد لتعليم تكنولوجيا الناجو" اتتهدال بناف حمتوى تعليمم ام وجـووم تكنولوجيـا النـاجو
هذا اعاىل ،وىلوتاف التـب ارهتـة مـ أجـ
ميك تعديليف وتتويرر ليابج قاببب لتدريس وتثقيف وامة النا
اكتشاف جما ت الدراتـة قبـ العـودة لسـنة ا متيـاز لتاـميم مـنهج تكنولوجيـا النـاجو .وتوهتـلل الدراتـة ىل
ــك م ــنهج موا ــد يش ــتم ول ــئ
أن تكنولوجي ــا الن ــاجو وب ــارة وـ ـ هندت ــة جاجوي ــة ميكـ ـ تق ــدميها للت ــب
أتاتيات وتتبيقات وآ ـار اتـت دام تكنولوجيـا النـاجو ،وتوايـد اتـت دام اتـرتاتيجيات التـدريس عيـث يكـون
مراا ـ تعلــيمهم امل تلفــة ،وأن
املــنهج الشــام لتكنولوجيــا النــاجو قــا م ولــئ حمتــوى معــر تثقيفــم للتــب
تتبيــه اتـرتاتيجية املــنهج املواــد يســاود اتــت دام املبــادئ الر يســية لتكنولوجيــا النــاجو واهمهــا وورضــها ولــئ
ايمهور واعتم العام ،وكـذلك ولـئ التـب ايـامعي ار ـا يت اـا بعلـهم تكنولوجيـا النـاجو ،وتاـبج
اع ـاىل اأوىل لــيف الت اــا والدراتــة .وأن التــدريت هــو احملــك اأتــا لتــدريت اأا ـراد ولــئ اتــت دامات
تكنولوجيا الناجو اعا ت العلمية امل تلفة.
واتـتهدال دراتـة تـتيلك وآخـرون ( )Stelic et al, 2005بعنـوان" :تتبيقـات ولـئ الليثوغراايـا اللـو ية
املعم كتشـاف تكنولوجيـا النـاجو" ومـ موديـوىل العلـوم لدراتـة النـاجوتكنولوجم التاـوير الليثيـوغرا
املعملـم ،وكشـفل جتـا ج الدراتـة أن النـاجوتكنولوجم مـادة ــيقة ميكـ أن تنمـم ا هتـار ـو املـواد العلميـة مثـ :
الفيزياف ،والكيمياف ،واأاياف ،وأن املوديوىل يقدم للتب دلي احا اأتاتيات اأولية للتاوير الليثيـوجرا
ومقيا امليكرو كبداية للفحا قب مقيا الناجو.
وجــاقش باتريشــيا وآخــرون ( )Patricia et al, 2007مقالــة ولميــة بعن ـوان ":ولــم النــاجو ميك ـ أن
يكون ااازاب إلهتبح التعليم" اهـم ا كتشـااات ايديـدة والتكنولوجيـا النامجـة وـ العلـوم احلديثـة ،ـا لـك
ولم الناجو .وأ اروا ىل أن طب الو يات املتحدة يانفون ضم املراتت املتأخرة الدراتـات الدوليـة لتقيـيم
اأداف التعليم ــم جم ــاىل العل ــوم ،والرياض ــيات ،كم ــا اتتعرضـ ـوا اآل ــار املرتتب ــة ول ــئ املب ــادرات الوطني ــة إلو ــداد
الت ــب  ،وتزوي ــدهم ب ــالعلم واملعرا ــة اهلندت ــية البزم ــة للعم ـ ـ التكنولوجي ــا املتقدم ــة ،وتعزي ــز ا كتش ــااات
وا بتكـ ــارات العلميـ ــة الـ ــيت م ـ ـ ـ ــأوا أن حتـ ــاا ولـ ــئ تتـ ــور اأمـ ــة وا زدهـ ــار ا قتاـ ــادي .وتوهتـ ــلوا ىل أن
تكنولوجيا الناجو ميك أن تكون ثابة ااازاب إلوادة النظر كيفيـة حتقيـه ىلهتـبح وميـه لتعلـيم العلـوم ،وأكـدوا
ولئ أن التادي هلذر التحديات يتتلت التفكري بترق جديدة ،واملشـاركة بـ العلمـاف وخـرباف تكنولوجيـا النـاجو
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والقيــادات الرتبويــة والتعليميــة ،واملعلمـ وغــريهم م ـ املعنيـ بتتــوير التعلــيم ،وأ ــاروا ىل أن العلــوم الناجومرتيــة،
واهلندتــة ،والتكنولوجيــا ،قــد أدت ىل ختااــات ولميــة جديــدة ،وأن ومليــة التتــوير حتتــاج ىل دراتــات متأجيــة
لتحقيه هذر الغاية ،اليت تستغرق تنوات طويلة.
واهتمل دراتة كريسوىل ( )Criswell, 2007اليت جافت بعنوان " :ربة اأمحاض والقواود بالتغليف،
والكيمياف بتكنولوجيا الناجو" بعم تتوير ملناهج املرالة الثاجوية مادة الكيمياف ،و لك م خبىل وهتف
التفاوبت النشتة م ب اأمحاض والقواود ورىيتها م منظور جديد م خبىل الناجوتكنولوجم ،وهذر
النظرة قد تؤدي لرىية جديدة للعبج وتركيت اأدوية مل تلف اأمراض.
واتتهدال دراتة جوجز وآخرون ( )Gones et al ,2007بعنوان" :ا ختباات ب طب أمريكا
اهتماما م بتكنولوجيا الناجو وخربا م :دراتة تقييمية التدريس العلمم"
اأاارقة وطب أمريكا اأوربي
ىلجراف مقارجة ب مناهج تعليم العلوم للمرالة اإلودادية والثاجوية وب اهتاهات التب و الناجو تكنولوجم
م خبىل املقارجة ب وينة م طب املرالت للتب اأمريكي م أهت أاريقم ،وأمريكي م أهت
أور  ،وتقييم ملفات اإلجناز اخلاهتة بك منهم ،وم تتبيه اختبارات الناجوتكنولوجم ،وكذلك أتلو
التقييم الذا  ،وتوهتلل الدراتة ىل وجود اروق دالة ىلااا ياب اهتاهات التب و الناجو تكنولوجم،

تعود ىل طبيعة دراتة موضووات العلوم باملرالة اإلودادية والثاجوية.
وأجرى بورتر ( )Porter, 2007دراتة بعنوان " :تكنولوجيا الناجو الكيميا ية ودراتة دمج العلوم
الت ااية والتكنولوجيا" هدال ىل تلم مفاهيم الناجوتكنولوجم الكيميا ية كمدخ لتدريس وادات
العلوم والتكنولوجيا ،ودراتة الرتكيت ايزيئم للمواد ،وتنمية اهتاهات التب و مادة العلوم ،وتفعي الناجو
تكنولوجم ا املشكبت ا جتماوية ،وأظهرت النتا ج أمهية دمج مفاهيم الناجوتكنولوجم ضم مناهج
العلوم ،ودورها تنمية ا هتاهات العلمية و مواد العلوم ،وا بع املشكبت ا جتماوية املرتتبة ولئ
تكنولوجيا الناجو.

وم ايهود العلمية الرامية لتتوير التعليم الثاجوي الو يات املتحدة اأمريكية ضوف التتورات العلمية
لتكنولوجيا الناجو قدم مادن وآخرون ( )Madden et al, 2007دراتة بعنوان" :دمج البحث العلمم املتتور
التعليم الثاجوي م خبىل راكة العلماف م املتعلم " اتتهدال :وهتف كيف كان البحث العلمم
املتتور ضرورياب إلدراك احملتوى العلمم أعا الناجو ،و لك م خبىل الشراكة ب العلماف واملتعلم معاب،
وتقوية العبقات والروابة ب البحث العلمم املتتور والفاوىل الدراتية الثاجوية م خبىل التأكيد ولئ التأ ري
املتبادىل لعلوم الناجو ،وتكنولوجيا الناجو ولئ العمليات التبيعية املوجودة ولئ اأرض ،وتتوير منهج الناجو م
خبىل اأعا والعلوم ،وتدريت معلمم املرالة الثاجوية اأاياف ،والكيمياف ،وولوم اأرض ،والفيزياف ولئ
تكنولوجيا الناجو .وم النتا ج املهمة اليت توهتلل ىلليها الدراتة :أمهية تعليم التب وتدريبهم ولئ ىلجرافات
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البحث العلمم أمهيتيف
اعلس القومم لألعا

اهم تكنولوجيا الناجو ،وولومها امل تلفة وكيفية التعام معها ،والتأكيد ولئ قرار
أمريكا ،م حماولة تتوير املناهج الدراتية ضوف مستجدات تكنولوجيا الناجو
ات مكاتت اقيقية للترا

دون املشاركة الو يقة م خرباف التعليم ،وأن العبقة ب العلماف واملتعلم
وللمجتم  ،للوهتوىل ىل ايودة النووية يمي املنتجات املفيدة.
وأجـرى كـ مـ مسـيج و يلـدا ) )Semih& Yelda, 2008دراتـة بعنـوان" :تكنولوجيـا النـاجو التعلـيم"
هــدال ىل تشـ يا الوضـ احلــايل للتعلــيم ظـ التتــور النــاجوتكنولوجم ،والتحــديات الــيت تواجــيف املؤتســات
اأكادميي ــة .وخلا ــل ىل أن تكنولوجي ــا الن ــاجو م ـ أكث ــر الت اا ــات العلمي ـة أمهي ــة الوق ــل احل ــايل ،وال ــيت
أهتــبحل تنتشــر وبســروة ولــئ املســتوى العــاملم كااــة اعــا ت العلميــة ،وأن ولــم النــاجو ،وتكنولوجيــا النــاجو
يؤديــان ىل ــورة تكنولوجي ــة األفيــة ايدي ــدة ،وأن تتبيقــات تكنولوجي ــا الن ــاجو لــديها ىلمكاج ــات ها لــة لت ــؤ ر
بشـ ــك كب ـ ــري ولـ ــئ الع ـ ــامل ال ـ ــذي جعـ ــيش اي ـ ــيف م ـ ـ الس ـ ــل ا ت ـ ــتهبكية ،وا لكرتوجيـ ــات ،وأجه ـ ــزة الكمبي ـ ــوتر
واملعلومات ،والتكنولوجيا احليوية ،ىل الدااع ايوي ،والتاقة ،والبيئة ،والتت .وأن تكنولوجيا الناجو توف تؤ ر
وبعمــه مجي ـ قتاوــات ا قتاــاد ولــئ املســتوى العــاملم ،وأكــدت ولــئ ضــرورة اختــا مبــادرات ــو اأعــا
تـواف مـ قبـ احلكومــة أو أولــاف مـ القتــاع اخلــا لتكثيــف البحــث والتتــوير تكنولوجيــا النــاجو .وأ ــارت
ىل أمهي ــة تثقي ــف وت ــدريت جيـ ـ جدي ــد مـ ـ املهندتـ ـ امله ــرة والعلم ــاف املت ااـ ـ  ،وام ــتبكهم لإلمكاجـ ـات
والقــدرات ولــئ تتبيــه املعراــة الرياضــيات ،والعلــوم ،واهلندتــة مـ أجـ تاــميم وبنــاف اأجهــزة الناجويــة ،الــيت
ختتلف اختبااب جذرياب م النظم التكنولوجية التقليدية.
وقــام معه ــد أعــا

امل ـواد وال ـربامج جبامع ــة ج ــور ويس ــرتن ( Materials Research Institute

ولــم النــاجو" هــدال ىل
 )Programs, 2008ب ـ جراف دراتــة بعن ـوان " :اكتشــاف دااعيــة واهــم التــب
املدار اإلودادية والثاجويـة مـ الاـفوف (7ـ ـ ـ )32ملفـاهيم ولـوم النـاجو ،و لـل الدراتـة
تقوا اهم التب
املســحية ( )336طالبـاب مـ خمتلــف املنــاطه الريفيــة واملدجيــة لتحديــد أهــم متالــت حتقيــه وتنميــة مفــاهيم العلــوم

الناجوية ،وقـد م بنـاف اتـتباجيف لتحديـد أهـم تلـك املتالـت ،كمـا م ىلوـداد أداة قيـا اهتـار ـو العلـوم الناجومرتيـة.
وتوهتــلل جتــا ج الدراتــة ىل أن طــب املرالــة املتوتــتة أكثــر ىلقبــا ب ودااعيــة ــو مفــاهيم العلــوم الناجومرتيــة مـ
طب املرالة الثاجوية ،وكذلك طب احللر أكثر ىلقبا ب ولئ دراتتها م طب الريف.

وأجرى ون وآخرون ( )Shawn et al, 2008دراتة بعنوان ":اتت دام التدرج والتتور التعليم
لتاميم املناهج والدراتات التقيمية " لل وينة البحث ( )37طالباب م املرالة املتوتتة و( )16طالباب م
املرالة الثاجوية ،وتنوول العينة ما ب طب الريف وطب احللر ،واتتهدال الوقوف ولئ مدى حتاي
التب ملفاهيم ولم الناجو ،والناجوتكنولوجم جماىل الكيمياف ،وتقوا منهج الكيمياف ،والتعرف ولئ مدى
تلم مفاهيم ولم الناجو ،والناجوتكنولوجم

املواضي العلمية التالية( :تركيت املادة ،خاا ا املادة ،القوة
-73-

الكهربا ية ،تأ ريات الكم ) وتوهتلل الدراتة ىل أن طب املرالة الثاجوية أكثر اهماب للمفاهيم الكيميا ية م
طب املرالة اإلودادية ،ىل أوم يفتقرون ىل مفاهيم العلوم الناجومرتية ،والناجو تكنولوجم ،ولكنهم يتساوون
لك م طب املرالة اإلودادية.
وقدم ك م السايج ومرال هاين (2009م ) دراتة بعنـوان ":تقـوا مـنهج العلـوم باملرالـة اإلوداديـة ولـئ
ضــوف بع ـ مفــاهيم النــاجوتكنولوجم" هــدال ىل التعــرف ولــئ مــدى تلــم مــنهج العلــوم باملرالــة اإلوداديــة
مفاهيم الناجو تكنولوجم ،وكذلك التعرف ولـئ اعاليـة واـدة مقرتاـة متلـمنة بعـ مفـاهيم النـاجوتكنولوجم
التحاــي وا هتاهــات ــو النــاجوتكنولوجم .وتكوجــل وينــة الدراتــة مـ ( )91طالبـاب مـ طــب الاــف الثــاين
اإلوــدادي مدرتــت ىلاــدامها :حااظــة كفــر الشــيخ ،والثاجيــة حااظ ـة دميــاط ،جبمهوريــة ماــر ،باتــت دام
التاـ ـ ــميم التج ـ ـ ـريب عمـ ـ ــووت م ـ ـ ـرتبتت  .وأظهـ ـ ــرت جتـ ـ ــا ج الدراتـ ـ ــة وـ ـ ــدم وجـ ـ ــود أيـ ـ ــة ىل ـ ـ ــارة ىل مفـ ـ ــاهيم
النــاجوتكنولوجم مقــرر العلــوم باملرالــة اإلوداديــة و لــك بعــد حتلي ـ حمتــوى املقــرر .كمــا كشــفل النتــا ج و ـ
وجـود اـروق ات د لــة ىلااـا ية بـ جتــا ج ا ختبـاري القبلــم والبعـدي ونـد مســتوى الد لـة (  )1،13لاــا
ا ختبار البعدي ،تـواف ا ختبـار التحاـيلم ملفـاهيم النـاجوتكنولوجم ،أو أداة قيـا ا هتاهـات التـب ـو
الناجوتكنولوجم.
وقــام تــتيف ( )Stephen et al, 2009م ـ جامعــة و يــة بنســلفاجيا ،ب ـ جراف دراتــة بعن ـوان" :ال ـربة
الشــبكم للتعلــيم التكنولــوجم تكنولوجيــا النــاجو الو يــات املتحــدة" اتــتهدال وضـ تاــور آلليــة اتــتجابة
التعلـيم للتتـور النـاجوتكنولوجم .وتوهتــلل الدراتـة ىل العديـد مـ املقرتاــات ا تـرتاتيجية لتحقيـه هـذر الغايــة،
ومنها :تنمية القوى العاملـة وتـدريبهم ولـئ ولـوم تكنولوجيـا النـاجو ،وتزويـد التـب واملعلمـ بـاخلربات املتقدمـة
تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وت ــواري اأجه ــزة واملع ــدات اأكث ــر تق ــدماب ه ــذا اع ــاىل مجيـ ـ املؤتس ــات التعليمي ــة،
وكــذلك تــواري الــدوم املــادي الكبــري لتكنولوجيــا النــاجو املؤتســات التعليميــة لبنــاف تعلــيم وــايل ايــودة للقــوى
العاملة.
وأجـرت ىلليزابيـث ( )Elizabeth, 2009دراتـة بعنـوان" :تقريـر تقييمـم وـ مشـروع طفـرة النـاجو" لتـب
الفيزيــاف والكيميــاف .اتــتهدال هتمي ـ أولــاف املشــروع م ـ قتاوــات متعــددة م ـ تزويــدهم بعلــوم النــاجو ،وبنــاف
وبقــات و ــبكات لبــث الثقــة جفوتــهم للــتعلم ،ومراجعــة وتنقــيج جتــا ج هــذا املشــروع ،وتتــوير الشــفااية بـ
أولــاف املشــروع ،وتقيــيم ا اتياجــات للتحقــه مـ اــروض البحــث واأجشــتة املقرتاــة هلــم ،وطــرح اــر للــتعلم
النــاجو ،ومفــاهيم النــاجو م ـ خــبىل ومليــة التعلــيم ،والتأكيــد ولــئ املروجــة ومليــة التتــوير ليبقــئ
ا ا ـرتا
التب معرض أي ار وظروف غري متوقعة .وأظهرت جتا ج الدراتة  :أن مشروع طفرة الناجو كـان جاجحـاب
حتقيــه هــدا  :اأوىل :مب مــة املــنهج كتشــاف مــا ىل ا كاجــل ولــوم النــاجو ،وتكنولوجيــا النــاجو ،واهلندتــة،
ومفــاهيم الرياضــيات ميكنهــا أن تتكامـ مـ العلــوم الفيزيا يــة والكيميا يــة بتريقــة تكــون داومــة للتــب
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تعلــم

املفاهيم اأتاتية وايوهريـة للعلـوم ،ومبفمـة ومليـة تتـوير املـواد لتحديـد مـنهج اعـاىل للمـواد واأدوات ،وكيفيـة
تتويرهــا جمــاىل ولــوم النــاجو والتكنولوجيــا ،وكــذلك جمــا ت اهلندتــة والرياضــيات .والثــاين :أن املشــروع أتــاح
الفرهتة للتب لفهم ومليـة التتـوير اخلاهتـة بكيفيـة التعامـ مـ تكنولوجيـا النـاجو ،وهـو مـا جنحـوا ايـيف ـ ـ أيلـاب ـ ـ
ايث تعرضوا ملواقف ياعت التنبؤ بنتا جها ومعراة اآل ار املرتتبة وليها.
وجظمل جامعة جنو كاليفورجيا ،لو اجنلو ( )2009ور ة وم برواية املؤتسة الوطنية للعلوم،
حتل ونوان ":الشراكة م أج تعليم تكنولوجيا الناجو" اتتهدال حتديد ودراتة الوض احلايل يهود تعليم
تكنولوجيا الناجو ،والتعرف ولئ البنية التحتية البزمة لتحقيه تعليم اعاىل تكنولوجيا الناجو ،وحتديد اآلليات
البزمة للشراكات م أج تواري معلومات و ولوم تكنولوجيا الناجو ،والعلوم واهلندتة .وأوهتل بتعليم
تكنولوج يا الناجو ،وضرورة مشاركة املعلم إلدخاهلا مؤتسات التعليم ،ودوم ايهود ملعاية قلايا التعليم
والقوى العاملة ،وأن تعزز تكنولوجيا الناجو تتوير املناهج الدراتية والتقييم الذي يتناتت م كليات اعتم .
وىلجشاف مراكز الناجو لتكون مادراب ايويا لتواري املواد والتدريت ،واملعلومات ،وىلجشاف منتدى للتواهت م
اعتم احمللم واملشاركة ،وتبادىل أال املمارتات اييف م ايامعات وكليات اعتم .
وتُعـد دراتـة جريمــم ( ) Jeremy, 2009بعنـوان " :تعلــيم تكنولوجيـا النـاجو :احملتــوى واملنـاهج املعاهتــرة "

وااــدة مـ الدراتــات املهمـة لتشـ يا مــدى مب مــة احملتــوى التعليمــم للمنــاهج والنظــام التعليمــم الو يــات
املتح ــدة اأمريكي ــة للتت ــور العلم ــم جم ــاىل تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتت ــوير اأجظم ــة التعليمي ــة ت ــتيعا مف ــاهيم
وتتبيق ــات التقني ــة احلديث ــة وىلدخاهل ــا املن ــاهج الدرات ــية ت ــدرجيياب ،وكي ــف ميكـ ـ للمتعلمـ ـ أن يس ــتفيدوا مـ ـ
تتبيقــات تكنولوجيــا النــاجو ،وتــدويم قــدرا م ولــئ مواهتــلة اأعــا  ،ووض ـ منــاهج وا ـرية إلوــداد متعلم ـ
قــادري ولــئ اتــتيعا تكنولوجيــا النــاجو ،و ارتــتهم أجشــتة اإلبــداع وا بتكــار تكنولوجيــا النــاجو .وأظهــرت
جت ــا ج الدرات ــة أمهي ــة تنمي ــة ق ــدرات الدارتـ ـ ول ــئ ىلجـ ـراف البح ــو وىلكس ــاهبم امله ــارات البحثي ــة لبت ــتجابة
والتفاو ـ م ـ التتــورات التكنولوجيــة احلديثــة ،وضــرورة تتــوير املنــاهج والنظــام التعليمــم ملواكبــة التتــور العلمــم

لتكنولوجيــا النــاجو باوتبارهــا موضــوواب اامسـاب للحفــا ولــئ اأمـ القــومم ،والتقــدم ا قتاــادي ،وحتسـ معــايري
جوويــة احليــاة الو يــات املتحــدة اأمريكيــة ،وتــدويم ا ــا اعــاىل العلمــم .وأكــدت ولــئ اتــت دام التقنيــات
العلميــة احلديثــة ج ــداب تكنولوجيــا النــاجو ،وكش ــفل و ـ أمهيــة التعام ـ م ـ تكنولوجيــا الن ــاجو كمجــاىل ولم ــم

لتتبيه املعراة باوتبارها جمـا ب ولميـاب يتلـم العديـد مـ الت ااـات العلميـة اأخـرى مثـ الكيميـاف ،والفيزيـاف،
واأايــاف ،واهلندتــة ،وولــم امل ـواد وغريهــا ،وتشــجي البحــث العلمــم ،ووض ـ آليــات لتتــوير التعلــيم القــا م ولــئ
جممووات ولمية للبحث والدراتة.
البحث وا كتشاف م خبىل وض التب
بينمــا أ ــارت دراتــة جاجســم ( )Nancy, 2009بعن ـوان " :ملــا ا جعلــم تكنولوجيــا النــاجو؟ " العديــد م ـ
التســاى ت املثــرية لبهتمــام ،ومنهــا :ه ـ هن ـاك ااجــة لتعلــيم تكنولوجيــا النــاجو؟ وه ـ يعتــرب ولــم مقيــا النــاجو
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واهلندت ــة جم ــا ب تعليمي ـاب منفا ـبب و ـ النظ ــام التعليم ــم احل ــايل؟ أم أن تكنولوجي ــا الن ــاجو تا ــت جف ــس اع ــاىل
التعليمم؟ وتوهتلل ىل مجلة م النتا ج كان مـ أمههـا :أن هنـاك قلقـاب متزايـداب اأوتـاط التعليميـة والقيـادات
الرتبوية الو يات املتحدة اأمريكية اوىل مدى ا هتمام بتـدريس تكنولوجيـا النـاجو ،وأجـيف أهتـبج ضـرورة تربويـة
وتعليمية ملحة تفرضها حتديات تكنولوجيا الناجو ،وأن تكنولوجيا النـاجو هتـارت اقـا ه ولميـة جيـت أن يدرتـها
خمتلــف املراا ـ التعليميــة ،باإلضــااة ىل أن ولــم مقيــا النــاجو واهلندتــة ثابــة ولم ـ متأهتــل
التــب
املفاهيم الر يسية للعلم.

و دراتة حتليلية أمهيـة دمـج تكنولوجيـا النـاجو خمتلـف املرااـ التعليميـة الو يـات املتحـدة اأمريكيـة
أجــرى آجــيت ( )Antti, 2010جبامعــة هلســنكم – انلنــدا ،دراتــة بعن ـوان":حتلي ـ املــدلوىل العلمــم لعلــم النــاجو
وتكنولوجيــا النــاجو اعــاىل العلمــم والتكنولــوجم" اتــتهدال مناقشــة أمهيــة توتــي النتــاق ملتتلبــات تكنولوجيــا
الن ــاجو ،وض ــرورة دم ــج القل ــايا ات الا ــلة الو يق ــة بتكنولوجي ــا الن ــاجو املن ــاهج الدرات ــية خمتل ــف املرااـ ـ
التعليمي ــة لنش ــر الثقاا ــة العلمي ــة الناجوتكنولوجي ــة ل ــدى املتعلم ـ ـ م ـ ـ خ ــبىل حتدي ــد اإلج ـ ـرافات ،والوت ــا ،
واأجشتة لتحقيه هذر الغاية ،والكشف و أمهية ىلوادة هيكلة اأجظمة والبُا التعليمية ا يتوااه مـ متتلبـات
تكنولوجيا الناجو .وكـان مـ أهـم جتا جهـا :التأكيـد ولـئ تلـم املنـاهج الدراتـية تكنولوجيـا النـاجو واـه أتـس
ولميــة منظمــة وحتليليــة ،وىلجيــاد بيئــة تعليميــة لتــدويم البحــث العلمــم والتكنولــوجم ،وأمهيــة بنــاف جظريــة حتليليــة
لتكنولوجيــا الن ــاجو م ـ خ ــبىل تا ــميم أط ــر جظري ــة وتتبيق ــات وملي ــة هل ــا ،واتمي ــة ىلو ــادة هيكل ــة البُــا والنظ ــام
التعليمم تتيعا التتورات العلمية تكنولوجيا الناجو ،وضرورة دوـم وتشـجي ومليـيت اإلبـداع وا بتكـار
التكنولوجي ــا املتقدم ــة لإلت ــهام حتقي ــه مكات ــت ولمي ــة واقتا ــادية ول ــئ الا ــعيد الق ــومم والع ــاملم ،وومـ ـ
منــاظرات ولميــة وا ـوارات تثقيفيــة م ـ خــبىل ب ـرامج تليفزيوجيــة لشــرح أبعــاد هــذر التكنولوجيــا الواوــدة ،ومعايــة
التحديات التقنية اليت تواجيف البااث واملواطن  ،وكيفية ا مشكبت التتبيقات التكنولوجية الناجوية.
وتـعل دراتـة ىلليجاجـدرا وآخـرون ( )Alejandra et al, 2010جبامعـة بـوردوا ارجسـا بعنـوان ":جعـ
ظاهرة مقيا الناجو ات قيمة :منو ج مقرتح للمعراة والتدريت " ىل حماولة التعرف ولـئ طـرق جديـدة لتاـميم
منــاهج اعالــة حيتاجهــا العلمــاف ملواجهــة التحــديات املرتبتــة بتكنولوجيــا النــاجو و لــك م ـ أج ـ هتهيــز خــرجي
تكنولوجيــا النــاجو ،وحتديــد املفــاهيم واأاكــار وط ــرق
ُمــدرب م ـ الفني ـ واملهندت ـ والعلمــاف املت اا ـ

التفكــري املتلوبــة لفهــم ظــاهرة مقيــا النــاجو ،ومعراــة كيــف ميك ـ لعلمــاف مقيــا النــاجومرتي واملهندت ـ جع ـ
املفــاهيم واأاكــار املرتبتــة قيــا النــاجومرتي ات قيمــة وجــدوى للمتــدرب  ،باإلضــااة كــذلك ىل ات ـت دام "
احملتــوى املعــر الرتبــوي" أو مــا يســمئ "  "PCKوهــو يع ـ املعراــة الــيت ميتلكهــا املــدربون (املعلمــون) ملســاودة
طبهبم ولئ اهم وتعلم طبيعة املواد الناجوية ،وكذلك لنق حمتوى املعراة هتياغة ولميـة مفهومـيف للتـب وـ
طريه دجميف م الترق الرتبوية والتعليمية .وأظهرت جتـا ج الدراتـة :أمهيـة التقـدم
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تعلـيم اعـاىل لتكنولوجيـا النـاجو

ولــئ مســتوى التعلــيم العــايل ،ومراا ـ التعلــيم املتقدمــة ،واقرتاــل ضــرورة اتــت دام هتميعــات متعــددة للبياجــات
واملعلومــات م ـ وم ـ مق ــاببت م ـ البــااث  ،وتق ــدا حماض ـرات ،وات ــت دام تقني ــات با ـرية ،إلجي ــاد ما ــادر
متعددة يم البياجات واملعلومات ،وتهولة احلاوىل وليها .والتأكيد ولئ دمج تكنولوجيـا النـاجو ضـم املنـاهج
الدراتية لفهم ظاهرة املقيا الناجومرتي ،وىلجياد الترق الرتبويـة والتعليميـة الفعالـة الـيت تشـك ىلطـار ومـ ملنـاهج
اهلندتــة .وأ ــارت الدراتــة ىل اتــت دام تتبيقــات احملتــوى املعــر الرتبــوي ك طــار وم ـ جظــري لفحــا وتقيــيم
مظ ــاهر الت ــدريس ( وول ــئ وج ــيف اخلا ــو وملي ــة ت ــدريت املعلم ـ ) تعل ــيم اهلندت ــة ومعرا ــة املـ ـواد ،وك ــذلك
وي تعل ــيم و ــايل ،وحمت ــوى مع ــر للب ــااث ول ــئ املقي ــا

البح ــث جم ــاىل اهلندت ــة ،وه ــذا يتتل ــت م ــدرب
الناجومرتي اهلندتة.
و ىلطــار ايهــود العلميــة إلدخــاىل تكنولوجيــا النــاجو ضــم املنــاهج الدراتــية

املــدار الفرجســية جــافت

ىلتــهامات اــرجي ( )Virginie, 2011مـ ارجســا ـ ـ ـ املركــز القــومم لألعــا العلميــة ـ ـ بـ جراف دراتــة بعنـوان:
"تعلــيم ولــوم النــاجو وتقنيــات النــاجو :معراــة املعلم ـ " طبقــل ولــئ معلمــم املرالــة الثاجويــة ،واتــتهدال حماولــة
تاـميم مـنهج تعليمـم ـام لتكنولوجيــا النـاجو مـ الروضـة واـا املرالــة ايامعيـة ،وحماولـة تتـوير أجهـزة جاجويــة
لتدريت وتعليم املعلم ولئ الناجو املدار الايفية ،هذا باإلضـااة ىل حماولـة اإلتـهام ومليـة اهـم معراـة
املعلم ـ ب ـالعلوم ،ووم ـ بع ـ املقــدمات اخلاهتــة بعلــوم النــاجو ،وتكنولوجيــا النــاجو ،وتكاملهمــا مع ـاب م ـ ايــث
ومليــة تــدريس العلــوم ،وتو يــه معراــة املعلم ـ هبــا ،وتكــوي اهتاهــات ىلجيابيــة لتــدريس ولــوم النــاجو
التلــم
وتكنولوجيا الناجو ،واهم تأ ري لك ولـئ التـب  .وكشـفل جتـا ج الدراتـة وـ وجـود معارضـ لفكـرة تلـم
تكنولوجيــا النــاجو املنــاهج أن لــك يُعــد أكــرب وأ ـ مـ أهــداف ومليــة الــتعلم فهومهــا الشــام  ،وأ ــارت
ىل وج ــود أجه ــزة اديث ــة تس ــت دم تكنولوجي ــا الن ــاجو ميكـ ـ ىلدخاهل ــا كوت ــا ة وملي ــة تبس ــية ــرح العل ــوم
للت ــب  ،وأوض ــحل أن ا هتم ــام ك ــان موجه ـ ـاب ا ــوىل تعري ــف املعلم ـ ـ باخلا ــا ا الناجوتكنولوجي ـ ـة ،مث ب ــدأ
ا هتمــام يتحــوىل ىل تكنولوجيــا النــاجو وتتورهــا مـ ربتهــا باملعــدات الكميــة مـ ايــث القــدرة ولــئ تقــدا املــادة
العلمية ،وتدريس هذا العلم ايديد .وأوضج املعلمـون أجـيف مـ خـبىل العمـ املـدار الاـيفية اكتسـبوا املعراـة
و ولوم الناجو ،وتكنولوجيا الناجو ،وأااج أغلبيتهم أوم لك الوقل مل يكوجوا يدرتون ولوم النـاجو ،وبينـوا
أن ميك ربـة املنـاهج وحمتويا ـا بعلـوم النـاجو ،ومـ اأمثلـة ولـئ لـك موضـووات :احلجـم ،واملقيـا  ،واملفـاهيم
الكيميا ية ( ولم الكيمياف).
وأجــرى كـ مـ قــورازد وجينــز ( )Gorazd & Janez,2011جبامعــة ليجولبياجــا ـ ـ تــلواينا الو يــات
املتح ـ ــدة اأمريكي ـ ــة درات ـ ــة بعنـ ـ ـوان" :وهت ـ ــوىل تكنولوجي ـ ــا الن ـ ــاجو ىل امل ـ ــدار  :من ـ ــو ج لت ـ ــدريس الق ـ ــوة الذري ـ ــة
( جمه ــر الق ــوة الذري ــة) " ه ــدال ىل تعري ــف الت ــب ول ــئ الرتاكي ــت الداخلي ــة يس ــيمات الن ــاجو ،واكتش ــاف
خاا ا ــها ،بات ــت دام أدوات وط ــرق معين ــة مثـ ـ ( :اعه ــر النفق ــم املات ــج) ،وت ــدريبهم ول ــئ اح ــا العين ــات
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البيولوجية والعوازىل للوهتوىل ىل طبيعتها الذرية باتت دام (جمهر القوة الذريـة) وكيفيـة معايـة تـتج العينـات مـ
خــبىل تكنولوجيــا النــاجو التباوــة احلجريــة باتــت دام جمهــر القــوة الذريــة بواتــتة التيــار أو الفلــوت .وأ بتــل
الدراتة اعاليتها تدريت التب ولئ اتـت دام أدوات وأجهـزة تكنولوجيـا النـاجو :جمهـر القـوة الذريـة ،واعهـر
النفقــم املاتــج احــا وحتليـ العينــات البيولوجيــة ،ووينــات مـواد تكنولوجيــا النــاجو ،واهــم طبيعــة وم ـ هــذر
اعــاهر ،والقــدرة ولــئ وهتــف جتــا ج حتلي ـ العينــات ،باإلضــااة كــذلك ىل اهــم ج ــوهر ا خ ــتبف ب ـ اعه ــر
النفق ــم املات ــج وجمه ــر الق ــوة الذري ــة التعامـ ـ مـ ـ العين ــات ،والكش ــف وـ ـ خاا ا ــها وطبيع ــة مواهت ــفات
الستج.
وجاقشـل دراتــة تكوجاتشــم ( )Skonchal, 2011بــاجنوك – تايبجــد ،بعنـوان ":تتــوير الربجــامج املعــر
لعلوم الناجو وتكنولوجيـا النـاجو مـ خـبىل ألعـا كمبيـوتر لتـب املسـتوى الرابـ " التتـوير والبحـث وـ املنحـئ
املعــر لتعلــيم العلــوم م ـ خــبىل ألعــا كمبيــوتر لتــب املســتوى الراب ـ ايمــا يتعلــه بعلــوم النــاجو ،وتكنولوجيــا
النــاجو ،وحماولــة تتــوير املنحــئ املعــر  ،ووضــعيف كمــنهج مواــد مقســم ىل ــب واــدات تعليميــة تغتــئ مجيعهــا
احملتويـات اأتاتـية لعلــم النـاجو ،وتكنولوجيــا النـاجو ،ويســتهدف املـنهج كواــدة لتـدويم الــتعلم اخلـا بــالتب
والقــدرة ولــئ اتــت دام اتـرتاتيجيات اـ املشــكلة ،وحتديــد مــوقفهم مـ العلــوم .ووضـ املــنهج ك طــار ومـ
ــك ألعــا كمبيــوتر يع ـ التــب يهتمــون طــرق احملاكــاة للعــامل ال ـواقعم بــاحملتوى املقــدم هلــم م ـ أج ـ
اكتسا العلم واملعراة .وأتفرت جتا ج الدراتة و اكتسا التب للمهـارات واملعـارف املتعلقـة بتقنـة النـاجو،
وأن تعلمهــم م ـ خــبىل واــدة املــنهج أظهــر حتســناب ملحوظ ـاب ايمــا يتعلــه ــوقفهم م ـ الــتعلم ،وجع ـ التــب

يعملون جممووات وم تعاوجييف م خبىل ألعا الكمبيوتر لتعلم تكنولوجيا الناجو.
وقــدم كـ مـ بــان وكوتيجاجســك ) )Ban & Kocijancic, 2011مـ جامعــة ليوبلياجــا ـ ـ ـ تــلواينيا
بالو يات املتحدة اأمريكية ورقة عث بعنوان" :ىلدراج موضووات تكنولوجيا النـاجو منـاهج املـدار املتوتـتة
والثاجوية" وجاقشل أمثلة م املمارتات اييدة جماىل التعليم وتكنولوجيا النـاجو ،واأجشـتة ،وبـرامج الكمبيـوتر
اليت تدومها ،باإلضااة ىل التجار البسـيتة ،واملـوارد البزمـة الـيت تتـوار وـادة .وأوضـحل أن تكنولوجيـا النـاجو
أهتـبحل واقعـاب ولميـاب ينبغــم أن تــدرج املنـاهج الدراتــية مرااـ مــا قبـ التعلـيم العــايل ،وكشــفل وـ وــدم
وجــود أيــة مواضــي االي ـاب تتعلــه بتكنولوجيــا النــاجو جمــاىل التعلــيم الســلواي ولــئ مســتوى املــدار املتوتــتة.

وأ ــارت ىل أن هنــاك مقرتاــات إلدراج بع ـ املوضــووات ات الاــلة بتكنولوجيــا النــاجو املنــاهج الدراتــية
للمرال ــة املتوت ــتة اهلندت ــة كم ــادة ىللزامي ــة ،و م ــادة واا ــدة مـ ـ املـ ـواد ا ختياري ــة أن تكنولوجي ــا الن ــاجو
أهتــبحل أكثــر تــأ رياب احليــاة اليوميــة ،وأجــيف مـ املناتـت أن تعــرض هــذر املواضــي ولــئ التــب الــذي ت ـرتاوح
أوم ــارهم ب ـ ( 32ـ ـ ـ  )38وام ـاب قب ـ دخ ــوهلم التعل ــيم الع ــايل للح ــد م ـ اأمي ــة العلمي ــة والتكنولوجي ــة .كم ــا
أ ارت جتا ج الدراتة ىل أن هنـاك وـدداب مـ الـربامج امل تلفـة واملشـاري وـرب العـامل تتعامـ مـ تكنولوجيـا النـاجو
-78-

جماىل التعلـيم وـدة بلـدان أوروبيـة ،ويـتم االيـاب تـدريس مـواد تعليميـة تكنولوجيـا النـاجو ،والـيت يـتم هتريبهـا
ىلطـار املشـروع ( )Nanoyouوخلاـل ىل أن تكنولوجيـا النـاجو مـ ا هتاهـات احلديثـة الـيت قـد يكـون مـ
وقـل مبكـر املـدار ا بتدا يـة ،وأن تنفيـذ تعلـيم تكنولوجيـا النـاجو املـدار
احلكمة أن تـدر للتـب
وملية مشرتكة مجي أ اف العامل هلذا ا ن تلواينيا ميكنها تأخري لك باملقارجة م بقية دوىل العامل.
وأجـرى هـوى ( )Hui, 2011بـاجنوك – تايبجـد ،دراتـة بعنـوان " :تكنولوجيـا النـاجو والغـذاف والتعلـيم وـ
بُعد تايوان وخدمة التعليم" لل (  )277طالباب اركوا التعلـيم وـ بُعـد ودرتـوا ( أتاتـيات وتتبيقـات

النــاجو تكنولــوجم جمــاىل هتــناوة الغــذاف) وم وضـ لــك كتــا يُعــد اأوىل مـ جووــيف العــامل مثـ هــذا
التعليم اخلدمم ،و ارك معهم ( )1م املعلمـ وخبـريان مـ خـرباف تكنولوجيـا
اعاىل ،و ارك بع التب
الناجو ،وقاموا بتاميم وبناف املناهج اخلاهتة بتكنولوجيا الناجو ،وااتوى امل تة اأخري للـدرو ولـئ اختبـارات

وحماضرات وهتار  ،وتلم ا ختبار( )21-35تؤا ب ،وم اار اإلجابات جـداوىل ىلااـا ية أوـدت هلـذا
الغ ــرض ،وطبق ــل أجش ــتة تعلمي ــة تكنولوجي ــا الن ــاجو ل ــل ( )858طالب ـ ـاب م ـ ـ ط ــب امل ــدار ا بتدا ي ــة
والثاجوية .وتوهتلل الدراتة ىل ضرورة وجود قوى واملة البحث العلمـم مـ أجـ اإلتـهام تتـوير الغـذاف
والاــناوة العــامل ،وأجــيف بــد م ـ مشــاركة التعلــيم غــري الرمســم جباجــت املــدار النظاميــة ــا لــك املتــااف
والتليفزيون ،واحملاضرات ،ووتا اإلوبم ،والشبكة املعلوماتية لتعليم التب وتـدريبهم ولـئ تكنولوجيـا النـاجو.
وات ــت دام ط ــرق ت ــدريس تكاملي ــة مـ ـ خ ــبىل من ــاهج أكادميي ــة ات خ ــدمات اقيقي ــة للت ــب  ،وأن تش ــم
تقنيــات الغ ــذاف بالن ــاجو م ـوارد بش ـرية ،وتعل ــيم لعل ــوم النــاجو م ـ خ ــبىل أجش ـتة تعليمي ــة وتثقيفي ــة للت ــب ا ــا
يتمكنوا م تتوير اتت دام تكنولوجيا النـاجو ولـئ جتـاق واتـ .كمـا أظهـرت النتـا ج ـ ـ أيلـاب ـ ـ وـ وجـود تقـدم
املستوى العلمم للتب بعد دخوهلم هذر اأجشتة التعلمية لتكنولوجيا الناجو.
ملحو
وهدال دراتـة بـان و كوجاجسـس ( ) Ban & Kocijanss,2011جبامعـة تـلواينيا الو يـات املتحـدة
اأمريكيــة ،بعن ـوان" :تق ــدا موض ــووات تقنيــات الن ــاجو من ــاهج املتوت ــة والث ــاجوي" تعري ــف الت ــب بتبيع ــة
تكنولوجيا الناجو ،وتقدميها ىلليهم م خبىل ورضـها داخـ موضـووات تثـري اهتمامـا م .ووضـ ألعـا تفاوليـة،
ووتا ة تعليمية مراا التعليم املتوتة والثاجوي ،وىلجراف هتـار لتعـريفهم بتكنولوجيـا النـاجو ،وتقـدا منـاهج
هندت ــة وتقني ــة للا ــف التات ـ  ،بإلض ــااة ىل تا ــميم من ــاهج تكنولوجي ــا الن ــاجو للمعلم ـ لت ــأهيلهم للعم ـ
بكفافة هذا اعاىل .وأ ارت جتـا ج الدراتـة ىل احلاجـة لوضـ أجشـتة تعليميـة املـدار الثاجويـة خاهتـة ملـ
هتــاوز تــنهم الرابعــة وشــر و لــك للــدمج ب ـ الشــرح النظــري والتتبيقــات العمليــة .كمــا أ بتــل النتــا ج اعاليــة
ىلدراج مواضي تكنولوجيا الناجو ضم املناهج الدراتية املـرالت الثاجويـة واملتوتـتة ،وكـذلك اعاليـة اتـت دام
الوتا ة التعليمية ،واألعا التعليمية ،والتجار املعملية تعليم التـب تكنولوجيـا النـاجو ،وأوهتـل بتتبيـه
تعلــيم تكنولوجيــا النــاجو
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املوضــووات املرتبتــة بتكنولوجيــا

الناجو مناهج التعليم املرالة املتوتتة والثاجويـة كمـواد ىلجباريـة مثـ  :اهلندتـة والتكنولوجيـا مـ اختيـار مـواد
أخرى ختدم جفس املوضوع.
و جمــاىل تعلــيم طــب املرالــة الثاجويــة تكنولوجيــا النــاجو ارجســا ،جــافت ىلتــهامات بنيــديكل واــرجي
(" )Benedicte & Virginie, 2012دراتــات تعلــيم العلــوم" هــدال ىل حماولــة وضـ ىلطــار جديــد
لتعلــيم وتــدريس ولــم النــاجو ،وتعريــف ايمــاهري والتــب باخللفيــة العلميــة هلــذر التقنيــة احلديثــة ،واهــم ــام
املدار الثاجوية ،ومعراة آ ارها اعتمعيـة واأخبقيـة ،واملقارجـة بـ كـ مـ
لتكنولوجيا الناجو م قب التب
القيم والاراوات احملتملة م جراف تتبيقات هذر التكنولوجيا ،وحماولة وقد مناظرات لتوضيج الرىية أمام النـا
وطريقة تعاملهم م هذر التقنية ايديدة واهم تتبيقا ا .وأتفرت الدراتة و ودد م النتـا ج كـان مـ أمههـا:
جقــا املعراــة ،وقاــور الدراتــات العلميــة املتعلقــة بك ـ م ـ التكنولوجيــا واعتم ـ املــدار الثاجويــة ،وضــرورة
ىلوــداد اأجي ــاىل القادمــة وتع ـريفهم بتكنولوجي ــا النــاجو ،وت ــدريبهم وليه ــا ،وهت ــياغة حمت ــوى املن ــاهج ال ــيت يدرت ــها
طب املرالة الثاجوية لتستجيت مـ متالـت تكنولوجيـا النـاجو ،وىلجيـاد الـربامج ا ارتاايـة املدومـة هلـذر املنـاهج.
وأ ــارت ىل أن تكنولوجيــا النــاجو تــوف يكــون هلــا تــأ ري كبــري ولــئ التــب وجمــتمعهم ،وأن التــأ ري تــوف ميتــد
ىل البيئة احمليتة هبم ،هذا باإلضااة ىل تأ ريا ا الاحية وا جتماوية.
ـ ـ تعقيب على الدراسات السابقة:

مـ ـ خ ــبىل ات ــتقراف وحتليـ ـ الدرات ــات الس ــابقة ،اتل ــج أوـ ـا واي ــل قل ــية تكنولوجي ــا الن ــاجو مـ ـ أبع ــاد
ومنظورات ولمية متباينـة ومتداخلـة أاياجـاب ،وتنووـل وينـات الدراتـات لتشـم ـرا ج خمتلفـة مـ اعتمـ الـذي

أجري ــل ولي ــيف ه ــذر الدرات ــات ،م ــاب وين ــات وش ـوا ية مـ ـ ايمه ــور الع ــام ،واملؤتس ــات احلكومي ــة ،والقت ــاع
اخلــا  ،وأكــادميي وخ ـرباف ومت اا ـ  ،ومعلم ـ اســت تنــوع خ ـربا م ومــؤهب م العلميــة ،وطــب م ـ
خمتل ــف املرااـ ـ الدرات ــية ،مـ ـ امل ــدن والق ــرى واأري ــاف .وات ــت دمل ه ــذر الدرات ــات أدوات متنوو ــة يمـ ـ
املعلومات والبياجات ،ما بـ مقـاببت ،واتـتباجات تـتتبع الـرأي ،واختبـارات حتاـيلية .وتنووـل منهجيا ـا
العلمية م ب دراتـات وهتـفية حتليليـة ،ودراتـات هتريبيـة ،ودراتـات تقومييـة اسـت أهـداف كـ دراتـة .وقـد
اتــتهدال معايــة وحتليـ قلــايا وأاكــار وجظريــات ولميــة خمتلفــة و يقــة الاــلة بظــاهرة تكنولوجيــا النــاجو ايــث
اهته ــل بع ـ ه ــذر الدرات ــات ىل ات ــتتبع آراف جمتمع ــات و ـ ـرا ج متباين ــة ا ــوىل م ــدى اهمه ــم لتكنولوجي ــا
النــاجو ،وووــيهم واهتمــامهم هبــا ،ومــدى مســامهتها تتــوير جمــا ت احليــاة ،وتأ ريا ــا املســتقبلية ولــئ خمتلــف
اعا ت ا جتماوية ،وا قتاادية ،والبيئية ،والاحية .بيد أن هناك دراتات اهتهل ىل مقارجـة اهتاهـات الـرأي
العام الو يات املتحدة اأمريكية وبع الدوىل اأوروبية ،ومدى اهتمامهم بتكنولوجيا الناجو هبدف التعـرف
ولــئ وجهــات النظــر املتباينــة ــو هــذا النــوع م ـ التكنولوجيــا احلديثــة ،ومســتوى اهــم ايمهــور العــام هلــا .وم ـ
جاجــت ولمــم آخــر اهتمــل بع ـ
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غايــة اأمهيــة تتمث ـ

ض ــرورة وض ـ الق ـواج

والتش ـريعات العلميــة واأخبقيــة وا جتماويــة للتعام ـ اآلم ـ م ـ تكنولوجي ــا النــاجو .بينمــا اهتهــل بع ـ هــذر
الدراتات ناقشة تكنولوجيا الناجو م منظور تربوي وتعليمم ايث جاقشل مشكلة واق املنظومـة التعليميـة،
واملنـاهج الدراتــية مجيـ املرااـ الدراتــية مـ الروضـة واــا املرالــة ايامعيــة ضــوف التتــورات واملكتشــفات
العلمية لتكنولوجيا الناجو ،وكيفية تاميم احملتوى التعليمم للمناهج ىلطار تكنولوجيا الناجو وولومها .وتناولـل
بعـ الدراتــات اأخــرى تاــميم واــدات تعليميــة تكنولوجيــا النــاجو ،واتتقاــاف اعاليتهــا تعلــيم التــب
امله ــارات العلمي ــة لتكنولوجي ــا الن ــاجو وتتبيقا ــا خمتل ــف اع ــا ت العلمي ــة ،وات ــتهدال تت ــوير بـ ـرامج ولمي ــة
جديــدة مث ـ ألعــا الكمبيــوتر ،وب ـرامج احملاكــاة ،وال ـربامج ا ارتاضــية ،والتجــار املعمليــة ،واأجشــتة التعلميــة
املتنووــة ،وىلجـراف البحــو لتــدريت التــب ولــئ التعامـ والتفاوـ اإلجيــا مـ التتبيقــات العمليــة لتكنولوجيــا
الناجو .وم منظور ولمم آخر ،ااولل بع الدراتات معاية قلية ىلوداد القوى العاملـة ،وتأهيلهـا وتـدريبها
لتستجيت م متالت تكنولوجيا الناجو احلالية واملستقبلية ،وىلوادة هيكلة وختتية املهـ الفنيـة إلوـداد خـرج
واني ـ ومهندت ـ وولم ــاف ــا ي ــتبفم م ـ ااتياج ــات ومتتلب ــات ت ــوق العم ـ م ـ امله ــارات املهني ــة والفني ــة
املت ااـ ــة تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو خمتلـ ــف جما ـ ــا العلميـ ــة املتنووـ ــة .واهتهـ ــل بع ـ ـ الدراتـ ــات ىل حماولـ ــة
اتتقااف دااعية التب  ،وقيا اهتاها م و تكنولوجيا النـاجو ،ومـدى اهمهـم ملفـاهيم ولـوم النـاجو ،ووايـل
قلــية ىلوــداد املعلم ـ وتــدريبهم لتــدريس تكنولوجيــا النــاجو مراا ـ التعلــيم العــام واــه التــرق العلميــة احلديثــة
املناتــبة لتــدريس تكنولوجي ـا النــاجو .وبشــك وــام اقــد اتفقــل أغلــت هــذر الدراتــات ولــئ أمهيــة توويــة اعتم ـ
بتكنولوجيــا النــاجو بك ـ مــا تنتــوي وليــيف م ـ ملــام خفيــة وظ ـواهر ولميــة ،وم ـ ايــث ماهيتهــا ،وأمهيتهــا
تنميــة وتتــوير ايــاة اعتم ـ اإلجســاين ،ومعايــة مشــكبتيف ،ال ـبب و ـ تــوويتهم بتأ ريا ــا وخماطرهــا السياتــية،
وا جتماوية ،وا قتاادية ،واأخبقية ،والبيئية ،والاحية ،وبوة ولئ ضرورة تعليم التـب تكنولوجيـا النـاجو،
وىلدراجهــا ضــم املنــاهج الدراتــية مجي ـ املراا ـ التعليميــة ،ــا يــتبفم م ـ ك ـ مرالــة تعليميــة م ـ خاــا ا
وقلية ،واجتماوية ،ووجداجية.
وبالرغم م أن هذا البحث يُ ُّ
عد امتداداب للدراتات السابقة ،ىل أجيف يستمد أمهيتيف م املوضوع الذي
يستهدف معايتيف ايث يناقش قلية تكنولوجيا الناجو م جاجت تربوي وتعليمم آخر وهو اتتقااف اعالية
برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة ىلكسا طب الاف الثاجوي العلمم مفاهيم تكنولوجيا

الناجو ،وتنمية اهتاها م العلمية وها .وم املفارقات ب البحث احلايل والدراتات السابقة اوتمادر ولئ
وض مفاهيم تكنولوجيا الناجو أطر تعليمية واضحة وحمددة املعامل ،وبناف برجامج تعليمم بتريقة ولمية
منظمة ،واوتمادر تعليم وتدريت التب ولئ مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ برجمية الوتا ة املتعددة.
وكما تب م العرض املتقدم ملناقشة الدراتات السابقة جدرة الدراتات العربية اليت تعا ظاهرة تكنولوجيا
الناجو م جااية تربوية وتعليمية ،باملقارجة م الدراتات اأجنبية املستفيلة
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هذا اعاىل كماب وجوواب ،وجظراب ملا

متثليف هذر القلية م تداويات وتأ ريات خترية ولئ مستقب العملية الرتبوية والتعليمية جمتمعنا العر
واإلتبمم ،وخمرجا ا التعليمية ظ التحديات اليت توف تفرضها تكنولوجيا الناجو يأ البحث احلايل
لإلتهام

تغتية هذا القاور الواضج ،وتلبية ااجة تربوية وتعليمية قا مة وملحة.

ـ ـ فروض البحث:

م منتله الدراتات السابقة ،حياوىل البحث احلايل التحقه م هتحة الفروض اآلتية:
3ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة

التتبيق القبلم والبعدي لبختبار التحايلم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ونـد مسـتوى التـذكر ،يُعـزى لفعاليـة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 2ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق القبلم والبعـدي لبختبـار التحاـيلم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ونـد مسـتوى الفهـم ،يُعـزى لفعاليـة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق القبلم والبعدي لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التحلي  ،يُعزى لفعاليـة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
3ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ولــئ املســتوى الكلــم لبختبــار
التحايلم ،يُعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 5ـ ـ ـ يوجــد ا ــرق داىل ىلااــا ياب ون ــد مســتوى د لــة ( )α>0.05ب ـ متوتــتم درج ــات اعمووــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل القــدرة ولــئ
اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.

6ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل ا تــتمتاع
العلم ــم واملع ــر ب ــتعلم مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،يُع ــزى لفاولي ــة الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ الوت ــا ة
املتعددة.
7ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق القبلم والبعدي ولئ أداة قيا ا هتاهات و مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو جمـاىل تقـدير ا هتمـام
بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
-82-

8ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل تقــدير أمهيــة
تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
9ـ ـ ـ يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل اــت البحــث
وا كتشاف تكنولوجيا الناجو ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.

 31ـ ـ يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α>0.05ب ـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة
التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل اختيــار مهنــة
مستقبلية تكنولوجيا الناجو ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 33ـ ـ يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α>0.05ب ـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة
التتبيق ـ ـ القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل مواكب ــة
التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو ،يُعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 32ـ ـ يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α>0.05ب ـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة

التتبيق القبلم والبعدي ولئ املستوى الكلم أداة قيـا ا هتاهـات ـو مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،يُعـزى
لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
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الفصل الثالث

منهجية البحث وإجراءاته
أوالً :منهج البحث.

ثانياً :مجتمع البحث وعينته.

ثالثاً :تصميم البحث ومتغيراته.

رابعاً :إجراءات بناء قائمة مفاهيم تكنولوجيا النانو.

خامساً :إجراءات بناء البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.

سادساً :إجراءات تصميم برمجية الوسائط المتعددة لمفاهيم تكنولوجيا النانو.

سابعاً :إجراءات بناء االختبار التحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.

ثامناً :إجراءات بناء أداة قياس االتجاهات نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو.
تاسعاً :إجراءات تطبيق أدوات البحث.
عاشراً :المعالجة اإلحصائية للبيانات.
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءته
لإلجابة ولئ أتئلة البحث احلايل ،والتحقه م هتحة ارضياتيف ،م اتت دام اإلجرافات املنهجية اآلتية:
أوالً :منهج البحث:

يس ــتهدف البح ــث احل ــايل اتتقا ــاف اعالي ــة برج ــامج تعليم ــم ق ــا م ول ــئ الوت ــا ة املتع ــددة

ىلكس ــا

طب الاف الثاين الثاجوي العلمم مفاهيم تكنولوجيا النـاجو ،وتنميـة اهتاهـا م العلميـة وهـا ،ولتحقيـه هـذي
الغرض م اتت دام املنهج اآلتي :
3ـ ـ املنهج الوهتفم التحليلم:
ويقاــد بــاملنهج الوهتــفم التحليلــم :جــوع م ـ منــاهج التحلي ـ والتفســري العلمــم املــنظم لوهتــف ظــاهرة أو
مشـكلة حمـددة ،والتعبـري ونهــا كميـاب وـ طريـه مجـ بياجـات ومعلومـات مقننـة وـ الظـاهرة أو املشـكلة وتاــنيفها
وحتليله ــا وىلخل ــاوها للدرات ــة الدقيق ــة ( )Fraenkle &Wallen, 1993املش ــار ىلليهم ــا (ملح ــم2112 ،م،
.)152
واتت دم البحث احلـايل املـنهج الوهتـفم التحليلـم الـذي يعتمـد ولـئ مـدخ ا تتقاـاف والتحليـ و لـك
لإلجاب ــة ول ــئ السـ ـؤاىل اأوىل مـ ـ أت ــئلة البح ــث ،ووضـ ـ التا ــور املنات ــت لإلط ــار النظ ــري ،وحتدي ــد اأت ــس
واملبادئ العلمية اليت يستند ىلليها ،وحتديد وناهترر املرتبتة باملتغريات املستقلة والتابعـة ،باإلضـااة كـذلك ىل بنـاف
الربجــامج التعليمــم ،وحتديــد وناهتــرر ومكوجاتــيف ،وحتديــد قا مــة املفــاهيم وحتليلهــا ،وتاــميم اأطــر النظريــة لربجميــة
الوتا ة املتعددة ،وبناف أداة ا ختبار التحايلم ،وأداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 2ـ ـ املنهج بيف التجري :
ويقاد بـاملنهج ـبيف التجـري  :جـوع مـ التاـاميم التجريبيـة الـيت تعتمـد التعيـ العشـوا م للمجمووـات،
وكـ ــذلك يـ ــتم ايهـ ــا ضـ ــبة املتغ ـ ـريات اخلارجيـ ــة مث ـ ـ التاـ ــاميم التجريبي ـ ــة اأخـ ــرى (.أبـ ــو وـ ــبم2116 ،م،
.)231
و تتقااف اعالية العام املستق ( الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ) ولئ العـامل التـابع
( ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ) و ( تنميــة اهتاهــا م وهــا ) م
اتــت دم املــنهج ــبيف التج ـري املعتمــد ولــئ التاــميم التج ـري ي اعمووــة الوااــدة ( One Group Pretest
 ) Pottest Designأو مــا يســمئ ب ـاعمووت امل ـرتبتت  ،باتــت دام القيــا (القبلــم ـ ـ ـ البعــدي) أداف اعمووــة
التجريبة قب تعريلها للمعايـة التجريبيـة وبعـدها ،مث قيـا اأ ـر النـاتج وـ املعايـة التجريبيـة باتـت دام اختبـار
( )T-Testعمــووت مــرتبتت  ،واتــتنتاج الفــرق
الناجو ،وقيا اهتاهات التب وها.

اأداف ولــئ ا ختبــاري القبلــم والبعــدي ملف ـاهيم تكنولوجيــا
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ثانياً :مجتمع البحث وعينته:

تكون جمتم البحث م مجي طب

الاف الثاين الثاجوي العلمم ب دارة الرتبية والتعليم دينة التا ف

البال وددهم ( )1365طالباب ،است ىلااا ية قاودة البياجات للفا الدراتم الثاين لعام ( 3312ه ـ ـ
3311ه ) إلدارة الرتبية والتعليم حااظة التا ف.
أما وينة البحث اقد م اختيار وينة وشوا ية م طب الاف الثاين الثاجوي العلمم بثاجوية احلرم
دينة التا ف اليت تلم تتة ااوىل للاف الثاين الثاجوي العلمم و لك لتحقيه أغراض البحث احلايل،
وتوار اإلمكاجات البزمة لتنفيذ الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وم اختيار الفال (  ) 3/2و
( ) 2/2وضمهم جممووة واادة ،وبذلك يكون ودد اعمووة التجريبية ( )32طالباب م طب الاف
الثاين الثاجوي العلمم.
ثالثاً :تصميم البحث ومتغيراته:

 1ـ ـ تصميم البحث:

اتت دم البحث احلايل التاميم بيف التجري عمووت مرتبتت ي جراف القيا القبلم والبعدي أداف

اعمووة التجريبية ا ختبار التحايلم ،وأداة قيا
الت تيتم رقم ( )3يوضج طريقة التاميم التجري :
العينة

ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،والشك

التطبيق القبلي

العامل المستقل

 1ـ اختبار
المجموعة
التجريبية

برنامج تعليمي

تحصيلي

قائم على

 2ـ مقياس

الوسائط المتعددة

االتجاهات

لمفاهيم
تكنولوجيا النانو

التطبيق البعدي

 1ـ اختبار
تحصيلي
 2ـ مقياس
االتجاهات

الشك (  ) 3التاميم بيف التجري لعينت مرتبتت

ويتلم هذا التاميم جممووة واادة ختترب قبلياب مث تتلقئ املعاية التجريبية مث يعاد اختبارها ،ويتحدد
جناح املعاية قارجة درجات ا ختبار القبلم بدرجات ا ختبار البعدي.
 2ـ ـ متغيرات البحث :تحدد متغيرات البحث فيما يأتي:
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.

أـ ـ املتغري املستق (:)Independent Variablesويتمث
ـ ـ املتغريان التابعان ( )Dependent Variablesومها:
ـ ـ ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
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ـ ـ اهتاهات طب الاف الثاين الثاجوي و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
رابعاً :إجراءات بناء قائمة مفاهيم تكنولوجيا النانو:

لبناف قا مة مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،م حتديد اأتس واإلجرافات العلمية والرتبوية اآلتية:
أ ـ ـ ىلجـراف دراتــة حتليليــة لــألد الرتبــوي والعلمــم املتعلــه بتكنولوجيــا النــاجو مـ ايــث مفاهيمهــا ،وخاا اــها،
وتتبيقا ــا العلميــة هبــدف بنــاف قا مــة مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وم ـ أهــم هــذر املاــادر والدراتــات ومواق ـ
الشـبكة املعلوماتيــة ،املاــادر اآلتيــة :لينــدا وواد (2117م) وبســيوين (2118م) واملركـز الســعودي لتقنيــة النــاجو
(2119م) والس ـ ـ ـ ـ ــايج ومرا ـ ـ ـ ـ ــل اام ـ ـ ـ ـ ــد (2119م) وهت ـ ـ ـ ـ ــفات ت ـ ـ ـ ـ ــبمة (2119م) وت ـ ـ ـ ـ ــتور (2119م)
وا ت ـ ــكندراين (2131م) وبرادي ـ ــت (2131م) وحمم ـ ــد (2131م) ومس ـ ــلم وآخ ـ ــران (2131م) واخلزرج ـ ــم
وآخريان (2131م) ومـارك وادجيـاىل راتنـز (2133م) و ـحاتيف (2133م) وهنـاف مهـدي (2133م) و ضـوف
هذر املاادر واملراج  ،وتعريف البحث ملفاهيم تكنولوجيـا النـاجو م اختيـار بعـ
الناجو ضوف احملكات اآلتية:

النمـا ج ملفـاهيم تكنولوجيـا

 أن متث املفاهيم امل تارة أتاتاب منتقياب للبنية املعراية لتكنولوجيا الناجو عيث تساود التب ولئ اهم
اأتس واملبادئ ،والقواج  ،والنظريات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

 أن تكون مبنية ولئ براه واقا ه ولمية أ بتل اأعا والدراتات التجريبية اقيقتها كمكتشفات
ولمية اديثة هلا تتبيقا ا العملية كثري م اعا ت العلمية.

 أن تُشك اهتماماب ولمياب لدى اخلرباف والبااث
واكتشااات ولمية جديدة تسهم تنمية اعتم  ،وا مشكبتيف.

تكنولوجيا الناجو هبدف الوهتوىل ىل ابتكارات

 مبفمتها لل اا ا العقلية والنفسية وا جتماوية لتب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
 أن تكون ات قيمة ولمية بالنسبة للتب  ،وأن تعم ولئ تنمية أمناط تفكريهم العلمم ،وتنمية
ومليات البحث وا تتقااف العلمم الدقيه لديهم ،وتعزيز ومليات اإلبداع وا بتكار ،هذا باإلضااة
ىل تنمية ميوهلم واهتاها م العلمية ،وىل كاف الووم لديهم بأمهية تكنولوجيا الناجو املرالة الراهنة
وحتديا ا املستقبلية ا جتماوية ،واأخبقية ،وا قتاادية،والاحية ،وتداويا ا ولئ جمتمعهم.

تكون لديهم الووم العلمم
 أن تناقش قلايا ولمية ينبغم أن يلم هبا طب املرالة الثاجوية ،وأن ِّ
املناتت ،واملهارات العلمية الكااية للتعام م معتيات تكنولوجيا الناجو ،وا تتفادة منها ايا م
العلمية والعملية ،وتب الوقاية م خماطرها وآ ارها ا جتماوية ،وا قتاادية ،والاحية.
 أن تكون رية باأمثلة التوضيحية ،واخلاا ا والسمات املتنووة ،والتتبيقات العملية
اعا ت العلمية املتنووة.
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كثري م

و ىلطار هذر احملكات م اختيار ( )13أمنو جاب م مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،م تانيفهما حتل مخسة
حماور أتاتية ،متلمنة وهتفاب دقيقاب هلا م ايث مدلوهلا العلمم ،وأمثلتها ،وخاا اها املتميزة هبا ،وأهم
تتبيقا ا العملية خمتلف اعا ت العلمية و لك هبدف تشكي أطر مفاهيمية واضحة تعم ولئ تعميه
ومليات الفهم وا تتيعا لدى التب  ،وتنمية اهتاها م العلمية اإلجيابية وها.
تقنيات التعليم ،والفيزياف ،والكيمياف،
ـ ـ حتكيم قا مة مفاهيم تكنولوجيا الناجو م قب املت اا
ومناهج وطرق تدريس العلوم ،واتتتبع آرا هم اوىل مدى مبفمتها ،وتقييمها ضوف احملكات اآلتية:
 وضوح مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،ودقة هتياغتها العلمية واللغوية.
 القيمة العلمية ملفاهيم تكنولوجيا الناجو بالنسبة للتب .
 تكام املفاهيم م اقا ه ومبادئ تكنولوجيا الناجو.
 اتساق مفاهيم تكنولوجيا الناجو م أهداف وحمتوى الربجامج التعليمم.
 قدر ا ولئ تنمية املهارات املفاهيمية الناجوتكنولوجية لدى التب .
 مبفمة مفاهيم تكنولوجيا الناجو خلاا ا طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
 مبفمة مفاهيم تكنولوجيا الناجو هتمامات وميوىل التب العلمية.

وقد أبدى احملكمون موااقتهم ولئ قا مة املفاهيم وهتبايتها للتتبيه م ىلجراف التعديبت املناتبة
الاياغة العلمية لبع املفاهيم اليت م تعديلها ضوف مقرتاا م وملحوظا م ،ينظر امللحه (.)3
خامساً :إجراءات بناء البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

لتحقيه أهداف البحث احلايل املتمثلة اتتقااف اعالية برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة
ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وتنمية اهتاها م العلمية وها ،م بناف الربجامج
التعليمم واه املراا واإلجرافات اآلتية:

المرحلة األولى :تحديد األسس التربوية والتعليمية للبرنامج التعليمي:
يقوم الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ اأتس الرتبوية والتعليمية اآلتية:
3ـ ـ ـ بن ــاف الربج ــامج التعليم ــم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ض ــوف منظوم ــة املب ــادئ ،والق ــيم الديني ــة ،وا جتماوي ــة
واأخبقية ،والثقااة اإلتبمية اليت تؤكد ولئ ا هتمـام بـتعلم كااـة العلـوم ،واملعـارف ،والفنـون ،واملهـارات الـيت
قــد تســهم تنميــة اعتم ـ وتت ــويرر ،وبنــاف قــدرات وىلبــداوات أا ـرادر ،وهتــق مهــارا م خمتلــف اعــا ت
العلمية و لك هبدف تتوير اعتم اإلتـبمم والنهـوض بـيف اكريـاب ،واجتماويـاب ،والـارياب ،وتكنولوجيـاب الـبب
و ـ توجي ــيف ال ــدي اإلت ــبمم احلني ــف ىل ا جفت ــاح الفك ــري وا ــه ضـ ـوابة و واب ــل اعتم ـ  ،ومتغ ـريات احلي ــاة
ومس ــتجدا ا ،وجعـ ـ التفك ــري الس ــليم والت ــدبر ،والتأمـ ـ  ،واحلكم ــة ،ودق ــة املباظ ـة ،والبح ــث وا كتش ــاف،
أدوات املعراة اليقينية ،لرهتد الظـواهر العلميـة ،والسـعم لفهـم القـواج لتفسـري تلـك الظـواهر مـ منظـور ولمـم
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واكــري ىلتــبمم ،اــرغم أن تكنولوجيــا النــاجو م ـ املكتشــفات العلميــة احلديثــة الــيت قــاد ىلليهــا الفهــم الاــحيج
لقواج احلياة ىل أوا موجودة منذ أن خله اهلل الكون واحلياة واإلجسان.
وم هذا املنتله ا ن الربجامج تيقدم للتب رىية ولمية جديـدة ضـوف مبـادئ وقـيم اعتمـ اإلتـبمم
ومنهجية التفكري اإلمياين السليم و لك بربة خربات الربجامج وما يتلمنيف م مكتشـفات ولميـة بـد قـدرة
اهلل (وز وج ) ووظيم ىلبداويف وهتنعيف لتعميه أتس التفكري العلمم السليم.
 -2بن ــاف الربج ــامج التعليم ــم ملف ــاهيم لتكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ ب ــة جواج ــت تربوي ــة وتعليمي ــة متكامل ــة اأبع ــاد
والعناهتر ،وهم:
أ -اياجت املعر  :ويتمث

اخلربات واملعـارف املتلـمنة

الربجـامج التعليمـم ،والـذي يتنـاوىل بشـك أتاتـم

أهم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وخاا اها ،وجما ت تتبيقا ا العلمية والتكنولوجية.

 -اياجــت الوجــداين :ويتمث ـ

تكــوي اهتاهــات ولميــة ىلجيابيــة تــليمة لــدى طــب الاــف الثــاين الثــاجوي

العلمم املتلمنة اخلربات واملعارف وأجشتة التعلم للربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
ارتة اكتسا التب للمعارف واملهارات لتعلم مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو،
ج – جاجت التدريت :املثمث
املتلــمنة اأجشــتة التعلميــة للربجــامج التعليمــم ،واأتــئلة التقومييــة الــيت تشـ ا مــدى اكتســا التــب
ملفـاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،والتغذيـة الراجعــة الــيت ـدف ىل معايــة جواجــت القاـور تعلــم املفــاهيم بتريقــة
اعالة ومؤ رة.
1ـ ـ بناف الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا النـاجو ولـئ أتـا البنيـة املعرايـة القا مـة ولـئ الـرتابة والتكامـ بـ
احلقا ه ،واملفاهيم ،واملبادئ ،والتعميمات ،والقواج  ،والنظريات لتكنولوجيا الناجو ،اليت تتناتـت مـ املرالـة
العمرية لتب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
 -3بنــاف الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو اتــتناداب ىل أُطــر جظريــة ،واقــا ه ولميــة واضــحة ،مدومــة
بنت ـ ــا ج البح ـ ــو  ،والدرات ـ ــات ،واأدبي ـ ــات ،واملواقـ ـ ـ ا لكرتوجي ـ ــة املت اا ـ ــة مناقش ـ ــة قل ـ ــايا املتعلق ـ ــة
بتكنولوجي ــا الن ــاجو مـ ـ اي ــث م ــدلوهلا العلم ــم ،وخاا ا ــها ،ومكوجا ــا اأتات ــية ،وتتبيقا ــا خمتل ــف
اعا ت العلمية ،وآ ارها اياجبية الاحية والبيئية.
 -5بنــاف الربج ــامج التعليمــم ملف ــاهيم تكنولوجيــا الن ــاجو ولــئ أه ــداف تعليميــة واض ــحة وحمــددة ،ومنس ــجمة م ـ
حمتوى الربجامج وأجشتتيف ،وهتياغتها بتريقة ىلجرا ية ميك قياتها واية تتبيه الربجامج.
 -6هتــياغة الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو بلغــة ولميــة مبســتة مدومــة بتقنيــات التعلــيم املتتــورة
مث  :احلاتـت اآليل ،وجهـاز الداتا ـو ،وبرجميـة الوتـا ة املتعـددة املتلـمنة لـبع مقـاط الفيـديو ،واأاـبم
الو ا قيــة ،والناــو  ،والاــور الثابتــة واملتحركــة ،والرتــوم الت تيتيــة ،والتــأ ريات الاــوتية واحلركيــة واأل ـوان،
واخللفيــات املر يــة امللوجــة ،باإلضــااة كــذلك ىل اأجشــتة والتــدريبات املتنووــة ،واأمثلــة التوضــيحية امل تلفــة،
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وطريقــة التــدريس املبنيــة ولــئ مبــدأ الــتعلم ا تتقاــا م النشــة ،مـ مراوـاة التكامـ بـ وناهتــر ومكوجــات
الربج ــامج ك ـ ل ــك هب ــدف ىلكس ــا الت ــب مف ــاهيم تكنولوجي ــا بلغ ــة ولمي ــة مبس ــتة وتنمي ــة اهتاه ــا م
العلمية السلمية وها.
 -7بنــاف الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو واــه مبــدأ التكامـ بـ التنظــيم الســيكولوجم الــذي يراوــم
تقدا اخلـربات واملعـارف واحلقـا ه املرتبتـة فـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،قـدرات واتـتعدادات طـب الاـف
الثـاين الثــاجوي العلمــم ،وتلبيـة ااجــا م واهتمامــا م وميـوهلم العلميــة ،وبـ التنظـيم املنتقــم الــذي يراوــم
تقدا اخلربات التعليمية مبدأ التدرج م السهولة ىل الاـعوبة أن مراوـاة التكامـ بـ التنظيمـ يسـهم
تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو بتريقة أال .
 -8بناف الربجامج التعليمم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ولـئ أتـا أن يقـدم للتـب مـ خـبىل يئـة بيئـة تعلميـة
جش ــتة وحمف ــزة ول ــئ اكتس ــا اخلـ ـربات ،واملع ــارف ،واحلق ــا ه املرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتش ــجي
العمليــات املفاهيميــة املعرايــة احملفــزة ولــئ اإلبــداع وا بتكــار ،والتفكــري العلمــم الرهتـ  ،وتعزيــز اريــة التفكــري
وتبـادىل اأاكــار ،وطــرح التســاى ت العلميــة املثــرية للتفكـري ،والبحــث وا تتقاــاف ،ودقــة املباظــة ــا يقــود
ضمناب لتحقيه أهداف الربجامج التعليمم بدرجة مناتبة م ايودة واإلتقان.

 -9بنــاف الربجــامج ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ولــئ أتــا ومليــات الــتعلم ا تتقاــا م النشــة الــيت يتكامـ ايهــا
دور املعلم ( املنفذ للربجامج ) واملتعلم املستفيد م الربجامج ،وكذلك العملية التعليميـة التعاوجيـة بـ املتعلمـ
بعلــهم مـ الــبع اآلخــر ،ملناقشــة املفــاهيم ،وطــرح التســاى ت ،وتوليــد اأاكــار ،واـ املشــكبت وغريهــا
م ـ ومليــات الــتعلم النشــة ا ـدور املعلــم احلقيقــم يتمث ـ مســاودة التــب للتوهت ـ ىل احللــوىل العلميــة
الاــحيحة ،وتــدريبهم ولــئ حتلي ـ مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وىلوــادة هتــياغتها بت ـريقتهم اخلاهتــة ،واتــتنتاج
خاا اها ،والكشف و وناهترها ،ووبقا ا املتداخلة ،وتشجي ومليـات التفكـري اإلبـداوم وا بتكـاري،
والبح ــث وا كتش ــاف ،وىل ــارة اأت ــئلة ال ــيت تتح ــدى تفك ــريهم ،وتث ــري اهتمام ــا م العلمي ــة ،وتقي ــيم احلل ــوىل
واإلجابــات ،ومس ــاود م ول ــئ ا ــرض الف ــروض واختبارهــا ،وتنمي ــة ا ــت ا ت ــتتبع وا كتش ــاف ل ــديهم،
وتنمية مهارات التفكري العلمم ،وتكوي ا هتاهات العلميـة السـليمة ـو تعلـم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو مـ
خبىل تواري بيئة تعليمية جشتة آمنة تثري التفكري وتعزز اإلبداع وا بتكار.
 -31بنــاف الربجــامج ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ضــوف ا هتاهــات العلميــة احلديثــة الــيت تعكــس ظــاهرة التحــوىل
العق ــبين والتكنول ــوجم املعاهت ــر ،وتؤك ــد ول ــئ أمهي ــة رب ــة اي ــاة املتعلمـ ـ وااج ــا م ،ومتال ــت جم ــتمعهم،
بالتتورات العلمية والتكنولوجية املعاهترة ،باوتبار أن تكنولوجيا الناجو هم امتـداد للتتـورات العلميـة واملعرايـة
والتكنولوجية املتنامية بشك متـرد اتكنولوجيـا النـاجو تعتـرب اييـ اخلـامس هلـذر التتـورات ،وـبوة ولـئ أوـا
تكنولوجيا املستقب  ،واأكثـر أمهيـة مـ

لـك كلـيف أوـا أكثـر الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة هيمنـة
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املرالـة

املســتقبلية القادمــة و لــك ملــا تــتؤوىل ىلليــيف م ـ اكتشــااات ولميــة مذهلــيف غــري مســبوقة ،ولنفو هــا العميــه
مجي ـ ـ الت ااـ ــات واعـ ــا ت العلميـ ــة واملعرايـ ــة ،ال ـ ـبب و ـ ـ اجعكاتـ ــا ا اخلتـ ــرية واملتسـ ــاروة ولـ ــئ البُنيـ ــة
ا قتاادية ،وا جتماوية ،والثقااية ولئ الدوىل والشعو .

المرحلة الثانية :مرحلة التحديد والتحليل :

تتلم هذر املرالة اخلتوات واإلجرافات اآلتية:
 -1حتديد الفئة املستهداة م الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو وهم طب

الاف الثاين الثاجوي

الفا الدراتم الثاين للعام الدراتم / 3312
العلمم ب دارة الرتبية والتعليم حااظة التا ف املنتظم
3311هـ  ،وم اختيار هذر الفئة لنلجهم العقلم ،وبداية توجها م العلمية ا جتقالية هذر املرالة
العمرية.
2ـ ـ ـ حتديــد مــدى احلاجــة للربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو املتمثلــة قاــور ال ـربامج التعليميــة احلاليــة
الــيت ميك ـ أن تســهم ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتنميــة
اهتاهــا م العلميــة اإلجيابيــة وهــا ،وتنميــة ال ــووم العلمــم بأمهيته ــا ،واوا ــدها ،وخماطره ــا ،وحتــديا ا الراهنــة
واملستقبلية ولئ اياة الفرد واعتم .
 1ـ ـ حتديد خاا ا منو طب الاف الثاين الثاجوي العلمم ،و دف هذر اخلتوة ىل التعرف ولئ خاا ا
التب م ايث قدرا م العقلية ،وميوهلم واهتماما م العلمية ،واجفعا م الوجداجية ،وخاا اهم
ا جتماوية و لك هبدف تنظيم خربات الربجامج التعليمم وأجشتتيف واه هذر اخلاا ا النما ية ،وتتحدد
 )319 – 317والرمياوي وآخرون

خاا ا النمو اليت اددها ك م مرا تليم (2112م،
(2113م  ،)333 ،ولئ النحو التايل:
أ -القدرة ولئ التفكري التجريدي ايث يابج الفرد أكثر تنظيماب مقاربتيف للمشكبت وحتليلها ،وتتويراب
للفرضيات واحللوىل ا تتنباطية للمشكبت.
مناقشة اأاكار واآلراف ،والكشف و

ب -ا تتعداد لتقب وجهات النظر املتعددة ،واملداخ املتنووة
العبقات املتبادلة ب وجهة جظرر وب وجهات جظر اآلخري .
ج -القدرة ولئ التفكري ا تتد يل وا تتقااف وا تتنتاج ،والقدرة ولئ التاور والت ي  ،واهم

د-

التعميمات ،واكتشاف املفاهيم اعردة ،ومناقشة املبادئ والنظريات ،والتفكري الواقعم املوجيف و
اهلدف و لك لفهم ما جيري اوليف م قلايا وأمور ،والسعم ىل النجاح امله وا جتماوم.
املي ىل التجار العلمية والتفسري ،وهتياغة الفروض ،وحماولة التثبل م جتا جها املنتقية ،واكتشاف
املفاهيم والقواج  ،والربة ب اأتبا واملسببات.

هـ ـ ـ املي ىل التتلعات املهنية واملستقبلية.
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ويرى التيتم (2113م )17 ،ـ ـ بنافب ولئ جظرية بياجييف التتور املعر لدى املتعلم ـ ـ ىلجيف اينما
يا املتعلم ىل مرالة العمليات اعردة ،يستتي أن يفكر هتريدياب ،وحي املشكبت ،ويل الفرضيات،
ولتار احل اأال  ،ويب النظريات ،كما يقوم هذر املرالة ببناف العمليات اإلدراكية اآلتية:
 بناف املفاهيم ،واملبادئ ،والنظريات اييدة اليت مل ترتبة مبا رة واقف اقيقية تابقة.
 تقوا هتحة اأاكار واأ ياف م خبىل مراجعة وحتلي تركيبها أو وبقا ا املنتقية.
 كشف العبقات أو ا رتباطات املنتقية ب اأ ياف بعلها م بع

أو ب العناهتر املكوجة لأل ياف

جفسها.
 تفسري الظواهر والتنبؤ ستقبلها.

3ـ ـ

 اتت ب

النتا ج املنتقية للحودا واأ ياف.

 اتت ب

التعميمات بنافب ولئ جوع وااد م احملتوى أو العوام أو احلواد .

حتلي بيئة ومكان تنفيذ الربجامج التعليمم ،واملواد وماادر التعلم ،واإلمكاجات املتااة اليت جيت تواارها

مكان تنفيذ الربجامج ،وم اختيار قاوة مب مة تتوار هبا الشروط البزمة لتحقيه أهداف الربجامج.
5ـ ـ ـ حتديد أمنو ج التاميم التعليمم املناتت للربجامج:
ولتحديــد أمنــو ج التاــميم التعليمــم املناتــت ،لبنــاف الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو م حتلي ـ
اأد الرتبــوي والدراتــات املتعلقــة بتاــميم ال ـربامج التعليميــة و لــك هبــدف بنــاف الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو ،وحتديــد اهلــدف العــام ،واأهــداف اإلجرا يــة ،وتنظــيم احملتــوى التعليمــم ،واخل ـربات التعليميــة
املناتــبة ،وطريقــة تنفيــذ الربجــامج ،وتقنيــات وماــادر التعلــيم ،واأجشــتة التعلميــة ،وأتــلو التقــوا ،والتغذيــة
الراجعة ،وم هذر الدراتـات :دراتـة اـتج اهلل (2111م) ووبـد املـنعم واسـ (2111م) وايـزار (2112م)
ووب ـ ــدالكرا (2111م) واين ـ ــزوي (2115م) ودو ـ ــاف حمم ـ ــد (2117م) وأب ـ ــو ـ ــقري (2117م) والبس ـ ــيوين
والش ـ ــرقاوي (2118م) ويسـ ـ ـرية وب ـ ــد احلمي ـ ــد وت ـ ــليمان (2119م) والنواـ ـ ـ (2131م) والـ ـ ـزي والظ ـ ــاهري
(2131م) و ض ــوف ه ــذر الدراتــات والنم ــا ج املتل ــمنة هبــا ،م بن ــاف الربج ــامج التعليم ــم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا
الناجو

هتورتيف اأولية م ايث اإلطار العام وحتديد ختواتيف الر يسة.

المرحلة الثالثة :مرحلة التخطيط والتنظيم لمكونات البرنامج التعليمي:

تتلم وملية ختتية وتنظيم مكوجات الربجامج التعليمم اإلجرافات اآلتية:

 3ـ ـ هتياغة اأهداف اإلجرا ية ضوف اأتس واملعايري الرتبوية والتعليمية اليت اددها ك م يوجس وآخرون
 )351 – 336وتتل ا النقاط اآلتية:
(2113م  )85 ،وتليم وآخرون (2116م ،
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أ ــ

الاياغة اإلجرا ية لألهداف التعليمية عيث تكون قابلة للقيا والتقوا.

ـ ـ ولية اأهداف التعليمية للمستويات املعراية املستهدف قياتها (التذكر ،والفهم ،والتحلي ).
ج ـ ـ أن تكون اأهداف التعليمية واضحة ومبنية ولئ مهارات حمددة.
د ـ ـ ا جسجام ب اأهداف التعليمية واحملتوى التعليمم للربجامج.
ه ـ ـ مناتبة اأهداف التعليمية خلاا ا منو التب العقلية وا جفعالية وا جتماوية.
و ـ ـ ارتباط اأهداف التعليمية باهتمامات وااجات التب .
 2ـ ـ اختيار احملتوي التعليمم وتنظيم اخلربات التعليمية لربجامج ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وقد م اختيار احملتوى
الربجامج التعليمم ضوف اأتس واملعايري الرتبوية والتعليمية اآلتية:
أـ ـ تنظيم احملتوي التعليمم واقاب للبنية املعراية الرتابتية والتكاملية ب اقا ه ومفاهيم ومبادئ تكنولوجيا
الناجو.
ـ دقة احملتوى وتبمتيف اللغوية والعلمية و لك بالرجوع للماادر العلمية املو وقة م مراج وجمبت
ولمية ومواق مت ااة تكنولوجيا الناجو ،ومقارجتها ببعلها ،واختيار أكثرها دقة وموضووية.
ج ـ ـ ـ مراو ــاة ا تس ــاق بـ ـ مكوج ــات الربج ــامج التعليم ــم مـ ـ اي ــث اأه ــداف اإلجرا ي ــة ،وطريق ــة تنفي ــذر،
وتقنيات التعليم ،واأجشتة التعلمية ،وأتاليت التقوا ،والتغذية الراجعة.
د ـ ـ اختيار املوضووات الر يسية للربجامج التعليمم املتمثلة مجلة م منا ج مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،و
ىلطار هذر املوضووات م اختيار اأاكار اأتاتية حملتوى الربجامج ،مث اختيار اخلربات التعليمية حملتوى
الربجامج ،وم اختيار اخلربات التعليمية ضوف احملكات الرتبوية والتعليمية اليت اددها (جيكو )
املشار ىللييف

طعيمة (2116م،

 )321وم أمهها:

 معيار الادق :ويعترب احملتوى هتادقاب وندما يكون واقعياب وهتحيحاب ولمياب ،البب و متشييف م
اأهداف املوضووية.
 معيار اأمهية :ويعترب احملتوى مهماب وندما يكون ا قيمة اياتية بالنسبة للتالت ،م تغتيتيف
ايواجت امل تلفة م ميادي املعراة والقيم واملهارات اليت تم بتنمية املهارات العقلية ،وأتاليت
تنظيم املعراة ،وجعلها مفيدة للمتعلم ،وتنمية ا هتاهات اإلجيابية لدييف.
 معيار امليوىل وا هتمامات :ويكون احملتوى متمشياب م اهتمامات التب
أتا م دراتة هذر ا هتمامات وامليوىل ايعتيها اأولوية.

وندما لتار ولئ

 معيار القابلية للتعلم :ويكون احملتوى قاببب للتعلم وندما يراوم قدرات التب  ،متمشياب م
الفروق الفردية بينهم ،مراوياب ملبدأ التدرج ورض املادة التعليمية.
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 معيار العاملية :ويكون احملتوى جيداب وندما يشم أمناطاب م التعليم تعرتف باحلدود ايغرااية ب
البشر ،وبقدر ما يعكس احملتوى الابغة احمللية للمجتم ينبغم أن يربة التالت بالعامل املعاهتر
م اوليف.
هذا باإلضـااة ىل أن تكـون اخلـربات التعليميـة جديـدة ومرتبتـة بـالتتورات املعرايـة والتكنولوجيـة احلديثـة
لتكنولوجيــا النــاجو ،وأن تتســم بالشــمولية وتغتــم أهــم جواجــت مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وأن تكــون قابلــة
للتتبيه.

1ـ ـ ـ

تل ــم الربجــامج التعليم ــم اأجشــتة التعلميــة املتنوو ــة الفردي ـة وايماوي ـة ،القا مــة ول ــئ ومليــات البح ــث

وا تتقاــاف العلمــم الــدقيه ،واحــا القلــايا العلميــة املرتبتــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وحتلي ـ العناهتــر
والعبقــات القا مــة ب ـ مفــاهيم ومبــادئ تكنولوجيــا النــاجو و ل ــك هبــدف تنميــة مهــارات التفكــري العلم ــم
املــنظم ،وتــدريبهم ولــئ احلـوار واملناقشــة ،وطــرح التســاى ت ،والتعبــري وـ اهتاهــا م ومـواقفهم وآرا هــم اــوىل
املفاهيم اليت تعلموها.
 3ـ ـ ـ اتــت دام التريقــة ا تتقاــا ية لتنفيــذ الربجــامج التعليمــم ،وحتقيــه أهدااــيف التعليميــة اإلجرا يــة ،وم ـ دواوــم
اتــت دام هــذر التريقــة مبفمتهــا لتبيعــة الربجــامج التعليمــم ،باإلضــااة كــذلك ملــا تتميــز بــيف م ـ مســات مث ـ :
تنميــة التفكــري العلمــم املــنظم لــدى التــب  ،وحتفيــزهم ولــئ التفكــري واإلبــداع ،وتنميــة القــدرة ولــئ البحــث
وا كتشاف والتجريت ،ودقة املباظة ،وتكوي الفرضيات لتفسري املوقف املشـك  ،ومجـ اأدلـة والرباهـ ،
والقيــام بعمليــات التحلي ـ والرتكيــت ،واختبــار الفرضــيات ومناقشــتها ،واتــت ب النتــا ج املناتــبة لتفس ـري
الفرضيات ،واختا القرار بشأن ما م مناقشتيف والتحقه منيف (.أبو زينة2133 ،م) و ( قتية2133 ،م).
 5ـ ـ ـ تزويد الربجامج بأتلو التقوا البنا م لتقوا أداف التبميذ اكتسا العمليات املعراية املتعلقة فاهيم
تكنولوجيا الناجو.
 6ـ ـ تواري التغذية الراجعة الفورية لتزويد التب
لديهم.

باخلربات التعليمية اليت حيتاجووا ،ومعاية جواجت القاور

المرحلة الرابعة :الضبط العلمي للبرنامج التعليمي:
للتحقه م هتباية الربجامج التعليمم للتتبيه م ورضيف ولئ جممووة م املت اا
التعليم ،وطرق تدريس العلوم ،لتحكيميف وتقييميف ضوف احملكات اآلتية:
 -1وضوح أهداف الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -2دقة املادة العلمية للربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -3ولية الربجامج التعليمم لقا مة املفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -4القيمة العلمية لل ربات التعليمية املتلمنة الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
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جماىل تقنيات

 -5طريقة تاميم الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -6التكام ب وناهتر الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -7تنظيم اخلربات ومبفمتها هتمامات وميوىل التب .
 -8وضوح ىلجرافات تنفيذ الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -9مبفمة أجشتة التعلم للربجامج لتعزيز وملية اكتسا التب ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -11ولية اأجشتة التعلمية يمي جواجت الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
و ضوف هذر احملكات م ىلجراف التعديبت املناتبة لتتوير الربجامج ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وىلخراجيف
هتورتيف النها ية القابلة للتتبيه ،ينظر امللحه ( )3وامللحه (.)2
المرحلة الخامسة :مرحلة التجريب:
للتحقه م هتباية الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،م هتريبيف ولئ وينة اتتتبوية وشوا ية
م طب الاف الثاين الثاجوي العلمم قوامها ( )25طالباب درتة اجوية القرياون التابع إلدارة الرتبية
والتعليم حااظة التا ف و لك هبدف التعرف ولئ جواجت القاور الربجامج ،ومدى مناتبتيف للتتبيه،
وم ىلجراف التعديبت البزمة ،وبذلك أهتبج الربجامج التعليمم جاهزاب للتتبيه.

المرحلة السادسة :بناء دليل تنفيذ البرنامج التعليمي ،ينظر الملحق (.)3

سادساً :إجراءات تصميم برمجية الوسائط المتعددة لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

مرت وملية تاميم برجمية الوتا ة املتعددة ملفاهيم تكنولوجيا الناجو باملراا اآلتية:

المرحلة األولى :دراسة وتحليل األسس النظرية لتصميم برمجية الوسائط المتعددة:

بعد ا جتهاف مـ حتديـد قا مـة مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،وبنـاف الربجـامج التعليمـم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو،
م وضـ تاــور مبــد م لتاــميم برجميــة الوتــا ة املتعــددة م ـ خــبىل ىلج ـراف دراتــة حتليليــة للبحــو والدراتــات
والنمــا ج الــيت تناولــل تاــميم برجميــات الوتــا ة املتعــددة هبــدف ا تــتفادة منهــا تاــميم الربجميــة احلاليــة،
ومنهـا دراتـة وبـد املـنعم وجعــيم (2111م) وأوـار حممـد (2113م) وايـزار (2112م) و ىل (2113م) وتــعاد
أمحـ ـ ــد(2113م) ووبـ ـ ــد السـ ـ ــبم (2115م) وجليلـ ـ ــة (2117م) وأبـ ـ ــو ـ ـ ــقري واس ـ ـ ـ (2117م) والبسـ ـ ــيوين
(2118م) و ىلطــار هــذر الدراتــات ،ومنــا ج تاــميم برجميــات الوتــا ة املتعــددة الــيت أورداهــا رمــود والظــاهري
 )332 – 361مث ـ ـ ـ  :أمن ـ ــو ج (زين ـ ــت أم ـ ـ ـ ) وأمن ـ ــو ج (ب ـ ـ ـري بل ـ ــوم) وأمن ـ ــو ج (ت ـ ــتيف
(2132م،
واتــتاجلم) وأمنــو ج (الـرباوي) وأمنــو ج (وتيــة) م وضـ تاــور مبــد م لتاــميم برجميــة الوتــا ة املتعــددة ملفــاهيم
تكنولوجيا الناجو.
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المرحلة الثانية :مرحلة التصميم والتخطيط:

تتلــم هــذر املرالــة حتديــد أتــس وض ـوابة تاــميم برجميــة الوتــا ة املتعــددة م ـ ايــث تاــميم حمتــوى

الربجمية ،وواجهة ا تت دام ،وم أمهها ما يأ :
 3ـ ـ حتديد اهلدف م تاميم برجمية الوتا ة املتعـددة املتمثـ ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم
مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،باوتبــار أن الربجميــة تســهم ومليــة اكتســا التــب ملفــاهيم واتــتيعاهبا بتريقــة
جيدة.
2ـ ـ ـ تقس ــيم احملت ــوى التعليم ــم للربجمي ــة ىل من ــا ج مفاهيمي ــة ،وأط ــر تعليمي ــة حم ــددة املع ــامل ت ــتبفم م ـ مل ــمون
الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
1ـ ـ ـ تاــميم تــيناريو برجميــة الوتــا ة م ـ ايــث الناــو املكتوبــة ( )Texts Writtenوالاــور الثابتــة ( Still
 )Picturesوالاــور املتحركــة ( )MotionPictureوالرتــوم اخلتيــة ( )Graphicsوالرتــوم املتحركــة ()Animations
ومقــاط الفيــديو ،مـ مراوــاة التفاوـ والتكامـ بـ هــذر العناهتــر ،وقــد م ا تــتعاجة ت اــا تاــميم
الربجميات وبرجمة احلاتت اآليل لتاميم برجمية الوتا ة املتعددة.
3ـ ـ ـ ـ تا ـ ــميم برجميـ ــة الوت ـ ــا ة املتعـ ــددة ض ـ ــوف املع ـ ــايري الـ ــيت أ ـ ــار ىلليهـ ــا ك ـ ـ م ـ ـ ت ـ ــعاد أمح ـ ــد (2113م،
 )81 – 79والس ـ ـ ـ ــويدان ومن ـ ـ ـ ــاىل وب ـ ـ ـ ــد الع ـ ـ ـ ــاىل (2117م،
 )51 – 39ولئ النحو اآل :
(2118م ،
أ ـ ـ املعايري الفنية لتاميم الربجمية التعليمية:

 )398 – 392وما ـ ـ ـ ــتفئ

 التكام ( )Integrationب وناهتر الوتا ة املتعددة م ايث الناو املكتوبة ،والاور الثابتة،
والاور املتحركة ،والرتوم اخلتية ،والرتوم املتحركة ،ولقتات الفيديو منظومة الكرتوجية متكاملة
ومتناتقة.

 التزام ( )Synchronizationويقاد بيف :التوااه ب اأادا امل تلفة ولئ الشا ة الواادة اليت يتم
ورضها باتت دام ودد م الوتا ة املتعددة.

 ا جدماج (  )Mergingويقاد بيف :دمج وناهتر الوتا ة املتعددة

تسلس وترتيت مع بتريقة

غري ختية.

 التوااه م متتلبات التشغي .
 تبمة الربجمية م اأختاف الربجمية.
 تاميم الشا ات بتريقة جيدة يذ
ومنها:

اجتبار املتعلم  ،ويتتلت لك تواار بع
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اخلاا ا

ـ ـ مناتبة كمية املعلومات املعروضة الشا ة الواادة.
ـ ـ وضوح الرتومات والاورة واخلتوط املست دمة.
ـ ـ تهولة قرافة الناو املعروضة.
ـ ـ ىلبراز الناو املهمة بشك واضج يذ اجتبار املتعلم .
ـ ـ تنوي قوالت ا ات الربجمية.
ـ ـ املعايري الرتبوية والتعليمية لتاميم الربجمية التعليمية:
 التشويه وجذ اجتبار املتعلم و طريه التنوي ب األوان ،والرتوم ،والاور ،املتحركة.
 مناتبة مستوى الربجمية ملستوى املتعلم وخرباتيف.
 ورض اخلربات التعليمية بتريقة مشوقة حتقه ا تتفادة القاوى م الربجمية.
 قدرة الربجمية ولئ حتقيه التفاو النشة ب املتعلم والربجمية.
 هتحة احملتوى التعليمم ،وورضيف بتسلس وتتاب منتقم.
 تلمينها أتاليت التقوا املناتبة.
المرحلة الثالثة :مرحلة البرمجة واإلنتاج:
تتلم هذر املرالـة تنفيـذ تـيناريو برجميـة الوتـا ة ،وىلخـراج واجهـة التفاوـ مـ خـبىل اتـت دام وناهتـر
الوتــا ة املتعــددة التفاوليــة ،وىلخ ـراج احملتــوى التعليمــم للربجــامج م ـ خــبىل ومليــة معايــة الســيناريو ،وتنفيــذر
بواتــتة لغــات الربجمــة املرتبتــة ب جتــاج الوتــا ة املتعــددة ،وىلجتــاج اخلريتــة ا جس ــيابية حملت ــوى الربجــامج التعليم ــم
بش ــك تسلس ــلم ومنتق ــم لتيس ــري وملي ــة اكتس ــا الت ــب ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتنمي ــة ا هتاه ــات
اإلجيابية وها.
المرحلة الرابعة :مرحلة التقويم والتجريب:
ــدف مرالــة التجريــت والتقــوا ىل تتــوير برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،والتحقــه م ـ تــبمتها م ـ اأختــاف
الفنيــة والتقنيــة املتعلقــة بالتاــميم ،وتــبمتها م ـ الناايــة الرتبويــة والتعليميــة ،والتأكــد م ـ هتــبايتها للتتبيــه
جماىل تقنيات التعليم ضوف احملكات اآلتية:
و لك و طريه حتكيمها م قب املت اا
 -1دقة حمتوى برجمية الوتا ة املتعددة.
 -2طريقة تاميم برجمية الوتا ة املتعددة لتحقيه أهداف الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -3ايودة الفنية لربجمية الوتا ة املتعددة.
 -4تلم الربجمية أتاليت ورض متنووة يذ اهتمامات التب .
 -5ا تساق ب الناو  ،والاور ،واأ كاىل ،واحلركة ،واألوان ،ولقتات الفيديو.
 -6تهولة قرافة الناو ولئ ا ة العرض.
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 -7اتساق ملمون الربجمية م أهداف الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -8ا جسجام ب مكوجات الربجمية وحمتوى الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -9مراواة الربجمية خلاا ا منو التب امل تلفة.ينظر امللحه (.)5
وبن ــافب ول ــئ آراف احملكمـ ـ ومقرتا ــا م م ىلجـ ـراف التع ــديبت املنات ــبة ول ــئ الربجمي ــة تـ ـواف ايواج ــت املتعلق ــة
بالنواام الفنية أو ايواجت الرتبويـة والتعليميـة ،وىلخراجهـا هتـور ا املتلوبـة ،مث تتبيقهـا ولـئ وينـة اتـتتبوية
للتحقه م مناتبتها للتتبيه العملم.
سابعاً :إجراءات بناء االختبار التحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

م بناف ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو واقاب لل توات اإلجرا ية اآلتية:
 -1حتديد اهلدف م ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو:
يســتهدف ا ختبــار التحاــيلم قيــا اكتســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا
النــاجو املتلــمنة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ،واقتاــر ولــئ ب ــة مســتويات معرايــة
(التذكر ،الفهم ،التحلي ) باوتبار أن اأهـداف اإلجرا يـة هلـذر املسـتويات املعرايـة هـم احملـك املرجعـم لقيـا
أداف التالت اكتسا املهارات ،والعمليات املعراية ات الالة الو يقة فاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -2حتديد املفهوم اإلجرا م لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو:
ميك ـ تعري ــف ا ختب ــار التحا ــيلم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ىلجرا ي ـاب بأج ــيف :ق ــدرة التال ــت ول ــئ اكتس ــا
املعـارف ،واحلقـا ه ،واملبـادئ ،والتعميمـات املتعلقـة فــاهيم تكنولوجيـا النـاجو املتلـمنة الربجـامج التعليمــم،
ا ختبــار التحاــيلم الــذي تكــون م ـ املســتويات املعرايــة ( التــذكر،

وتقــا بالدرجــة الــيت حيا ـ وليهــا
الفهم ،التحلي ).
 -3ىلوداد جدوىل املواهتفات لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو:
م بنــاف جــدوىل املواهتــفات لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو

ضــوف اأهــداف اإلجرا يــة

للربجامج التعليمم ،اليت تسـتهدف قيـا اكتسـا التـب ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ونـد املسـتويات املعرايـة
( التذكر ،الفهم ،التحلي ).
ويشــري مســتوى التــذكر ولــئ وجــيف التحديــد ىل قــدرة التالــت ولــئ تــذكر املفــاهيم ،واحلقــا ه ،واملبــادئ،
الق ـرا الــيت تســه ومليــة

والق ـواج  ،واتــرتجاوها بأ ــكاهلا الــيت تــبه لــيف أن تعلمهــا م ـ خــبىل تزويــدر بــبع
التذكر ،ويكون ا تتدواف هذر احلالة جاجحاب( .وتا اهلل2131 ،م .)93 ،
أمــا مســتوى الفهــم ايقاــد بــيف قــدرة التالــت ولــئ اتــتيعا اخلـربات التعليميــة بأجواوهــا ،وهتــياغة املفــاهيم
العلميــة ،وتفســري املــادة العلميــة ،و ــراها ،وتل ياــها ،واهــم احلقــا ه ،والق ـواج  ،والتعبــري و ـ املعــا ،وتفســري
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العبقــات القا مــة ب ـ العوام ـ والعناهتــر ،وترمجــة املــادة العلميــة م ـ هتــورة ىل أخــرى ،وتفســري أجزا هــا ،والتنبــؤ
بالنتا ج( .وتا اهلل2131 ،م.)95 ،
أما مستوى التحلي ايشري ىل قدرة التالت ولـئ هتز ـة أو تفكيـك موقـف أو معراـة ولميـة ،أو اـد أو
مشــكلة ىل وناهتــرها اأوليــة ،وىلدراك مــا بينهــا مـ وبقــات وروابــة ــا يســاود ولــئ اهــم بنيتهــا والعمـ ولــئ
تنظيمها مرالة اقة (.القب وآخرون2116 ،م.)311 ،
وبنافب ولئ هذر املستويات املعراية م بناف جدوىل مواهتفات ا ختبار التحايلم كما يوضج ايدوىل (.)3
جدوىل ()3
مواهتفات ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو
توزي املفردات ولئ املستويات املعراية
تذكر

اهم

حتلي

جمموع
اأتئلة

اأوزان النسبية
للموضووات

منا ج مفاهيمية جاجوتكنولوجية وامة.

8 ،7 ،1 ،2

6 ،3

5 ،3

8

٪33،32

منا ج مفاهيمية متعلقة باأدوات
والتقنيات املست دمة دراتة املواد
الناجوية .

ــ ـ

،39 ،31
23 ،21

،33 ،31 ،9
،35 ،33 ،32
38 ،37 ،36

31

٪38،57

منا ج مفاهيمية متعلقة باملواد الناجوية
وتقنيات ىلجتاجها .

ــ ـ

26 ،25 ،23

21 ،22

5

٪7،33

منا ج مفاهيمية متعلقة بأجواع املواد
الناجوية.

،11 ،29 ،28 ،27
،17 ،16 ،13 ،11
،38 ،35 ،33 ،31
56 ،51 ،53 ،39

،12 ،13
،18 ،15
،32 ،19
،36 ،31
،51 ،37
53 ،52

55 ،33

منا ج مفاهيمية متعلقة بتقنيات

،62 ،59 ،58 ،57

وأجهزة تكنولوجيا الناجو املست دمة
الكشف و اأمراض ومعايتها.

،66 ،65 ،63 ،61
71 ،69 ،68 ،67

حماور حمتوى الربجامج التعليمم

11

63 ،61

33

اعموع الكلم لألتئلة

12

23

37

71

اأوزان النسبية للمستويات املعراية

٪35،37

٪11

٪23،29

ـــ

٪32،85

٪21
٪311

3ـ ـ هتياغة أتئلة ا ختبار التحايلم :
م هتـياغة أتـئلة ا ختبـار التحاـيلم ىلجتبقـاب مـ اأهـداف اإلجرا يـة للربجـامج التعليمـم ملفـاهيم تكنولوجيــا
النــاجو ،باإلضــااة كــذلك ىل جــدوىل املواهتــفات اخلتــوة الســابقة ،وقــد تكــون ا ختبــار م ـ ( )71تـؤا ب مـ
جـوع اختيـار مـ متعـدد ،تســتهدف قيـا ب ـة مســتويات معرايـة مـ اعـاىل املعـر  ،بواقـ ( )12تـؤا ب ملســتوى
التذكر ،و( )23تؤا ب ملستوى الفهم ،و( )37تؤا ب ملستوى التحلي .
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 231ـ ـ ـ
وهتــيغل اق ـرات ا ختبــار ضــوف اأتــس والل ـوابة الــيت اــددها أبــو وــبم (2115م،
 )252املتل ــمنة القواو ــد املتعلق ــة بأهت ـ الس ـؤاىل لبختي ــار م ـ متع ــدد ،باإلض ــااة ك ــذلك ىل القواو ــد املتعلق ــة
بالبــدا اخلاهت ـة باإلجابــات و لــك هبــدف بنــاف اختبــار حتاــيلم مــنظم مب ـ ولــئ أتــس ولميــة ،يقــيس بدقــة
وموضووية اأهداف املستهدف قياتها.
5ـ ـ هتياغة تعليمات ا ختبار التحايلم:
تلم ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو التعليمات املهمة اليت تساود التب ولئ اهم
طبيعة ا ختبار ،وحتديد اهلدف منيف ،وكيفية اإلجابة ولئ اأتئلة ،والوقل احملدد لبختبار ،والدرجة املستحقة
ولييف.
6ـ ـ هتدق ا ختبار التحايلم:
م التحقه م د ت هتدق ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو بالترق اآلتية:
أ ـ ـ هتدق احملتوى:
يقاد بادق احملتوى مدى متثي مفردات ا ختبار التحايلم يواجت اعاىل السلوكم املستهدف قياتيف.
( الكيبين والشريفي 2115 ،م.) 88 ،
ويعتمد هتدق احملتوى ولـئ " تقـدير اخلـرباف واحملكمـ ملـدى اتفـاق حمتـوى اأداة أو املقيـا للمجـاىل الـذي
يس ــتهدف قيات ــيف ،ويعتم ــد ه ـذا التقــدير ول ــئ رىى وتق ــديرات أتات ــها املعراــة واخل ــربة باملوض ــوع أو جم ــاىل ه ــذا
املوضوع أو احملتوى " ( .وبد احلميد2118 ،م.) 312 ،
وللتحق ــه م ـ ـ هت ــدق احملت ــوى لبختب ــار التحا ــيلم م ورض ــيف هت ــورتيف اأولي ــة ول ــئ ( )33حمكم ـ ـاب م ـ ـ
القيــا والتقــوا ،واملنــاهج وطــرق تــدريس العلــوم ،وتقنيــات التعلــيم ،وامللحــه ( )9يوضــج أمســاف
املت اا ـ
احملكم وختااا م العلمية ،وقد طُلت منهم تقييم ا ختبار التحايلم واه اللوابة اآلتية:
 وضوح تعليمات ا ختبار التحايلم.

 هتياغة اقرات ا ختبار التحايلم بلغة ولمية تهلة بعيدة و الغموض.
 دقة الاياغة العلمية أتئلة ا ختبار التحايلم.
 مبفمة ا ختبار التحايلم ملستوى طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
 هتدق اقرات ا ختبار التحايلم

قيا املفاهيم املستهدف قياتها.

 تغتية ا ختبار التحايلم حملتوى الربجامج التعليمم.

 متثي ا ختبار التحايلم للمستويات املعراية املستهدف قياتها ( التذكر ،الفهم ،التحلي ).
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وكشفل جتا ج التحكيم ولئ مبفمة ا ختبار أغلبية احملكم  ،م ىلجراف التعديبت املناتبة ولئ
هتياغة بع مفردات ا ختبار ،وهبذا يكون م التحقه م هتدق احملتوى لبختبار التحايلم ،وهتبايتيف
للتتبيه ،وقيا اأهداف املستهدف قياتها.ينظر ىل امللحه رقم ( )6ومفاتيج اإلجابة امللحه (.)7
ـ الادق الذا لبختبار:
يقا الادق الذا عسا ايذر الرتبيعم ملعام بات ا ختبار ،ويتأ ر معام الادق بارتفاع أو
اافاض معام الثبات ( .وبد احلميد2118 ،م.)312 ،
وللتحقــه م ـ مؤ ــر الاــدق الــذا لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،م اســا ايــذر
الرتبيعم ملعام ألفا كروجباخ ووليـيف اـ ن الاـدق الـذا = الثبـات = ( 0.93 = )0,68و لـك بـالرجوع
للجــدوىل رقــم  ،313 ،5ــا يــدىل ولــئ أن ا ختبــار يتســم بدرجــة واليــة م ـ الاــدق الــذا  ،ويعـ ُّـد هتــاحلاب
للتتبيه.
ج ـ ـ هتدق ا تساق الداخلم:
يقاد با تساق الداخلم " :درجة هتاجس حمتوى ا ختبار ملعراة ما ىل ا كان ا ختبار يقيس مسة أو
خاهتية واادة " ( .أبو وبم2116 ،م. )361 ،

وللتحقـ ــه م ـ ـ هتـ ــاجس ا ختبـ ــار التحاـ ــيلم داخلي ـ ـاب ،وقدرتـ ــيف ولـ ــئ قيـ ــا اكتسـ ــا التـ ــب للمفـ ــاهيم
املسـتهدف قياتـها ،م اتـت دام طريقـة ا تسـاق الـداخلم ،وهـم ىلاـدى طـرق هتـدق التكـوي ( Construct
 )Validityو لــك بتجربتــيف ولــئ وينــة اتــتتبوية مكوجــة م ـ ( )31طالب ـاب م ـ طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم ،لعينة ا لـة مـ خـارج اعمووـة التجريبيـة درتـة ( اجويـة القـريوان) التـابع إلدارة الرتبيـة والتعلـيم للبنـ
حااظة التا ف ،وم اسا معام ا رتباط ب الدرجة لك تـؤاىل والدرجـة الكليـة لبختبـار ،وايـدوىل ()2
يوضج جتا ج معامبت ا رتباط ب الدرجة لك تؤاىل والدرجة الكلية لبختبار التحايلم.
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جدوىل ()2
جتا ج معام ارتباط بريتون ب اقرات ا ختبار التحايلم والدرجة الكلية لبختبار
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

94
25
21
25
21
29
22
21
23
23
24
15

**0.59
**0.58
**0.51
**0.59
*0.37
**0.61
**0.57
**0.53
**0.70
**0.50
*0.44
*0.40

11
15
11
19
12
11
13
13
14
35
-

*0.39
**0.60
**0.55
*0.40
*0.36
**0.50
**0.49
**0.63
**0.61
*0.44

**0.73 13 **0.59 52 **0.57 11
*0.46
1
**0.51 13
*0.33 51 **0.73 19 **0.72
5
**0.67 14
*0.44 53 **0.47 12 **0.55
1
*0.41 95 **0.71 53 **0.63 11 **0.63
9
**0.54 91 **0.72 54 **0.61 13 **0.61
2
**0.64 95 **0.53 15 **0.67 13
*0.42
1
**0.50 91
*0.39 11 **0.48 14
*0.39
3
*0.37 99
*0.40 15 **0.65 55 **0.70
3
**0.68 92 **0.51 11 **0.56 51 **0.65
4
**0.65 91 **0.63 19
*0.36 55 **0.66 15
**0.70 93 **0.71 12 **0.60 51
*0.41 11
*0.39 93 **0.48 11 **0.76 59
*0.40 15
*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( ** ) α>0.05دالة ىلااا ياب وند ()α> 0.01

توضج البياجات الواردة ايدوىل ( )2ىل أن قيم معامبت ا رتباطات ب ك اقرة م اقرات ا ختبار
التحايلم والدرجة الكلية ليف تراوال ب ( )0.76 –0.33ا يشري ىل وجود ارتباطات ات د لة ىلااا ية
وند مستوى د لة ( )α> 0.05و(  )α>0.01ومجيعها قيم معامبت ات ارتباطات موجبةُّ ،
ويعد هذا مؤ راب

ىلجيابياب ولئ هتدق ا تساق الداخلم لبختبار التحايلم ،ومناتبتيف للتتبيه.
كما م اسا قيم معامبت ا رتباطات ب ك مستوى م مستويات اعاىل املعر  ،املتمثلة :

(التذكر ،والفهم ،والتحلي ) والدرجة الكلية لبختبار التحايلم ،باتت دام معام ارتباط بريتون كما يوضج
ايدوىل (.)1
جدوىل ()1
جتا ج قيم معام ارتباط بريتون ب ك مستوى م مستويات اعاىل املعر والدرجة الكلية لبختبار

م

املستويات املعراية

معام ارتباط بريتون

0

مستوى التذكر

**0.90

2

مستوى الفهم

**0.89

3

مستوى التحلي

**0.86

** دالة ىلااا ياب وند ()α>0.01
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تشري البياجات الواردة ايدوىل ( )1ىل وجود ارتباط ي د لة ىلااا ية وند مسـتوى الد لـة ()α>0.01
لك ـ مســتوى م ـ مســتويات اعــاىل املعــر  ( :التــذكر ،الفهــم ،التحلي ـ ) م ـ الدرجــة الكليــة لبختبــار ايــث
كاجل ولئ التوايل ( ) 0.86، 0.89، 0.90ومجيعها قيم معامبت ات ارتباط ىلجيـا مرتفـ  ،ويع ُّـد لـك ـ ـ أيلـاب ـ ـ

مؤ راب مرتفعاب لادق ا تساق الـداخلم لبختبـار التحاـيلم ،وبـذلك يكـون قـد م التحقـه مـ هتـدق ا تسـاق
الداخلم لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 7ـ ـ ـ بات ا ختبار التحايلم:
م التوهت ىل مؤ رات بات ا ختبار التحايلم باتت دام املعامل اآلتيت :
أ ـ ـ طريقـة معامـ الثبـات باإلوــادة ( )Reliability Test-Retestوالـذي يعكــس مـدى ا تـتقرار الـدرجات الــيت
مـ ــر تتبيـ ــه ا ختبـ ــار ( الت ـ ـ وآخـ ــرون2117 ،م ) 315 ،ايـ ــث م تتبيـ ــه
اا ـ ـ وليهـ ــا التـ ــب

ا ختبــار التحاــيلم ولــئ وينــة مؤلفــة م ـ ( )31طالبـاب مـ جمتمـ البحــث ،و ا لــة لعينتــيف مـ طــب الاــف
الثــاين الثــاجوي العلمــم بثاجويــة القــريوان ،وبعــد مــرور أتــبوو م ـ زم ـ التتبيــه اأوىل،أويــد تتبيــه ا ختبــار
التحايلم ولئ جفس أاراد العينة مرة أخرى ،وم التحقه م باتـيف مـ خـبىل اتـت راج معامـ ارتبـاط بريتـون
بـ ـ م ــر التتبي ــه ،واي ــدوىل ( )3يوض ــج ق ــيم معام ـ ـ ارتب ــاط بريت ــون ب ـ ـ م ــر التتبي ــه لثب ــات ا ختب ــار
التحاــيلم ولــئ كـ مســتوى مـ مســتويات اعــاىل املعــر  ( :التــذكر ،الفهــم ،التحليـ ) وولــئ املســتوى الكلــم
لبختبار.
جدوىل ( ) 3
قيم معام ارتباط بريتون ولئ ك مستوى م مستويات اعاىل املعر وولئ املستوى الكلم لبختبار

م

مستويات اعاىل املعر

1

مستوى التذكر

2

مستوى الفهم

3

مستوى التحلي

4

الكلم

معام ارتباط بريتون

0860
0868
0868
87.67

يتلــج م ـ ايــدوىل ( )3أن معــامبت بــات ا ختبــار التحاــيلم ولــئ ك ـ مســتوى م ـ مســتويات اعــاىل
املعــر  ( :التــذكر ،الفهــم ،التحلي ـ ) واقــا لتريقــة ( )Test-Retestقــد تراواــل ب ـ ( ،)18.0 -18.0أمــا معام ـ
الثب ــات ول ــئ املس ــتوى الكل ــم لبختب ــار اكاج ــل ( )87.67وه ــم مع ــامبت ارتباط ــات مرتفع ــة تق ــرت مـ ـ ()3
هتحيج ،وتعتم د لة ولئ أن بات ا تتجابات ولئ ا ختبار والية.
ـ اتت دام معام ألفا كروجباخ للتحقه م بات ا ختبار التحايلم ولئ ك مستوى م مسـتويات اعـاىل
املعــر ( :التــذكر ،الفهــم ،التحليـ ) ومعامـ الثبــات ولــئ املســتوى الكلــم لبختبــار ،وايــدوىل ( )5يوضــج قــيم
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معامـ ألفــا كروجبــاخ لثبــات ا ختبــار التحاــيلم ولــئ كـ مســتوى مـ مســتويات اعــاىل املعــر وولــئ مســتوى
اعاىل الكلم لبختبار.
جدوىل ( ) 5

قيم معام ألفا كروجباخ لثبات ا ختبار التحايلئ لك مستوى م اعاىل املعر وولئ املستوى الكلم لبختبار
م

مستويات اعاىل املعر

معام بات ( ألفاكروجباخ)

3

مستوى التذكر

0860

2

مستوى الفهم

0866

1

مستوى التحلي

0868

3

الكلم

0868

يتلج م ايدوىل ( )5أن معامبت بات ا ختبار التحايلم ولئ ك مستوى م مستويات اعاىل
املعر (التذكر ،الفهم ،التحلي ) بتريقة معام ألفا كروجباخ تراوال ب ( )0866-0860وولئ املستوى الكلم
لبختبار ( )0868وهم تشري ىل أن ا ختبار التحايلم يتمت بدرجة والية م

الثبات.

6ـ ـ ـ معامبت الاعوبة والتمييز ملفردات ا ختبار التحايلم:
أ ـ ـ معامبت الاعوبة ملفردات ا ختبار التحايلم:
يشري مفهوم معام الاعوبة ملفردات ا ختبار ىل جسبة ودد التب الذي أجابوا ولئ املفردة ىلجابة
هتحيحة ىل ودد التب الذي ااولوا اإلجابة ولئ املفردة اكلما زادت هذر النسبة دىل لك ولئ تهولة
املفردة ،وكلما قلل دىل لك ولئ هتعوبة املفردة (.وبم2116 ،م.) 331 ،
وا ختبار التحايلم اييد ،هو الذي يلم تدرجاب واتعاب م درجات السهولة والاعوبة أتئلتيف للتمييز
ب املفحوهت  ،وللتوهت ىل مؤ رات معام الاعوبة لفقرات ا ختبار التحايلم م اسا جسبة التب
الذي أجابوا ولئ املفردة ىلجابة هتحيحة ،ولئ العدد الكلئ الذي طبه وليهم ا ختبار ،م خبىل تتبيه
املعادلة التالية :معام هتعوبة املفردة = ودد التب

الذي أجابوا ولئ املفردة ÷ العدد الكلم الذي طبه

وليهم ا ختبار ،وايدوىل ( )6يوضج جتا ج معام الاعوبة ملفردات ا ختبار التحايلم.
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00
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0800
08.0
08.0
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رمق
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00
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00
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جدوىل ()6
جتا ج معامبت الاعوبة ملفردات ا ختبار التحايلم
رمق
معامل
رمق
معامل
رمق
معامل
الصعوبة الفقرة الصعوبة الفقرة الصعوبة الفقرة
.0
0823
03
08.0
.2
08.0
20
0820
06
0820
.8
08.0
20
0820
00
0820
.3
08.0
2.
0820
.0
0820
.6
08.0
20
0880
.0
0820
.0
08..
2.
0880
..
0820
00
08..
22
0880
.0
082.
00
08.2
28
0882
..
0820
0.
08.8
23
0888
.2
0820
00
08.3
26
0888
.8
0820
0.
08.3
20
0888
.3
0822
02
08.3
80
0886
.6
0828
08
08.6

معامل
الصعوبة
0886
0886
0886
0886
0880
0880
0880
0830
0830
0830
0830
0830

رمق
الفقرة
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8.
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8.
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83
86
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30
-

معامل
الصعوبة
0830
083.
0830
0830
083.
0838
0860
0860
086.
0860
-

تشري البياجات الواردة بايدوىل ( )6ىل أن معامبت هتعوبة مفردات ا ختبار التحايلم قد تراوال ب
( )0.83 –0.21وهم قيم تعتم د لة ولئ أن توزي قيم معامبت الاعوبة تتوزع توزيعاب متعاد ب ولئ مفردات
ا ختبار التحايلمُّ ،
ويعد لك مؤ راب ولئ جودة مفردات ا ختبار ،واعاليتها قيا قدرات التب
اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
ـ ـ معامبت متييز مفردات ا ختبار التحايلم:
يشري مفهوم معام متييز املفردات (  )Difficulty Indexىل درجة متييز ك مفردة م مفردات ا ختبار
التمييز ب التب

اأولئ حتايبب ،والتب

اأق حتايبب (.وبم،

التحايلم للتحقه م اعاليتها
2116م.)333 ،
وحلسا معام متييز مفردات ا ختبار م اتت دام معام الفروق التراية للمجمووات ،ابعد ترتيت
جتا ج التلبة واقاب للدرجة الكلية ترتيباب تنازلياب م حتديد اعمووة العليا ( )٪.3مقاب اعمووة الدجيا ()٪.3
وللوهتوىل ىل مؤ ر متييز املفردات م ىلجياد الفرق ب جسبة ودد طب اعمووة العليا الذي أجابوا ولئ
املفردة ىلجابة هتحيحة ،وجسبة ودد طب اعمووة الدجيا الذي أجابوا ولئ املفردة ىلجابة هتحيحة ،وقسمتها
ولئ ودد اأاراد ىلادى اعمووت م خبىل املعادلة اآلتية:
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معام متييز املفردة = ودد التب الذي أجابوا ولئ املفردة م اعمووة العليا – ودد التب الذي أجابوا
ولئ املفردة م اعمووة الدجيا ÷ ودد التب

مفردات ا ختبار التحايلم.
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ىلادى اعمووت  .وايدوىل ( )7يوضج معامبت متييز

جدوىل ()7
جتا ج معامبت متييز اقرات ا
رمق
معامل
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ختبار التحايلم
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رمق
الفقرة
00
05
00
00
0.
00
03
0.
04
31
-

معامل
المتيزي
180.
1800
1800
180.
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180.
1800
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يتلج م ايدوىل ( )7أن قيم معامبت التمييز تراوال ما ب ( )0.66 – 0.12ومجيعها قيم معامبت
متييز موجبيف ،تؤكد ولئ أن مفردات ا ختبار التحايلم تتمت عام متييز جيد ،كما تعتم هذر املعامبت
مؤ راب ىلجيابياب ولئ اعالية مفردات ا ختبار التمييز ب التب الذي كان أداىهم مرتفعاب ،والتب الذي
قيا اأهداف اإلجرا ية

كان أداىهم من فلاب ،وتعكس هذر املؤ رات ـ أيلاب ـ جودة ا ختبار التحايلم
املرتبتة فاهيم تكنولوجيا الناجو املستهدف قياتها.
وهبذا تكون أداة ا ختبار التحايلم ات د لة مقبولة ،وجاهزة للتتبيه مكوجةب م ( )71اقرة كما
يوضج امللحه (.)6

ثامناً :إجراءات بناء أداة قياس االتجاهات نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو:

م بناف أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو واقاب لل توات اإلجرا ية اآلتية :
 -1حتديد اهلدف م أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو:
تستهدف أداة قيا ا هتاهات
تكنولوجيا الناجو املتلمنة

البحث احلايل قيا اهتاهات التب اإلجيابية والسلبية و مفاهيم

الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
-016-

 -2حتديد التعريف اإلجرا م لبهتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،كما تبه تعريفيف (
 -3حتديد جما ت أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو:

.)36

ولتحديــد جمــا ت أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،م ىلج ـراف دراتــة حتليليــة لألدبيــات
والدراتات ات الالة الو يقة وضوع البحث احلـايل ،و تـيما الدراتـات الـيت أولـل اهتمامـاب بقيـا اهتاهـات
التــب ــو بع ـ امل ـواد العلميــة ،ومنهــا :دراتــة روا ــدة (2113م) ومنــدور (2117م) وتيســري (2117م)
وترايا (2117م) والامادي (2118م) وهتوااتة (2118م) وتغريد وبد الرمح (2131م).
كم ـ ــا م الرج ـ ــوع ىل بعـ ـ ـ الدرات ـ ــات والبح ـ ــو ال ـ ــيت تناول ـ ــل قي ـ ــا اهتاه ـ ــات الت ـ ــب ـ ــو بعـ ـ ـ
املســتحد ات التكنولوجيــة أو التعلــيم ا لكــرتوين ،ومنهــا :دراتــة وبــدالعاطم (2116م) وأمبوتــعيدي والبلو ــم
(2116م) وحممد وآخرون (2118م) والشناق ودومم(2131م) وهتوااتة والفشتكم (2131م).
و ضوف هذر الدراتات اليت تناولل قيا جواجت خمتلفة م اهتاهات التب و بع املواد العلمية
أو املستحد ات التكنولوجية م اتتنتاج تب جما ت تقيس اهتاهات التب و مفاهيم تكنولوجيا الناجو
تتمث ايما يأ

:

أ ـ ـ ا هتار و القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
ـ ـ ا هتار
ج ـ ـ ا هتار
د ـ ـ ا هتار
ه ـ ـ ا هتار

و ا تتماع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
و تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
و تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
و ات البحث وا طبع وا كتشاف تكنولوجيا الناجو.

و ـ ـ ا هتار و اختيار مهنة مستقبلية
ز ـ ـ ا هتار و مواكبة التتورات العلمية

تكنولوجيا الناجو.

تكنولوجيا الناجو.

 -4هتياغة وبارات أداة قيا ا هتاهات:
وبع ــد حتدي ــد جم ــا ت أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،والرج ــوع ىل الدرات ــات
املشار ىلليها اخلتوة السابقة ،م هتياغة( )371وبارة ،مث اختيـار ( )65وبـارة منهـا تقـيس اهتاهـات التـب
املعرايــة ،وا جفعاليــة ،والســلوكية بتريقــة ختتلــف اوهلــا وجهــات جظــر التــب باــور متباينــة ،منهــا ( )31وبــارة
تعكس تفلي واتتحسان التب للفكـرة أو املوضـوع باـورة ىلجيابيـة ،و(  )25وبـارة تعكـس راـ الفكـرة أو
املوضوع ،وودم اتتحساوا باورة تلبية.
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 51ـ ـ) 53

وهتيغل العبارات ضوف احملكات اليت اددها ك م أ الو والعمر(د-ت،
وتوت اكر (2117م )123 ،وم أمهها ما يأ :

أ ـ ـ مراواة خاا ا اأاراد املستهدف قيا اهتاها م.
ـ ـ هتياغة وبارات متناتقة وواضحة احملتوى عيث تقيس ك وبارة مفهوماب أو اكرة واادة.
ج ـ ـ أن تتميز بسهولة التتبيه والتاحيج ،واتت راج النتا ج بعد اختبار هتدقها و با ا.
د ـ ـ اختيار العبارات اليت يعتقد أوا تغتم املدى الكلم م املقيا .
ه ـ ـ هتياغة العبارات هتيغة احلاضر.
و ـ ـ هتنت العبارات اليت ميك أن تفسر بأكثر م معا.
ز ـ ـ هتنت العبارات اليت قد يوااه وليها مجي أاراد العينة أو اليت حتتم أ يوااه وليها ايمي .
ح ـ ـ اختيار العبارات اليت تغتم اعاىل املستهدف قياتيف.
ط ـ ـ أن تكون لغة العبارات بسيتة وواضحة ومبا رة.
 -5حتديد مواهتفات أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو:
ويوضج ايدوىل( )8توزي العبارات اليت تقيس ا هتاهات اإلجيابية و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وكذلك
العبارات اليت تقيس ا هتاهات السلبية تبعاب عا ت أداة قيا ا هتاهات احملددة :
جدوىل ()8
مواهتفات أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو

م

العبارات
العبارات
املوجبة

العبارات
السالبة

اعموع

الوزن
النس

 3القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

5

3

8

% 12.30

 2ا تتماع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

4

2

6

% 4. 50

 1ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

10

6

00

% 00.50

 3أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

3

0

01

% 0..0.

.

0

.

% 05 .01

تكنولوجيا الناجو.

0

0

3

% 01.30

 7مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

.

.

01

% 0..0.

01

5.

0.

% 011

اعا ت

 5ات البحث وا طبع وا كتشاف
 6اختيار مهنة مستقبلية

اعموع

تكنولوجيا الناجو.
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6ـ ـ ضبة أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو:
م التحقه م أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو باتت دام الترق اآلتية:
أ ـ ـ هتدق ا تساق الظاهري أداة قيا ا هتاهات:
للتحق ــه م ـ ـ هتـ ــدق ا تسـ ــاق الظـ ــاهري أداة قيـ ــا ا هتاهـ ــات م ورضـ ــيف ولـ ــئ ( )33حمكم ـ ـاب م ـ ـ
القيا والتقوا ،واملناهج وطـرق التـدريس ،وتقنيـات التعلـيم ،و لـك بعـد تعريـف ا هتاهـات
املت اا
ىلجرا ياب ،وتوضيج اهلدف م اأداة ،وطلت منهم تقييمها ضوف احملكات اآلتية:
 وضوح تعليمات أداة قيا ا هتاهات للتب .

 تبمة الاياغة اللغوية لفقرات أداة قيا ا هتاهات.
 الدقة العلمية لفقرات أداة قيا ا هتاهات.
 مبفمة اقرات أداة قيا ا هتاهات خلاا ا التب .
 اجتماف اقرات أداة قيا ا هتاهات للمجاىل املستهدف قياتيف.
 قدرة اقرات أداة قيا ا هتاهات ولئ قيا ا هتاهات املستهدف قياتها.
وم حتديد جسبة ( )٪60اأكثر مؤ راب اجيابياب ملدى مناتبة وبارات أداة قيا ا هتاهات ،وىل ا قلل النسبة
ضوف مقرتاات وملحوظات احملكم  ،وم ىلخراج اأداة

و لك ،اعند ذ تعدىل الفقرات
النها ية كما يوضج امللحه (.)9
ـ ـ الادق الذا أداة قيا ا هتاهات:

هتور ا

م التحقه م مؤ ر الادق الذا أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو عسا ايذر
الرتبيعم ملعام بات ألفا كروجباخ واقا للمعادلة الرياضية اليت تُعرب و لك ايث يعرب ونيف رياضياب بأجيف:
(ايذر الرتبيعم ملعام الثبات) وبناف ولئ لك ،م اسا الادق الذا أداة قيا ا هتاهات واقاب
للمعادلة الرياضية التالية :الادق الذا =

رقم ()33

الثبات =

 ، 0802 = 0.91و لك بالرجوع للجدوىل

 ،332وهم قيمة مرتفعة ،وتعتم د لة ىلجيابية ولئ مدى هتدق أداة قيا ا هتاهات.

ج -هتدق ا تساق الداخلم أداة قيا ا هتاهات:
يهــدف ا تســاق الــداخلم أداة البحــث ىل معراــة مــدى قيــا اأداة للظــاهرة املســتهدف قياتــها ،وتعتمــد
اكرت ـ ــيف ول ـ ــئ اس ـ ــا مع ـ ــامبت ا رتب ـ ــاط ب ـ ـ ك ـ ـ وب ـ ــارة والعب ـ ــارات اأخ ـ ــرى(.توت ـ ـ ـ ــاكر2117 ،م،
.)313
وللتحقــه مـ هتــاجس أداة قيــا ا هتاهــات داخليـاب ،وقــدر ا ولــئ قيــا ا هتاهــات املســتهدف قياتــها ،م
اتــت دام طريقــة ا تســاق الــداخلم ،وهــئ ىلاــدى طــرق هتــدق التكــوي ( )Construct Validityو لــك
بتجربت ـة اأداة ولــئ وينــة اتــتتبوية مكوجــة م ـ ( )18طالب ـاب م ـ طــب الاــف الثــاين الثــاجوي ولمــم ،لعينــة
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ا ل ــة م ـ خ ــارج اعموو ــة التجريبي ــة درت ــة ( اجوي ــة الق ــريوان) الت ــابع إلدارة الرتبي ــة والتعل ــيم للبن ـ حااظ ــة
الت ــا ف ،وم اس ــا معام ـ ـ ارتبـ ــاط بريت ــون ( )Pearsonب ـ ـ الدرج ــة لك ـ ـ اق ــرة م ـ ـ اق ـ ـرات أداة قيـ ــا
ا هتاهــات والدرجــة الكليــة لــألداة ،وايــدوىل ( )9يوضــج جتــا ج معــامبت ا رتبــاط ب ـ الدرجــة لك ـ اقــرة م ـ
اقرات أداة قيا ا هتاهات والدرجة الكلية ليف.
جدوىل ( ) 9
جتا ج معام ارتباط بريتون ب الدرجة لك اقرة والدرجة الكلية أداة قيا ا هتاهات

رقم معام
الفقرة ا رتباط
**0,66
0
**0,65
.
**0,49
0
**0,60
.
**0880
2
*0800
8
**0820
3
**0880
6
**0822
0
**0880 00
**08.6 00
**0880 0.
**0830 00

رقم
الفقرة
0.
02
08
03
06
00
.0
.0
..
.0
..
.2
.8

معام
ا رتباط
**08.3
**0880
*0.36
**0883
**0880
**0820
*08.0
*0800
**0820
**082.
**0880
**0888
*08.0

رقم
الفقرة
.3
.6
.0
00
00
0.
00
0.
02
08
03
06
00

رقم
الفقرة
.0
.0
..
.0
..
.2
.8
.3
.6
.0
20
20
2.

معام
ا رتباط
**08.0
*08.0
**082.
*08.0
**082.
**0880
**0820
**0880
**0830
*08.0
**0880
*08.6
**0880

معام
ا رتباط
**0888
**082.
*08.0
**0880
*08..
*0800
**0828
**0830
**0860
**082.
**0880
**0830
**0860

رقم
الفقرة
20
2.
22
28
23
26
20
80
80
8.
80
8.
82

معام
ا رتباط
*08.0
**0860
**083.
**08.0
**0820
**088.
**0820
*0800
**0880
**08.0
**0830
**0880
*08..

* دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة (** ) α>0.05دالة ىلااا ياب وند ()α<0.01

تش ــري البياج ــات الـ ـواردة

اي ــدوىل ( )9ىل وج ــود ارتباط ــات ات د ل ــة ىلاا ــا ية ون ــد مس ــتوى د ل ــة

( ) α>0.05و( )α<0.01ب ـ ك ـ اقــرة م ـ اق ـرات أداة قيــا ا
الكلية ليف ايث تراوال قيم معامبت ا رتباط احملسوبة ب
ىلجيابياب ولئ هتدق ا تساق الداخلم أداة قيا ا هتاهات
كما م اتت راج معام ارتباط بريتون ب ك جماىل م

هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو والدرجــة
( )0.83 –0.33وهم قيم مرتفعة ا يع ُّـد مؤ ـراب
و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
جما ت أداة قيا ا هتاهات م الدرجة الكلية

ليف ،وايدوىل ( )31يوضج معامبت ا تساق الداخلم عا ت أداة قيا ا هتاهات.
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جدوىل ()31
معام ارتباط بريتون ب ك جماىل م جما ت أداة قيا ا هتاهات واعاىل الكلم لألداة
جما ت أداة قيا ا هتاهات

م

معام ارتباط بريتون

3

ا هتار و القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

**1840

2

ا هتار و ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

**1840

1

ا هتار و تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

**18..

3

ا هتار و تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

**18.1

5

ا هتار و ات البحث وا كتشاف

تكنولوجيا الناجو.

**1840

6

ا هتار و اختيار مهنة مستقبلية

تكنولوجيا الناجو.

**18.0

7

ا هتار و مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

**18.0

** دالة ىلااا ياب وند ()α> 0.01

تشـري البياجـات الـواردة ايـدوىل ( )31ىل وجـود ارتبـاط ي د لـة ىلااـا ية ونـد()α< 0.01لكـ جمــاىل
م ـ جمــا ت أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو والدرجــة الكليــة لــألداة ،ايــث تراواــل قــيم
معــامبت ا رتبــاط ب ـ ( ) 0.91 –0.80ــا يعــزز هتــدق ا تســاق الــداخلم أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم
تكنولوجيا الناجو.
 -7بات أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو:
للتحقــه م ـ بــات أداة قيــا ا هتاهــات م اتــت دام طريقــة ىلوــادة ا ختبــار ( Test-Retest
 ) Reliabilityولــئ وينــة اتــتتبوية مـ طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم ا لــة للمجمووــة التجريبيــة،
مكوجــة م ـ ( )18طالبـاب مـ طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم درتــة القــريوان الثاجويــة ولــئ ارتتـ يفا ـ
بينهما ( )33يوماب و لك حلسـا معامـ ا رتبـاط بـ التتبيقـ  ،باتـت دام معامـ ارتبـاط بريتـون ،وايـدوىل
( )33يوضــج جتــا ج معام ـ ارتبــاط بريتــون ولــئ مســتوى ك ـ جمــاىل م ـ جمــا ت أداة قيــا ا هتاهــات ،وونــد
املستوى الكلم لألداة.
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جدوىل ( ) 33
يوضج جتا ج معام ارتباط بريتون لك جماىل م جما ت أداة قيا ا هتاهات،وولئ املستوى الكلم لألداة

م

معام ارتباط بريتون

جما ت أداة قيا ا هتاهات

1

القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.90

2

ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.93

3

تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.90

4

تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.90

5

تكنولوجيا الناجو.

ات البحث وا كتشاف

0.92

6

اختيار مهنة مستقبلية

تكنولوجيا الناجو.

0.89

7

مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

0.92

اللكي

0.91

يتلج م ايدوىل ( )33أن معامبت بات جما ت أداة قيا ا هتاهات واه طريقة ()Test-Retest
قد تراوال ب ( )0.93 -0.89وولئ املستوى الكلم لألداة ( )0.91وهم معامبت ارتباط مرتفعة ،تقرت م
( )3هتحيج ،وتعتم د لة هتادقة ولئ بات أداة قيا ا هتاهات ،ومدى مناتبتها للتتبيه ،وحتقيه أهداف
البحث احلايل.
كما م اتت دام معام ألفـا كروجبـاخ للتحقـه مـ بـات أداة قيـا ا هتاهـات ولـئ مسـتوى كـ جمـاىل مـ
جم ــا ت أداة قي ــا ا هتاه ــات ،ومعام ـ الثب ــات ول ــئ املس ــتوى الكل ــم ل ــألداة ،واي ــدوىل ( )32يوض ــج جت ــا ج
معام ألفا كروجباخ للثبات ولئ مستوى ك جماىل ،وولئ املستوى الكلم لألداة.
ايدوىل رقم ( )32
جتا ج معام ألفا كروجباخ لثبات أداة قيا ا هتاهات ولئ مستوى ك جماىل وولئ املستوى الكلم لألداة

م

معام بات (ألفا كوجباخ)
0.91

جما ت أداة قيا ا هتاهات

3

القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

2

ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.90

1

تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.87

3

تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

0.89

5

ات البحث وا كتشاف

تكنولوجيا الناجو.

0.92

6

اختيار مهنة مستقبلية

تكنولوجيا الناجو.

0.88

7

مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

0,90

الكلم

0.90
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يتلــج مـ ايــدوىل ( )32أن قــيم معــامبت بــات جمــا ت أداة قيــا ا هتاهــات باتــت دام طريقــة معامـ
ألفا كروجباخ تراوال بـ ( )0.92 -0.87وولـئ املسـتوى الكلـم أداة القيـا ( )0.90وهـم قـيم معـامبت ارتبـاط
مرتفعــة ،تش ــري ىل ب ــات ا تس ــاق الــداخلم ،وات ــتقرار ات ــتجابات الت ــب ول ــئ أداة القي ــا  ،وم ـ مث ميك ـ
ا وتماد ولييف لقيا اهتاهات التب و مفاهيم تكنولوجيا الناجو بدرجة والية م الدقة واللبة.
 8ـ ـ تقدير زم أداة قيا ا هتاهات:
لتقدير زم أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو م اسا متوتة الزم لإلجابة ولئ
وبارات اأداة باملعادلة اآلتية:
متوتة الزم = الزم الذي اتتغرقيف محي التب ÷ ودد التب الذي طبقل وليهم أداة قيـا ا هتاهـات
= 25 = 18÷951دقيقة ،وهبذا يتلج أن معدىل الزم لإلجابة ولئ اأداة يقدر بـ ـ ـ ( )25دقيقة.
 9ـ ـ تقدير درجة أداة قيا ا هتاهات:
م تا ـ ــحيج ات ـ ــتجابات الت ـ ــب ول ـ ــئ أداة قي ـ ــا ا هتاه ـ ــات
اخلماتم ،كما يوضج ايدوىل ( .)31

ض ـ ــوف مقي ـ ــا ليك ـ ــرت ي الت ـ ــدرج

جدوىل ()31
تقدير درجة أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو
درجة املوااقة

العبارات

أوااه بشدة

أوااه

أوااه بدرجة متوتتة

غري موااه

غري موااه بشدة

املوجبة

2

9

1

5

1

السالبة

1

5

1

9

2

تاسعاً :إجراءات تطبيق أدوات البحث:

دف هذر اخلتوة ىل تتبيه الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة للتحقه م اعاليتيف

ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي العلمم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وتنمية اهتاها م العلمية وها ،وم
تتبيه البحث واه اإلجرافات املنهجية اآلتية:
أ ـ ـ التمهيد لتطبيق تجربة البحث:
م وقــد لقــاف متهيــدي مـ طــب اعمووــة التجريبيــة يســتهدف يئــتهم لتتبيــه الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم
تكنولوجيا الناجو ايث م تعريفهم بفكرة الربجامج ،وأهداايف ،وأمهيتيف ،واوا در بالنسبة هلم ،وطريقـة تنفيـذر ،كمـا
م وــرض بع ـ اأاــبم العلميــة الو ا ق ـة بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة الــيت تنــاقش بع ـ القلــايا العلميــة
وا جتماويــة ،وا قتاــادية ،واأخبقيــة ات العبقــة الو يقــة بتكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتأ ريا ــا احلاليــة واملس ــتقبلية،
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والتغيـ ـريات ال ــيت ميكـ ـ أن حت ــد ها ول ــئ ال ــدوىل والش ــعو
اهتمامهم و يئتهم هنياب وجفسياب إلجراف هتربة البحث.

خمتل ــف اع ــا ت العلمي ــة و ل ــك هب ــدف ج ــذ

ب ـ ـ التطبيق القبلي ألداتي البحث:

بعد التأكد م هتدق و بات أدا البحث ومبفمتها للتتبيه ،ولتقام اعالية الربجامج التعليمم القا م
ولئ الوتا ة املتعددة ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وتنمية اهتاها م
العلمية وها ،م تتبيه أدا البحث( :ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وأداة قيا ا هتاهات
و مفاهيم تكنولوجيا الناجو) ولئ اعمووة التجريبية املكوجة م ( )32طالباب م طب الاف الثاين الثاجوي
العلمم درتة اجوية احلرم ب دارة الرتبية والتعليم حااظة التا ف و لك هبدف قيا أدا هم ولئ اأدات
قب تتبيه الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
ج ـ ـ ىلجراف املعاية التجريبية:
م تتبيه الربجامج التعليمم ولئ اعمووة التجريبية خبىل الفا الدراتم الثاين للعام الدراتم
(3312ه ـ ـ 3311ه) ملدة هري بداية م 3311/5 /2ه ىل /3311/6/25ه أي ىلن تتبيه الربجامج
اتتغرق ما يقار ( )36ااة بواق اات أتبووياب و لك بتدريت التب ولئ أمنو ج ـ تقريباب ـ ـ ك

ااة ،واتتهدف التدريت ىلكسا التب مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،م ايث الفكرة اأتاتية للمفهوم،
ومدلوهلا العلمم  ،وحتليلها ىل وناهترها وأاكارها اأتاتية ،وحتديد العبقات القا مة ب وواملها ،ووبقا ا
م املفاهيم اأخرى تكنولوجيا الناجو ،واأمثلة املوضحة هلا ،وخاا اها ،وتتبيقا ا العملية خمتلف
اعا ت العلمية.
د ـ ـ إعادة تطبيق أداتي البحث:

م ىلوــادة تتبيــه أدا البحــث ا ختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وأداة قيــا ا هتاهــات ــو

مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ولــئ اعمووــة التجريبيــة بعــد ا جتهــاف م ـ تتبيــه الربجــامج التعليمــم و ل ــك هبــدف
تقاــم اعاليتــيف ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتنميــة اهتاهــا م
العلمية وها ،و طريه قيا الفرق ب التتبيقـ القبلـم والبعـدي ،باتـت دام اأتـاليت اإلااـا ية احملـدة
اإلجراف اآل .
عاشراً :المعالجة اإلحصائية للبيانات:

ملعاية بياجات البحث ،واإلجابة ولئ أتئلتيف ،والتحقه م هتحة اروضيف ،م اتت دام معام (ألفا
كروجباخ) حلسا معام الثبات أدا البحث بتريقة ا تساق الداخلم ،ومعام ارتباط بريتون حلسا
با ما واقا أتلو

بات ا تتقرار (.)Test- Retestلتأكد م هتباية أدا البحث للتتبيه ،وبعد
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لك م اتت دام الرزمة اإلااا ية للعلوم ا جتماوية ( )SPSSاإلهتدار (  )00إلجراف املعايات اإلااا ية
اآلتية :
 3ـ ـ املتوتتات احلسابية ،وا رااات املعيارية ،حلسا اتتجابات أاراد اعمووة التجريبية ولئ ك م
ا ختبار التحايلم ،وأداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 2ـ ـ اتت دم اختبار ( (T-Testلعينت مرتبتت ))Paired sampleهبدف حتديد الفرق ب متوتتم أداف
التب لك م التتبيق القبلم والبعدي ولئ ا ختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وكذلك
ولئ أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 1ـ ـ ـ اختبار كوملوجروف -مسريجوف ( )Komogrove-smirnove Testلفحا اوتدالية التوزي .
3ـ ـ ـ اتــت دام معادلــة ىليتــا تربي ـ ( ) حلســا اجــم اأ ــر ،وتفســري جســبة تبــاي املتغــري التــاب الــيت ترج ـ ىل
العام املستق .
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
أوالً :نتائج البحث.

ثانياً :مناقشة نتائج البحث وتفسيرها.
ثالثاً :توصيات البحث.

رابعاً :مقترحات البحث.
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
اتتهدف البحث احلـايل اتتقاـاف اعاليـة برجـامج تعليمـم قـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة ىلكسـا طـب
الاــف الث ــاين الثــاجوي العلم ــم مف ــاهيم تكنولوجيــا الن ــاجو ،وتنمي ــة اهتاهــا م العلمي ــة وه ــا ،وايمــا يل ــم و ــرض
للنتا ج اليت م التوهت ىلليها ،ومناقشتها وتفسريها ضوف أتئلة البحث ،والتحقه م هتحة اروضيف:
أوالً :نتائج البحث:

أتفرت جتا ج التحلي اإلااا م املتعلقة بأتئلة البحث والتحقه م هتحة ارضياتيف و النتا ج اآلتية:

 1ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
جا السؤاىل اأوىل ولئ :ما الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ؟
مت ــل اإلجاب ــة ول ــئ ه ــذا السـ ـؤاىل مـ ـ خ ــبىل اإلجـ ـرافات املنهجي ــة لبن ــاف قا م ــة مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو،
واإلج ـرافات املنهجيــة لبنــاف الربجــامج التعليمــم ،باإلضــااة كــذلك لإلج ـرافات املنهجيــة لتاــميم برجميــة الوتــا ة
املتعددة الفا الثالث ،هذا باإلضااة ىل حتديد مفهوميف والسفتيف ،وأهدااـيف العامـة ،ومسـوغاتيف ،وخاا اـيف،
وأهداا ــيف اإلجرا ي ــة ،واأدوات والتقني ــات املس ــاودة تنفي ــذر ،وىلجـ ـرافات تنفي ــذر ،وحمتـ ـوار التعليم ــم ،وأجش ــتة
التعلم ،وأتاليت التقوا ،ووملية التغذية الراجعة  ،والتدريبات املنزلية  ،كما هو موضج امللحه ()3
 2ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ينا السؤاىل الثاين ولئ اآل :
ما اعالية الربجامج التعليمم القا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة
مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التذكر ؟

ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم

ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري اآل :
" يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبل ــم والبع ــدي لبختب ــار التحا ــيلم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ون ــد مس ــتوى الت ــذكر يع ــزى لفعالي ــة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحـا اوتداليـة التوزيـ للبياجـات ،وايـدوىل (  )33يوضـج جتـا ج اختبـار
اوتدالية التوزي للبياجات وند مستوى التذكر.
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جدوىل ( )33
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي ملستوى التذكر
مستوى اعاىل املعر

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
54195

التذكر

مستوى الد لة
Sig
54512

تظهــر البياجــات الـواردة ايـدوىل ( )33متابقــة جتــا ج اعمووــة التجريبيــة ا ختبــار التحاــيلم ملســتوى
التذكر للتوزي التبيعم ايث كاجل قيمة املعنوية لبختبـار(كوملـوجروف -مسريجـوف) تسـاوي ( )1810وهـم غـري
دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات،وأجيف توزي طبيعم.
وبعــد التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينت ـ م ـرتبتت ( Paired Samples
 ) Statisticsلفحا د لة الفرق مستوى أداف أاراد اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ القبلـم والبعـدي لبختبـار
التحايلم وند مستوى (التذكر) كما م ىلجياد قيمة ىليتا تربي ( ) لتحديد أ ر املعايـة التجريبيـة ولـئ العامـ
التـاب :

=

وميكـ تفسـري قيمـة ىليتـا تربيـ وـ طريـه اإل ـارات الـيت قـدمها ) )Cohenوهـم :مـ

(  )0.06 - 0.01تأ ري ضئي  ،وأولئ م (  )0.06ىل أق م ( )0.14تأ ري معتدىل ،وأولئ مـ ( )0.16تـأ ري كبـري.
( با جل2117 ،م ،

 )217وايدوىل ( )35يوضج هذر النتا ج.

جدوىل ()35
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي لبختبار

التحايلم وند مستوى التذكر ،وقيمة (
القياس

المتوسط

االنحراف

درجات

الحسابي

المعياري

الحرية

القبلم
3.139
13.92
البعدي
4.090
23.68
*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05

تشــري البياجــات ال ـواردة

36

قيمة (ت)المحسوبة

)
مستوى الداللة

حجم األثر
إيتا تربيع

-15.14

*0.00

5431

ايــدوىل ( )35ىل وجــود اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ()α> 0.05

وبـالرجوع ىل املتوتــتات احلســابية يتلــج أن متوتــة أداف اعمووـة التجريبيــة ولــئ ا ختبــار التحاــيلم البعــدي
( )23.68أولــئ مـ متوتــة درجا ـا ا ختبــار التحاــيلم القبلــم ( )13.92وأن قيمــة (ت) احملســوبة ()-15.14
ات د ل ــة ىلاا ــا ية ون ــد مس ــتوى الد ل ــة ( )α> 0.05ودرج ــة اري ــة ( .)36وأظه ــرت النت ــا ج أن اج ــم اأ ــر
احملس ــو إليت ــا تربيـ ـ ( ) والب ــال قيمت ــيف ( )18.0ي د ل ــة وملي ــة مرتفع ــة و ل ــك اس ــت تا ــنيف ك ــوه
( )Cohenوهــذا يعـ أن أكثــر م ـ ( )٪68مـ التبــاي الكلــم م ـ املتغــري التــاب ( التحاــي مســتوى التــذكر)
يرج للمتغري املستق ( الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتـا ة املتعـددة ) ـا يشـري ىل اعاليـة الربجـامج التعليمـم
-008-

القا م ولئ الوتا ة املتعددة ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،والـيت
تق ضم مستوى التذكر وهذا يقـود ضـمناب ىل راـ الفـرض الاـفري اأوىل للبحـث ايـث تبـ وجـود اـرق
داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة التتبيق ـ القبل ــم
والبعــدي ونــد مســتوى التــذكر لاــا التتبيــه البعــدي ،يعــزى لفعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة
املتعددة.
 3ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
ينا السؤاىل الثالث ولئ اآل :
ما اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة
مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى الفهم ؟

ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي العلمم

ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري اآل :
" يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبل ــم والبع ــدي لبختب ــار التحا ــيلم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ون ــد مس ــتوى الفه ــم يع ــزى لفعالي ــة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبار هتحة هذا الفرض م التحقـه مـ اوتداليـة التوزيـ باتـت دام ـ ـ ـ اختبـار (كوملـوجروف -مسريجـوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحا اوتدالية التوزي للبياجـات ونـد مسـتوى الفهـم ،وايـدوىل (  )36يوضـج
هذر النتا ج.
جدوىل ( )36
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي وند مستوى الفهم
مستوى اعاىل املعر

مستوى الفهم

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
54114

مستوى الد لة
Sig
54513

يوضــج ايــدوىل (  )36متابقــة جتــا ج اعمووــة التجريبيــة ا ختبــار التحاــيلم ملســتوى الفهــم للتوزي ـ
التبيعــم ،وقــد تبـ ونــد اختبــار قيمــة معنويــة التوزيـ أوــا تســاوي ( )1810وهــم غــري دالــة ىلااــا ياب ونــد مســتوى
د لة ( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات.
وبعــد التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينت ـ م ـرتبتت ( Paired Samples
 ) Statisticsلفحـ ــا د لـ ــة الفـ ــرق ب ـ ـ مسـ ــتوى أداف أا ـ ـراد اعمووـ ــة التجريبيـ ــة التتبيق ـ ـ القبلـ ــم والبعـ ــدي
لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ونــد مســتوى (الفهــم) كمــا م اســا قيمــة ىليتــا تربي ـ ( )
لتحديد تأ ري املعاية التجريبية ولئ العام التاب  ،وايدوىل ( )37يوضج جتا ج هذا ا ختبار.
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جدوىل ()37
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي لبختبار

التحايلم وند مستوى الفهم ،وقيمة (

)

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)المحسوبة

القبلي

9.86
15.57

2.637
2.387

36

-12.313

البعدي

مستوى

حجم االثر

الداللة

إيتا تربيع

*0.00

0.81

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05

تش ــري البياج ــات الـ ـواردة اي ــدوىل ( )37ىل وج ــود ا ــرق بـ ـ متوت ــة درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة ول ــئ
ا ختب ــار التحا ــيلم ملس ــتوى الفه ــم التتبي ــه القبل ــم ،ومتوت ــة درج ــا م التتبي ــه البع ــدي ،اي ــث ك ــان
متوت ـ ــة درج ـ ــا م ا ختب ـ ــار التحا ـ ــيلم البع ـ ــدي ( )15.57وه ـ ــو أول ـ ــئ م ـ ـ متوت ـ ــة درجا ـ ــا ا ختب ـ ــار
التحا ــيلم القبل ــم ( )9.86وأن قيم ــة (ت) احملس ــوبة ( )-12.31دال ــة ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ()α> 0.05
ودرجة ارية ( )36وأظهرت النتا ج :أن اجـم اأ ـر احملسـو إليتـا تربيـ ( ) والبـال قيمتـيف ( )18.0و د لـة
وملية مرتفعة و لك است تانيف كـوه ( )Cohenايـث ىلن ( )٪ .0مـ التبـاي الكلـم يعـود لتـأ ري الربجـامج
التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ولــئ العامـ التــاب ( التحاــي مســتوى الفهــم) ــا يؤكــد ولــئ اعاليــة
الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ الوت ــا ة املتع ــددة ىلكس ــا ط ــب الا ــف الث ــاين الث ــاجوي العلم ــم مف ــاهيم
تكنولوجيا الناجو ،واليت تق ضم مستوى الفهم ،وهذر النتيجة تثبل ودم هتـحة الفـرض الاـفري الثـاين عـا
أج ــيف يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا الن ــاجو ونــد مســتوى الفهــم لاــا التتبيــه
البعدي ،يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 4ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

ينا السؤاىل الراب ولئ اآل :
ما اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعـددة

ىلكسـا طـب الاـف الثـاين الثـاجوي العلمـم

مفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوى التحلي ؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري اآل :
" يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ونــد مســتوى التحلي ـ يعــزى لفعاليــة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
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و ختب ــار هت ــحة ه ــذا الف ــرض م التحق ــه مـ ـ اوتدالي ــة التوزيـ ـ بات ــت دام اختب ــار (كومل ــوجروف-

مسريجـوف) ( )Kolmogrove - smirnove Testلفحـا اوتداليـة التوزيـ للبياجـات ونـد مسـتوى التحليـ  ،وايـدوىل
( )38يوضج جتا ج هذا التحلي .
جدوىل ( )38
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي وند مستوى التحلي
مستوى اعاىل املعر

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)

مستوى الد لة

Kolmogorov-Smirnova

Sig

54115

54555

التحلي

تشـ ــري البياجـ ــات ال ـ ـواردة ايـ ــدوىل ( )38ختبـ ــار (كوملـ ــوجروف -مسريجـ ــوف) متابق ـ ــة جتـ ــا ج اعموو ـ ــة
التجريبيــة ا ختبــار التحاــيلم ونــد مســتوى التحلي ـ للتوزي ـ التبيعــم ايــث كاجــل قيمــة املعنويــة لبختبــار
تساوي ( )1851وهم غري دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات.

وبع ــد التحق ــه مـ ـ اوتدالي ــة التوزيـ ـ م ات ــت دام اختب ــار()T-Testلعينتـ ـ مـ ـرتبتت ( Paired Samples
 )Statisticsلفحا د لة الفرق ب مستوى أداف أاراد اعمووة التجريبية التتبيق القبلـم والبعـدي لبختبـار
التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا النـاجو ونـد مسـتوى (التحليـ ) كمـا م ىلجيـاد قيمـة ىليتـا تربيـ ( ) لتحديـد تـأ ري
املعاية التجريبية ولئ العام التاب  ،وايدوىل ( )39يوضج جتا ج هذا ا ختبار.

جدوىل ()39
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي ولئ ا ختبار
)
التحايلم ملستوى التحلي  ،وقيمة (

القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات

قيمة (ت)المحسوبة

الحرية
القبلي
6.65
البعدي
11.54
*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α>0.05

2.058
2.834

36

-14.046

مستوى

حجم االثر

الداللة

إيتا تربيع

*0.00

5439

يتلـج مـ ايـدوىل ( )39وجـود اـرق داىل ىلااــا ياب ونـد مسـتوى د لـة ( )α> 0.05بـ متوتـتم درجــات
التتبيق القبلم والبعدي أداف أاراد اعمووة التجريبية ولئ ا ختبار التحايلم وند مستوى التحليـ  ،و قارجـة
املتوتــتات احلســابية باي ــدوىل يتلــج أن :متوتــة أداف اعموو ــة التجريبيــة ول ــئ ا ختب ــار التحاــيلم البع ــدي
( )11.54أولــئ م ـ متوتــة درجــا م ا ختبــار التحاــيلم القبلــم ( )6.65وأن قيمــة (ت) احملســوبة ()-14.04
دالة ىلااا يا وند مستوى د لة ( ،)α> 0.05ودرجة ارية ( )36وكشفل النتا ج أن اجم اأ ـر احملسـو إليتـا
تربي ـ ( ) والب ــال قيمت ــيف ( )18.0واس ــت تا ــنيف ك ــوه ( )Cohenأوـ ـا ات د ل ــة وملي ــة مرتفع ــة أي ىلن
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( )٪6.مـ ـ التب ــاي الكل ــم يع ــود أ ــر املعاي ــة التجريبي ــة ــا يش ــري ىل اعالي ــة الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ
الوت ــا ة املتع ــددة ىلكس ــا ط ــب الا ــف الث ــاين الث ــاجوي ولم ــم مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ون ــد مس ــتوى
التحليـ  ،وهــذر النتيجــة تثبــل وــدم هتــحة الفــرض الاــفري الثالــث ايــث تبـ وجــود اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد
مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05ب ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة التتبيق ـ القبل ــم والبع ــدي لبختب ــار
التحا ــيلم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ون ــد مس ــتوى التحليـ ـ لا ــا التتبي ــه البع ــدي ،يع ــزى لفعالي ــة الربج ــامج
التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 5ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
ينا السؤاىل اخلامس ولئ اآل :
مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة

ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم

مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ املستوى الكلم لبختبار التحايلم؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري التايل:
" يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيق ـ القبلــم والبعــدي لبختبــار التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ولــئ املســتوى الكلــم لبختبــار يعــزى
لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزيـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove-smirnove Testلفحــا اوتداليــة التوزيـ للبياجــات ولــئ املســتوى الكلــم لبختبــار التحاــيلم،
وايدوىل ( )21يوضج جتا ج هذا ا ختبار.

جدوىل ( )21
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي ا ختبار التحايلم ولئ املستوى الكلم
املستويات املعراية

املستوى الكلم( التذكر ،الفهم ،التحلي )

تظهـ ــر البياجـ ــات ال ـ ـواردة

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
54154

مستوى الد لة
Sig
54555

ايـ ــدوىل ( )21ختبـ ــار (كوملـ ــوجروف -مسريجـ ــوف) متابقـ ــة جتـ ــا ج اعمووـ ــة

التجريبيــة للتوزيـ التبيعــم ايــث تبـ أن قيمــة املعنويــة لبختبــار تســاوي ( )1851وهــم غــري دالــة ىلااــا ياب ونــد
مستوى د لة ( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات ولئ املستوى الكلم لبختبار التحايلم.
وبعــد التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينت ـ م ـرتبتت ( Paired Samples
 )Statisticsلفحا د لة الفرق ب مستوى أداف أاراد اعمووة التجريبية التتبيق القبلـم والبعـدي لبختبـار
التحايلم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ونـد املسـتواات املعرايـة( :التـذكر ،الفهـم  ،التحليـ ) جمتمعـة ،ولتحديـد قـوة
-022-

تأ ري املعاية التجريبية ولئ العام التاب م اسا اجم اأ ر باتت دام معادلـة ىليتـا تربيـ (
( )23يوضج هذر النتا ج.

) وايـدوىل

جدوىل ()23
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي ولئ املستوى الكلم لبختبار

التحايلم ،وقيمة (

)

القياس

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة (ت)المحسوبة

مستوى

حجم االثر

القبلم

30.43
50.78

5.096
6.065

36

-23.577

*0.00

5441

البعدي

الحسابي

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د

المعياري

الحرية

الداللة

إيتا تربيع

لة ()α> 0.05

يتلج م ايدوىل ( )23وجود ارق داىل ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )α> 0.05ب متوتتم درجات
اعمووة التجريبية التتبيق القبلم والبعدي ولئ املستوى الكلم لبختبار التحايلم.
وبــالرجوع ىل املتوتــتات احلســابية يتب ـ أن متوتــة أداف اعمووــة التجريبيــة ولــئ ا ختبــار التحاــيلم
البعــدي ( )50.78أولــئ م ـ متوتــة درجــا م ا ختبــار التحاــيلم القبلــم ( )30.43وأن قيمــة (ت) احملســوبة
( )-23.57ودرجة ارية ( )36وتشري النتا ج ىل أن اجـم اأ ـر احملسـو إليتـا تربيـ ( ) والبـال قيمتـيف ()1840
يُعــرب و ـ أن اجــم اأ ــر للعام ـ املســتق مرتف ـ  ،اســت تاــنيف كــوه ( )Cohenوهــذا يع ـ أن (  )٪40م ـ
التب ــاي الكل ــم ل ــدرجات التحا ــي البع ــدي ول ــئ املس ــتوى الكل ــم لبختب ــار التحا ــيلم يع ــود لت ــأ ري الربج ــامج
التعليمم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة ـا يشـري ىل اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة
ىلكس ــا ط ــب الا ــف الث ــاين الث ــاجوي العلم ــم مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ املس ــتوى الكل ــم لبختب ــار
التحاـيلم وهـذر النتيجـة تثبـل وـدم هتـحة الفـرض الاـفري الرابـ أي ىلن هنـاك ارقـاب ا د لـة ىلااـا ية ونـد
مســتوى د لــة ( )α> 0.05ب ـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي لبختبــار
التحاــيلم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ولــئ املســتوى الكلــم لــيف ،لاــا التتبيــه البعــدي ،يعــزى لفعاليــة الربجــامج
التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
6ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:
ينا السؤاىل الساد ولئ اآل :

مـا اعاليــة الربجــامج التعليمـم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعـددة تنميــة اهتاهــات طـب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري الذي ينا ولئ أجيف:
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" يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α>0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة
التتبيقـ ـ القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل الق ــدرة ول ــئ
اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزيـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحا اوتدالية التوزي لبياجات أداة قيا ا هتاهـات ـو مفـاهيم تكنولوجيـا
الناجو جماىل القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )22يب هذر النتا ج.
جدوىل ( )22
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي جاىل ا هتاهات و القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو
جماىل ا هتاهات
القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

توض ــج البياج ــات ال ـ ـواردة

مستوى الد لة
Sig
54555

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
54115

اي ــدوىل ( )22ختب ــار (كومل ــوجروف -مسريج ــوف) متابق ــة جت ــا ج اعموو ــة

التجريبية أداة قيا ا هتاهات جماىل القدرة ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو للتوزيـ التبيعـم ايـث
كاجــل قيمــة املعنويــة لبختبــار تســاوي ( )1851وهــم غــري دالــة ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )0.05ــا يشــري ىل
اوتدالية التوزي للبياجات.
وبعــد التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ للبياجــات ،م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينــر م ـرتبتت ( Paired
 ) Samples Statisticsلفحـا د لـة الفـرق بـ أداف أاـراد اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ القبلـم والبعـدي ولـئ
أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل القــدرة ولــئ اكتســا مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،ولبيــان مقــدار تــأ ري املعايــة
التجريبية ولئ العام التاب م اسا اجـم اأ ـر باتـت دام معادلـة ىليتـا تربيـ ( ) وايـدوىل ( )21يوضـج
جتا ج هذا التحلي .

جدوىل ()21
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات
ولئ اكتسا مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وقيمة( )
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

القبلم
2.459
17.70
البعدي
2.096
22.68
*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05

جماىل القدرة

درجات

قيمة (ت)المحسوبة

مستوى

حجم االثر

36

-114155

*5455

5433

الحرية

-024-

الداللة

إيتا تربيع

توضــج جتــا ج حتلي ـ البياجــات ال ـواردة ايــدوىل ( )21أن متوتــة أداف اعمووــة التجريبيــة ولــئ أداة قيــا
ا هتاهات و القدرة ولئ اكتسا مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ولـئ القيـا البعـدي ( )22.68أولـئ مـ متوتـة
ال ــدرجات القيـ ــا القبلـ ــم ( )17.70وأن قيمـ ــة (ت) احملسـ ــوبة ( )-00805دال ــةىلااـ ــا ياب ونـ ــد مسـ ــتوى د لـ ــة
( )α>0.05ودرجــة اريــة ()36كمــا تظهــر النتــا ج أن اجــم اأ ــر احملســو إليتــا تربي ـ ( ) والبــال قيمتــيف
( )183.و د ل ــة وملي ــة مرتفع ــة و ل ــك اس ــت تا ــنيف ك ــوه ( )Cohenوه ــذ يعـ ـ أن ( )٪ 3.مـ ـ التب ــاي
الكلــم املتغــري التــاب يعــود أ ــر العامـ املســق ــا يشــري ىل اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة
املتع ــددة تنمي ــة اهتاه ــات اعموو ــة التجريبي ــة ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل الق ــدرة ول ــئ اكتس ــا
مفاهيم تكنولوجيا الناجو وتفيد هذر النتيجة ،را الفرض الاـفري اخلـامس أي ىلجـيف يوجـد اـرق داىل ىلااـا ياب
وند مستوى د لة ( )α> 0.05ب متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ القبلـم والبعـدي ولـئ أداة
قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل القــدرة ولــئ اكتســا مفــاهيم تكنولوجيــا النـاجو لاــا
التتبيه البعدي ،يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
7ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال السابع:
ينا السؤاىل الساب ولئ اآل :

ما اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة تنمية اهتاهات طب الاف الثاين الثاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري اآل :

" يوجـد اــرق داىل ىلااــا ياب ونـد مســتوى د لــة ( )α> 0.05بـ متوتـتم درجــات اعمووــة التجريبيــة
التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ـو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل ا تــتمتاع العلمــم
واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".

و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزيـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحــا اوتداليـة توزيـ البياجــات أداة قيـا ا هتاهــات جمــاىل ا تــتمتاع
العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )23يب جتا ج هذا التحلي .

-025-

جدوىل ( )23
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي أداة قيا ا هتاهات
مفاهيم تكنولوجيا الناجو
جماىل أداة قيا ا هتاهات
ا تتمتاع العلمم واملعر بـتعلم مفـاهيم تكنولوجيـا
الناجو.

جماىل ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم
مستوى الد لة
Sig
54555

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
54113

تظهر جتا ج التحليـ اإلااـا م الـواردة ايـدوىل ( )23ختبـار (كوملـوجروف -مسريجـوف) متابقـة جتـا ج
اعمووــة التجريبيــة أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل ا تــتمتاع العلمــم واملعــر بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو
للتوزي التبيعم ايث كاجل قيمة املعنوية لبختبار تساوي ( )1851وهم غري دالة ىلااـا ياب ونـد مسـتوى د لـة

( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات.

وم اتـت دام اختبـار ( )T-Testلعينتـ مـرتبتت ( ) Paired Samples Statisticsلفحـا د لـة الفـرق بـ
متوتــتم أداف أاـراد اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل ا تــتمتاع
العلمــم واملعــر بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،واســا اجــم اأ ــر بات ــت دام معادلــة ىليت ــا تربي ـ ( )

وايدوىل ( )25يوضج جتا ج هذا التحلي .

جدوىل ()25
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات

ا تتمتاع العلمم واملعر بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو،وقيمة(
القياس

المتوسط

االنحراف

القبلي

12431

4.42

البعدي

18.73

2.85

الحسابي

المعياري

جماىل

)

درجات

قيمة (ت)المحسوبة

مستوى

حجم االثر

36

-2.974

*0.005

5455

الحرية

الداللة

إيتا تربيع

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0,05

توض ــج البياج ــات ال ـواردة اي ـدوىل ( )25وج ــود ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ
متوت ــتم درجـ ــات أا ـ ـراد اعمووـ ــة التجريبي ــة التتبيق ـ ـ القبلـ ــم والبع ــدي ولـ ــئ أداة قي ــا ا هتاهـ ــات ـ ــو
تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل ا تــتمتاع العلمــم واملعــر بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وبــالرجوع ىل املتوتــتات
احلسابية ،يتب أن متوتة أداف اعمووـة التجريبيـة ولـئ القيـا البعـدي ( )18.73أولـئ مـ متوتـة درجا ـا
القيــا القبلــم ( )02860وأظهــرت جتــا ج التحليـ اإلااــا م أن اجــم اأ ــر احملســو إليتــا تربيـ ( ) والبــال
قيمتيف ( )1851و د لة وملية مرتفعـة ـا يشـري ىل أن ( )٪20مـ التبـاي الكلـم يعـود لتـأ ري العامـ املسـتق
-026-

العام ـ الت ــاب ــا يؤك ــد اعالي ــة الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ الوت ــا ة املتع ــددة تنمي ــة اهتاه ــات اعموو ــة
التجريبية و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جمـاىل ا تـتمتاع العلمـم واملعـر بـتعلم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،وهـذ
النتيج ــة تثب ــل و ــدم هت ــحة الف ــرض الا ــفري الس ــاد أي أج ــيف يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة
( )α> 0.05بـ متوتـتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات
و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ا تتمتاع العلمم واملعر بـتعلم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،لاـا التتبيـه
البعدي ،يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 8ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن:
ينا السؤاىل الثام ولئ اآل :
ما اعالية الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو

تنميـة اهتاهـات طـب الاـف الثـاين الثـاجوي

جماىل تقدير ا هتمام فاهيم تكنولوجيا الناجو؟

ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري الذي ينا ولئ أجيف:
" يوجـد اـرق داىل ىلااـا ياب ونـد مسـتوى د لـة ( )α> 0.05بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيــة

التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل تقــدير ا هتمــام
بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove-smirnove Testلفحا اوتدالية توزي البياجات أداة قيا ا هتاهات جمـاىل تقـدير ا هتمـام
بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )26يوضج جتا ج هذا ا ختبار.
جدوىل ( )26
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي أداة قيا ا هتاهات
تكنولوجيا الناجو
جماىل أداة قيا ا هتاهات
تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

جماىل تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
0800.

مستوى الد لة
Sig
0800.

توض ــج البياج ــات ال ـ ـواردة اي ــدوىل ( )26ختب ــار (كومل ــوجروف -مسريج ــوف) متابق ــة جت ــا ج اعموو ــة
التجريبية أداة قيا ا هتاهات جماىل تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا النـاجو للتوزيـ التبيعـم ايـث
كاجل قيمة املعنوية لبختبـار تسـاوي ( )1801وهـم غـري دالـة ىلااـا ياب ونـد مسـتوى د لـة ( )0.05ـا يـدىل ولـئ

اوتدالية التوزي للبياجات.

-027-

وبعــد التحقــه مـ اوتداليــة التوزيـ م اتــت دام اختبــار ( )T-Testللعينتـ مـرتبتت ( Paired Samples
 ) Statisticsلفحــا د لــة الفــرق بـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ
أداة قي ــا ا هتاه ــات جم ــاىل تق ــدير ا هتم ــام ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،واس ــا اج ــم اأ ــر بات ــت دام
ايدوىل (.)27
معادلة ىليتا تربي ( ) وكاجل النتا ج ولئ النحو املب
جدوىل ()27
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب متوتتم التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات
)
جماىل تقدير ا هتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وقيمة(
المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

القياس

الحسابي

المعياري

الحرية

(ت)المحسوبة

القبلم

13491

6.18

البعدي

45.84

6.34

36

-7.158

مستوى الداللة

حجم االثر
إيتا تربيع

*0.00

5424

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05

تظه ــر البياج ــات الـ ـواردة اي ــدوىل ( )27وج ــود ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ
متوت ــتم درجـ ــات أا ـ ـراد اعمووـ ــة التجريبي ــة التتبيق ـ ـ القبل ــم والبعـ ــدي ول ــئ أداة قيـ ــا ا هتاه ــات ـ ــو
تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل تقــدير ا هتمــام بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتشــري املتوتــتات احلســابية ىل أن
متوتــة أداف اعمووــة التجريبي ــة ولــئ القي ــا البعــدي ( )45.84أول ــئ م ـ متوتــة درجا ـا القيــا القبل ــم
( )03800وأن قيمة (ت) احملسوبة ( )-7.15وكشفل جتا ج التحلي اإلااـا م ـ ـ أيلـاب ـ ـ أن اجـم اأ ـر احملسـو
إليتـا تربيـ ( ) والبـال قيمتـيف ( )18.4و د لـة ومليـة مرتفعـة اسـت تاـنيف كـوه ( )Cohenـا يشـري ىل
اعالي ــة الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ الوت ــا ة املتع ــددة تنمي ــة اهتاه ــات اعموو ــة التجريبي ــة ــو مف ــاهيم
تكنولوجيا الناجو جماىل تقـدير ا هتمـام بـتعلم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو وهـذر النتيجـة تقـود ىل راـ الفـرض
الا ــفري الس ــاب أي ىلج ــيف يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات
اعمووــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو
جمــاىل تقــدير ا هتمــام بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،لاــا التتبيــه البعــدي يعــزى ،لفعاليــة الربجــامج التعليمــم
القا م ولئ الوتا ة املتعددة.

 9ـ النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع:
ينا السؤاىل التات ولئ اآل :
مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو؟

-028-

ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري اآل :
" يوج ــد ا ــرق داىل ىلاا ــا ياب ون ــد مس ــتوى د ل ــة ( )α> 0.05بـ ـ متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة

التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل تقــدير أمهيــة تعلــم
مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)

( )Kolmogrove - smirnove Testلفحـا اوتداليـة توزيـ البياجـات أداة قيـا ا هتاهـات
تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل (  )28يوضج هذر النتا ج.
جدوىل ()28
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي أداة قيا ا هتاهات
تكنولوجيا الناجو
جماىل أداة قيا ا هتاهات
تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

جمـاىل تقـدير أمهيـة

جماىل تقدير أمهية تعلم مفاهيم
مستوى الد لة
Sig
08000

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
080.6

تظهر البياجات الواردة ايدوىل ( )28متابقة جتا ج اعمووة التجريبية أداة قيا ا هتاهات جماىل
تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو للتوزي التبيعم ايث كاجل قيمة املعنوية لبختبار تساوي ()08000
وهم غري دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات.
وم اتـت دام اختبـار ( )T-Testلعينتـ مـرتبتت (  ) Paired Samples Statisticsلفحـا د لـة الفـرق بـ
متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل تقــدير
أمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا الناجو،كمــا م ىلجيــاد قيمــة ىليتــا تربي ـ ( ) لبيــان تــأ ري املعايــة التجريبيــة ولــئ
العام التاب  ،وايدوىل ( )29يوضج هذر النتا ج.

جدوىل ()29
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات

أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وقيمة(
القيا
القبلي
البعدي

املتوتة
احلسا
52453
30.11

ا راف
املعياري
5.12
4.04

جماىل تقدير

)

درجات
احلرية

قيمة (ت)احملسوبة

مستوى
الد لة

اجم ا ر
ىليتا تربي

36

-5.69

*0.00

5493

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05
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كشــفل جتــا ج التحلي ـ اإلااــا م ال ـواردة ايــدوىل ( )29و ـ وجــود اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى
د لــة ( )α> 0.05بـ متوتــتم درجــات أاـراد اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا
ا هتاهات و تكنولوجيا الناجو جماىل تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا النـاجو ،وتشـري املتوتـتات احلسـابية
ىل أن متوتــة أداف اعمووــة التجريبيــة ولــئ القيــا البعــدي ( )30.11أولــئ م ـ متوتــة الــدرجات القيــا
القبل ــم ( )5.853وأن قيم ــة (ت) احملس ــوبة ( )-5.69كم ــا تظه ــر البياج ــات أن اج ــم اأ ــر احملس ــو إليت ــا تربيـ ـ
( ) والبال قيمتيف ( )1803و د لة وملية مرتفعة عا أن ( ) ٪03م التباي الكلم املتغـري التـاب  ،يعـود
أ ــر العام ـ املســتق ــا يشــري ىل اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات
اعمووة التجريبية و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل تقدير أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو وهـذر النتجـة
تــؤدي ىل راـ الفــرض الاــفري الثــام أي ىلجــيف يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α> 0.05ب ـ
متوت ــتم درج ــات اعموو ــة التجريبي ــة التتبيقـ ـ القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل تقــدير أمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،لاــا التتبيــه البعــدي ،يعــزى لفعاليــة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 11ـ ـ النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر:
ينا السؤاىل العا ر ولئ اآل :
مـا اعاليــة الربجــامج التعليمـم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعـددة تنميــة اهتاهــات طـب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ات البحث وا كتشاف تكنولوجيا الناجو؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري الذي ينا ولئ أجيف:

" يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α> 0.05بـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة

التتبيق ـ القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل ا ــت البح ــث
وا كتشاف تكنولوجيا الناجو يعزى لفاولية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove-smirnove Testلفحـا اوتداليـة توزيـ البياجـات أداة قيـا ا هتاهـات جمـاىل اـت البحـث
وا كتشاف

تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )11يوضج جتا ج اختبار اوتدالية التوزي هلذا اعاىل.

-031-

جدوىل ( )11
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي لألداة جماىل ات البحث وا كتشاف
جماىل أداة قيا ا هتاهات
ات البحث وا كتشاف

تكنولوجيا الناجو.

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
54151

تكنولوجيا الناجو
مستوى الد لة
Sig
54191

تظهر النتا ج الواردة ايدوىل ( )11متابقة جتا ج اعمووة التجريبية ولـئ أداة قيـا ا هتاهـات جمـاىل
اــت البحــث وا كتشــاف تكنولوجيــا النــاجو للتوزي ـ التبيعــم ايــث كاجــل قيمــة املعنويــة لبختبــار تســاوي
( )080.8وهم غري دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05ا يشري ىل اوتدالية التوزي للبياجات.
وبعــد التحقــه مـ اوتداليــة التوزيـ  ،م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينت ـ م ـرتبتت ( Paired Samples
 )Statisticsلفحـا د لــة الفــرق بـ متوتــتم اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا
ا هتاهــات جمــاىل اــت البحــث وا كتشــاف تكنولوجيــا النــاجو ،كمــا م اســا قيمــة ىليتــا تربي ـ ( )
لتحديد أ ر املعاية التجريبية ولئ العام التاب  ،وايدوىل ( )13يب خبهتة هذر النتا ج.
جدوىل ()13
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات
جماىل ات البحث وا كتشاف تكنولوجيا الناجو ،وقيمة ( )

القيا
القبلي
البعدي

املتوتة
احلسا
19.11
24.24

ا راف
املعياري
3.82
4.26

درجات
احلرية

قيمة (ت)احملسوبة

مستوى
الد لة

اجم ا ر
ىليتا تربي

36

-7.52

*0.00

5411

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05

تظهر جتا ج التحليـ اإلااـا م ايـدوىل ( )13وجـود اـرق داىل ىلااـا ياب ونـد مسـتوى د لـة()α> 0.05
ب ـ متوتــتم درجــات أا ـراد اعمووــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو
تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل اــت البحــث وا كتشــاف تكنولوجيــا النــاجو ،ويتلــج مـ املتوتــتات احلســابية أن
متوتــة أداف اعمووــة التجريبيــة ولــئ القيــا البعــدي ( )24.24أولــئ م ـ متوتــة الــدرجات القيــا القبلــم
( )19.11وأن قيم ــة (ت) احملس ــوبة ( )-7.52دال ــةون ــدمس ــتوىد ل ــة ( )α> 0,05ودرج ــة اري ــة ( )36كم ــا تظه ــر
البياج ــات أن اج ــم اأ ــر احملس ــو إليت ــا تربيـ ـ ( ) والب ــال قيمت ــيف ( )1800و د ل ــة وملي ــة مرتفع ــة اس ــت
تانيف كوه ( )Cohenأي ىلن ( )٪61م التباي الكلم املتغري التاب يعود لتأ ري املعاية التجريبيـة ـا يشـري
ىل اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات اعمووــة التجريبيــة ــو مفــاهيم
تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل ا ــت البح ــث وا كتش ــاف تكنولوجي ــا الن ــاجو ــا يعـ ـ راـ ـ الف ــرض الا ــفري
التات ـ

عــا أجــيف يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α> 0.05ب ـ
-030-

متوتــتم درجــات اعمووــة

التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل اــت
البحــث وا كتشــاف تكنولوجيــا النــاجو لاــا التتبيــه البعــدي ،يعــزى لفعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ
الوتا ة املتعددة.
 11ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الحادي عشر:

ينا السؤاىل احلادي وشر ولئ اآل :
مـا اعاليــة الربجــامج التعليمـم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعـددة

العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو

تنميــة اهتاهــات طـب الاــف الثــاين الثــاجوي

جماىل اختيار مهنة مستقبلية

تكنولوجيا الناجو؟

ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري اآل :
" يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α> 0.05بـ متوتــتم درجــات اعمووـة التجريبيــة

التتبيقـ ـ القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل اختي ــار مهن ــة
مستقبلية تكنولوجيا الناجو يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزيـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحـا اوتداليـة توزيـ البياجـات أداة قيـا ا هتاهـات
مستقبلية تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )12يوضج هذر النتا ج.
جدوىل ( )12
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي لألداة جماىل اختيار مهنة مستقبلية
جماىل مقا ا هتاهات
اختيار مهنة مستقبلية

تكنولوجيا الناجو

توضـج البياجـات الـواردة

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)
Kolmogorov-Smirnova
080.0

جمـاىل اختيـار مهنـة

تكنولوجيا الناجو
مستوى الد لة
Sig
08080

ايـدوىل ( )12متابقـة جتــا ج اعمووـة التجريبيـة أداة قيـا ا هتاهـات

جمــاىل

اختيــار مهنــة مســتقبلية تكنولوجيــا النــاجو للتوزي ـ التبيعــم ايــث ىلن قيمــة املعنويــة لبختبــار تســاوي ()0808
وهم غري دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05ا يدىل ولئ اوتدالية التوزي للبياجات.
وبعــد التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينت ـ م ـرتبتت ( Paired Samples
 ) Statisticsلفحــا د لــة الفــرق بـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ
أداة قيا ا هتاهات جمـاىل اختيـار مهنـة مسـتقبلية تكنولوجيـا النـاجو ،كمـا م اجيـاد قيمـة ىليتـا تربيـ ( )
لتحديد أ ر املعاية التجريبية ولئ العام التاب  ،وايدوىل ( )11يوضج خبهتة النتا ج اليت م التوهت ىلليها.
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جدوىل ()11
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات
مهنة مستقبلية تكنولوجيا الناجو ،وقيمة ( )
القيا

املتوتة
احلسا

ا راف
املعياري

القبلم

16.97

2.42

البعدي

19.08

3.26

جماىل اختيار

درجات
احلرية

قيمة (ت)احملسوبة

مستوى
الد لة

اجم ا ر
ىليتا تربي

36

3.086

*0.004

5451

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α>0.05

تشــري البياجـات ال ـواردة ايــدوىل ( )11ىل وجــود اــرق بـ متوتــتم درجــات أا ـراد اعمووــة التجريبيــة
التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل اختيــار مهنــة مســتقبلية
تكنولوجيا الناجو ،وبالرجوع ىل ايدوىل يتلج أن متوتـة أداف اعمووـة التجريبيـة ولـئ القيـا البعـدي ()19.08
أولـئ مـ متوتــة درجا ـا القيـا القبلــم ( )16.97وأن قيمـة (ت) احملسـوبة تســاوي ()3.08وهـذا الفــرق داىل
ىلااـا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α> 0.05ودرجــة اريــة ( )36كمــا تظهــر البياجــات أن اجــم اأ ــر احملســو إليتــا
تربي ـ ( ) والبــال قيمتــيف ( )1850و د لــة ومليــة مرتفعــة أي ىلن ( )٪21م ـ التبــاي الكلــم املتغــري التــاب
يع ــود لت ــأ ري املعايــة التجريبيــة ــا يشــري ىل اعاليــة الربجــامج التعليمــم الق ــا م ول ــئ الوتــا ة املتعــددة تنمي ــة
اهتاهات اعمووة التجريبية و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل اختيار مهنة مستقبلية تكنولوجيـا النـاجو ـا
يقــود ىل را ـ الفــرض الاــفري العا ــر أي ىلجــيف يوجــد اــرق داىل ىلااــا ياب ونــد مســتوى د لــة ( )α> 0.05ب ـ
متوتــتم درجــات اعموو ــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل اختيــار مهنــة مســتقبلية تكنولوجيــا النــاجو ،لاــا التتبيــه البعــدي ،يعــزى لفاوليــة
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 12ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني عشر:
ينا السؤاىل الثاين وشر ولئ اآل :
مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري الذي ينا ولئ أجيف:

" يوجد ارق داىل ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )α> 0.05ب متوتتم درجات اعمووة التجريبية
التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل مواكبــة التتــورات
العلمية لتكنولوجيا الناجو يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
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و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزيـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريجــوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحــا اوتداليــة توزي ـ البياجــات أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل مواكبــة
التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )13يب هذر النتا ج.

جدوىل ( )13
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي جاىل ا هتاهات و مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو
جماىل أداة قيا ا هتاهات

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)

مستوى الد لة

Kolmogorov-Smirnova

Sig

080.0

08000

مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

يتب ـ م ـ النتــا ج الــيت يعرضــها اي ـدوىل ( )13متابقــة جتــا ج اعمووــة التجريبيــة أداة قيــا ا هتاهــات
جمــاىل مواكبــة التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو للتوزيـ التبيعــم ايــث كاجــل قيمــة املعنويــة لبختبــار تســاوي
( )18040وهم غري دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05وهذا يدىل ولئ اوتدالية التوزي للبياجات.
وم اتـت دام اختبـار ( )T-Testلعينتـ مـرتبتت (  ) Paired Samples Statisticsلفحـا د لـة الفـرق بـ
متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل مواكبــة
التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو ،ولفحــا مــا ىل ا كــان هــذا الفــرق بـ املتوتــت اقيقيـاب م اختبــار ارضــية
البحث الافرية وند معام ىليتا تربي (

) لقيا اجم اأ ر ،وايدوىل ( )15يوضج جتا ج هذا التحلي .

جدوىل ()15
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي أداة قيا ا هتاهات
جماىل مواكبة التتورات العلمية لتكنولوجيا الناجو،وقيمة ( )

القيا

املتوتة
احلسا

ا راف املعياري

القبلم

52494

4.56

البعدي

27.70

4.04

درجات
احلرية

قيمة
(ت)احملسوبة

36

- 4.41

مستوى
الد لة
*0.00

اجم ا ر
ىليتا تربي
5412

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α>0.05

يتلــج مـ النتــا ج الـواردة ايــدوىل ( )15وجــود اــرق بـ متوتــتم درجــات أاـراد اعمووــة التجريبيــة
التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو جمــاىل مواكبــة التتــورات
العلمية لتكنولوجيا الناجو ايث تشري املتوتتات احلسـابية ىل أن متوتـة أداف اعمووـة التجريبيـة ولـئ القيـا
البعــدي ( )27.70أولــئ م ـ متوتــة درجــا م القيــا القبلــم ( )5.804وأن قيمــة (ت) احملســوبة ( )-4.41دالــة
ىلااــا ياب ونــد مســتوىد لــة ( )α> 0.05ودرجــة اري ــة () 36كم ــا تظهــر البياجــات أن قيمــة ىليت ــا تربي ـ (
والبال ( )180.يشري ىل أن اجم اأ ر للمتغري املستق كبري ا يشـري ىل اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ

)
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الوتـا ة املتعــددة تنميــة اهتاهـات اعمووــة التجريبيــة ـو مفــاهيم تكنولوجيــا النـاجو جمــاىل مواكبــة التتــورات
العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو وهــذا يــدىل ولــئ أن الفــرق بـ املتوتــت لــيف د لــة ومليــة ــا يقتلــم راـ الفــرض
الافري احلادي وشر أي ىلجيف يوجود ارق داىل ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )α> 0.05بـ متوتـتم درجـات
اعمووــة التجريبيــة التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو
جمــاىل مواكبــة التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو ،لاــا التتبيــه البعــدي ،يعــزى لفعاليــة الربجــامج التعليم ــم
القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
 13ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث عشر:
ينا السؤاىل الثالث وشر ولئ اآل :
مــا اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة

تنميــة اهتاهــات طــب الاــف الثــاين الثــاجوي

العلمم و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ املستوى الكلم أداة قيا ا هتاهات ؟
ولإلجابة ولئ هذا السؤاىل ،م هتياغة الفرض الافري التايل:
" يوجـد اـرق داىل ىلااـا ياب ونـد مسـتوى د لـة ( )α> 0.05بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيــة

التتبيق ـ القبلــم والبع ــدي ولــئ املس ــتوى الكلــم أداة قي ــا ا هتاهــات ـو مفــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو يع ــزى
لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ".
و ختبــار هتــحة هــذا الفــرض م التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ باتــت دام اختبــار (كوملــوجروف -مسريج ــوف)
( )Kolmogrove - smirnove Testلفحا اوتدالية التوزي للبياجـات ولـئ املسـتوى الكلـم أداة قيـا ا هتاهـات
و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وايدوىل ( )16يوضج جتا ج هذا ا ختبار.

جدوىل ( )16
اختبار (كوملوجروف -مسريجوف) لفحا اوتدالية التوزي ولئ املستوى الكلم أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم
تكنولوجيا الناجو
جماىل أداة قيا ا هتاهات
الكلم

توضج البياجات الواردة

اختبار(كوملوجروف -مسريجوف)

مستوى الد لة

Kolmogorov-Smirnova

Sig

54532

54555

ايدوىل ( )16متابقة جتا ج اعمووة التجريبيـة ولـئ املسـتوى الكلـم أداة قيـا

ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو للتوزيـ التبيعــم ايــث كاجــل قيمــة املعنويــة لبختبــار تســاوي ()08.0
وهم غري دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ( )0.05ا يدىل ولئ اوتدالية التوزي للبياجات.
وبعــد التحقــه م ـ اوتداليــة التوزي ـ م اتــت دام اختبــار ( )T-Testلعينت ـ م ـرتبتت ( Paired Samples
 )Statisticsلفحــا د لــة الفــرق ب ـ متوتــتم دراــات اعمووــة التجريبيــة
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التتبيق ـ القبلــم والبعــدي ولــئ

املســتوى الكلــم أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجيــا الن ــاجو ،ولفحــا م ــا ىل ا كــان ه ــذا الفــرق ب ـ
املتوتت اقيقياب م اختبار ارضية البحث الافرية وند معام ىليتـا تربيـ ( ) لقيـا اجـم اأ ـر ،وايـدوىل

( )17يوضج هذر النتا ج.

جدوىل ()17
جتا ج اختبار (ت) لعينت مرتبتت لفحا د لة الفرق ب التتبيق القبلم والبعدي ولئ املستوى الكلم أداة قيا
ا هتاهات ،وقيمة ( )
القياس

المتوسط

االنحراف

القبلي

157.81

11.26

البعدي

188.38

12.39

الحسابي

المعياري

درجات

قيمة (ت)

مستوى

حجم االثر

36

14.58

*0.00

5432

الحرية

المحسوبة

الداللة

إيتا تربيع

*دالة ىلااا ياب وند مستوى د لة ()α> 0.05

تشري البياجات ايدوىل ( )17ىل وجود ارق ب متوتتم درجات أاراد اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبلـ ــم والبعـ ــدي ولـ ــئ املسـ ــتوى الكلـ ــم أداة قيـ ــا ا هتاهـ ــات ـ ــو مفـ ــاهيم تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو ،ويتب ـ ـ م ـ ـ
املتوت ــتات احلس ــابية أن متوت ــة أداف اعموو ــة التجريبي ــة ول ــئ القي ــا البع ــدي ( )188.38أول ــئ مـ ـ متوت ــة
درجا ــا القي ــا القبل ــم ( )157.81وأن قيم ــة (ت) احملس ــوبة ()14.58دال ــةون ــدمس ــتوىد ل ــة ()α> 0.05
ودرجة ارية ( )36وأ ارت جتا ج التحلي اإلااا م أن اجم اأ ر احملسو إليتـا تربيـ ( ) والبـال قيمتـيف
( )18..و د لــة ومليــة مرتفعــة اســت تاــنيف كــوه ( )Cohenوهــذا يشــري ىل أن ( )٪62مـ التبــاي الكلــم
املتغري التاب يعود لتأ ري العام املسـتق ـا يشـري ىل اعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ الوتـا ة املتعـددة
تنمية اهتاهات اعمووة التجريبية و مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو ولـئ املسـتوى الكلـم أداة قيـا ا هتاهـات
وهذر النتيجة تشري ىل را الفرض الافري الثـاين وشـر أي ىلجـيف يوجـد اـرق داىل ىلااـا ياب ونـد مسـتوى د لـة
( )α> 0.05بـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة التتبيقـ القبلــم والبعــدي ولــئ املســتوى الكلــم أداة
قيا ا هتاهات و مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،لاـا التتبيـه البعـدي ،يعـزى لفاوليـة الربجـامج التعليمـم القـا م
ولئ الوتا ة املتعددة.
ثانياً:مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:

ميك تفسري جتا ج البحث اليت م التوهت ىلليها ضوف ما م مباظة أ ناف تتبيه الربجامج ،وما أتفرت
ونيف املعاية اإلااا ية ختبار هتحة اروض البحث م جتا ج ولئ النحو التايل:
 3ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل اأوىل:
تبه اإل ارة ىل ما م م ىلجرافات خباو اإلجابة ولئ هذا السؤاىل (  )337ايث ىلن اإلجابة
ولئ هذا السؤاىل تقتار ولئ ايواجت النظرية الوهتفية املتعلقة ببناف قا مة مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وبناف
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الربجامج التعليمم ،وتاميم الوتا ة املتعددة هلذا تقتار مناقشة وتفسري جتا ج البحث ولئ اأتئلة املرتبتة
باختبار هتحة اروضيف.
 2ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الثاين:
أظهرت جتا ج التحلي اإلااا م وجود ارق داىل ىلااا ياب ب متوتتم درجات اعمووة التجريبية
التتبيق القبلم والبعدي لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوي التذكر لاا التتبيه
البعدي ،ووجود اجم أ ر مرتف و د لة وملية يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة
املتعددة ،وميك تفسري هذر النتيجة ولئ ضوف املؤ رات اآلتية:
ـ ـ ـ ج ــودة تا ــميم الربج ــامج التعليم ــم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو وا ــه ختـ ـوات ولمي ــة منظم ــة ،وأت ــس تربوي ــة
وتعليميــة حمــددة متكاملــة العناهتــر ،ر ــا أتــهمل اكتســا التــب ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وحتقيــه
اأهداف اإلجرا ية املعراية ونـد مسـتوي التـذكر ،اـالتب يـدركون مـا يقـوم بـيف مـ جشـاط ومهـام بدايـة مـ
حتديد اأهداف اإلجرا ية اا النتا ج املستهدف حتقيقها.
ـ ـ ـ الرتكيــز ولــئ املفــاهيم اأتات ــية لتكنولوجيــا النــاجو ،وجعله ـا حم ــور تنظ ــيم البن ــاف املع ــر إلكســا الت ــب
مفـاهيم تكنولوجيــا النـاجو ،وتعلمهــا بتريقــة أالـ  ،وتــدريبهم ولــئ تعلـم املبــادىف والقـواج الـيت تقــوم وليهــا
ه ــذر املف ــاهيم ،وتنظ ــيم اخل ـربات التعليمي ــة بتريق ــة تس ــه ول ـيهم وملي ــة ىلدراك املف ــاهيم وم ــدلوهلا العلم ــم،
و ــراها ،وتفســريها ،وطــرح اأمثلــة التوضــيحية لكـ مفهــوم لتكــوي هتــورة أومــه للمفهــوم ونــد التــب ،
وبناف اتتد ت هنية منظمة تسهم اتتيعاهبا والقدرة ولئ تذكرها.
ـ ـ ـ ور ــا يعــود اكتســا التــب ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ىل تركيــز الربجــامج ولــئ املث ـريات البا ـرية والســمعية،
واهتمامــيف بتوظيــف ا ـوا وقــدرات التــب امل تلفــة ،واتــتنادر حتقيــه اأهــداف اإلجرا يــة ولــئ برجميــة
الوتــا ة املتعــددة بك ـ مــا تتلــمنيف م ـ مقــاط ايــديو ولميــة وو ا قيــة ،وهتــور ابتــة ومتحركــة ،وجاــو ،
ورتــوم ابتــة ومتحركــة ،وألـوان ،وخلفيــات مر يــة متنووــة منظومــة تعليميــة تفاوليــة متكاملــة ر ــا أتــهمل
تبســية ومليــة اكتســا التــب للعمليــات املعرايــة املتعلقــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وترمجــة املفــاهيم
واحلقــا ه ،واملبــادىف ،واأاــدا العلميــة ىل واق ـ اارتاضــم يشــاهدر التــب ويباظوجــيف ،ويتفــاولون م ـ
مواقفيف وأادا يف ،وربة خربات التعلم بعناهتر الوتا ة املتعددة لتكوي أجساق اكرية واضحة املعامل ،وجمـاىل
املفاهيم وتتفه هذر النتيجـة مـ دراتـة بـان وكوتيجاجسـك ( Ban

باري متكام لتعزيز وملية اكتسا
 )& Kocijanss, 2011و ا يعزز هذر التفسـري الدراتـات الـيت أ بتـل اعاليـة الوتـا ة املتعـددة حتقيـه
خمتلــف الت ااــات العلميــة الــيت أجريــل
اأهــداف التعليميــة ،وتنميــة التحاــي العلمــم لــدى التــب
وليهـا تلـك الدراتـات ،ومنهـا :دراتـة ايـزار (2112م) ومرتـم (2112م) واينـزوي (2115م) وجيهــان
حممد (2116م) وجليلة حممود (2117م) ودواف أبو را د (2117م) وبسيوين والشرقاوي (2118م).
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 1ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الثالث:
كشفل جتا ج البحث و وجود ارق داىل ىلااا ياب ب متوتتم درجات اعمووة التجريبية

التتبيق

القبلم والبعدي لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو وند مستوي الفهم لاا التتبيه البعدي،
ووجود اجم أ ر مرتف و د لة وملية يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ،وميك
تفسري هذر النتيجة ضوف املؤ رات اآلتية:
ـ ـ ـ اوتمــاد الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ولــئ تفعي ـ دور املــتعلم ومليــة اكتســا مفــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو ،والتوهت ـ ىل اخل ـربات التعليميــة بنفســيف ،واكتشــاف اأاكــار ،وتوليــدها ،وتنظيمهــا ،وحتقيــه
التكام ـ ـ بينه ــا و ل ــك م ـ ـ خ ــبىل ات ــت دام التريقـ ــة ا تتقا ــا ية لت ــدريت التـ ــب ول ــئ تعل ــم مفـ ــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو ،واــه خت ـوات ولميــة منظمــة ،تتمث ـ وــرض املوقــف املفــاهيمم املشــك  ،وطــرح اأتــئلة
املثــرية للتفكــري ،واــرض الفــروض ،ومج ـ اأدلــة والرباه ـ  ،ودقــة املباظــة ،والتحلي ـ  ،والتفســري ،وا تــتنتاج،
والتوهتـ ىل احللـوىل املناتــبة ،والتحقـه مـ هتـحتها ــا قـد يسـهم اهــم التـب ملفــاهيم تكنولوجيـا النــاجو
واتـتيعاهبا ،وجعلهــا ات قيمــة ولميــة للتـب و ــا يعــزز هــذر التفســري اأدبيـات والدراتــات الــيت تؤكــد ولــئ
تدريت التب ولئ ومليات التعلم ا تتقاـا م ،وا كتشـاف املبـ ولـئ ارتـة ومليـات التفكـري العلمـم،
واكتشــاف احلقــا ه وتنظيمهــا ،وحتقيــه التكام ـ ب ـ أجزا هــا وتكوينهــا ىل أن هــذر العمليــة تكســت التــب
اخلـربات التعليميــة القا مــة ولــئ الفهــم واإلدراك و ارتــة ومليــات العلــم ــا يســهم تنميــة مســتويات الفهــم
ل ــديهم ،وتولي ــد اأاك ــار واكتش ــااها ،ومـ ـ ه ــذر الدرات ــات:درات ــة احلكيم ــم(2111م) واحليل ــة (2111م)
ومساودة(2111م) وتهام هتا (2113م) وآماىل كماىل (2116م) وايهوري وآخرون (2133م).
ـ ـ ـ وميك ـ ىلرج ــاع ه ــذر النتيج ــة ـ ـ أيل ـاب ـ ـ ـ ىل تل ــم الربج ــامج التعليم ــم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو العدي ــد مـ ـ
التتبيق ــات العملي ــة للمف ــاهيم ،املتمثل ــيف ا بتك ــارات واإلب ــداوات العلمي ــة الـ ـيت اجبثق ــل اكر ــا مـ ـ درات ــة
مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو اع ـا ت العلميــة امل تلفــة ،هــذا باإلضــااة ىل تعزيــز ك ـ مفهــوم بــبع التجــار
برجميــة الوتــا ة املتعــددة ــا يســهم

حتس ـ قــدرة

العلميــة املتمثلــة مقــاط الفيــديو الو اقيــة املتلــمنة
التب ولئ اتتيعا املفاهيم بشك أال .
ـ ـ ـ ىلتااــة الفرهتــة للتــب ملمارتــة أجشــتة الــتعلم الــيت تعــزز اتــتيعا مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ايــث تلــم

الربج ــامج التعليم ــم العدي ــد مـ ـ أجش ــتة ال ــتعلم املتنوو ــة املب م ــة لق ــدرات وات ــتعدادات واهتمام ــات الت ــب ،
وتتتلــت هــذر اأجشــتة م ـ التــب  ،ارتــة العديــد م ـ ومليــات الفهــم واإلدراك املعــر  ،واملعايــة الذهنيــة
للمفــاهيم ،ومنهــا :ــرح املفهــوم ،وحتديــد مدلولــيف ،وتفســرير العلمــم ،ومقارجتــة م ـ غــرير م ـ املفــاهيم اأخــرى
ات العبقــة الو يقــة بــيف وحتديــد أوجــيف الشــبة وا خــتبف بينهــا ،وطــرح اأمثلــة التوضــيحية لــيف ،واتــتنتاج املبــدأ
الذي يقوم ولييف املفهوم ،وىلوادة هتياغتيف واه طريقة التالت اخلاهتة ،ك هـذر العمليـات املفاهيميـة حيتمـ أن
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تكـون أتــهمل
العلمية.

اهــم التـب ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،واتـتيعاهبا وىلدراك معاجيهــا وملــامينها ،ومــدلو ا

 3ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الراب :
أظهرت جتا ج البحث و وجود اـرق داىل ىلااـا ياب بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبلم والبعدي لبختبـار التحاـيلم ونـد مسـتوي التحليـ  ،لاـا التتبيـه البعـدي ،ووجـود اجـم أ ـر مرتفـ
و د لــة ومليــة يعــزى لفعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ،وميك ـ وــزو هــذر النتيجــة،
هتمام الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو بتدريت التب ولـئ ومليـة توهتـيف املفهـوم ،وحتليلـيف ىل
وناهتــرر ومباد ــيف ايــث ىلن هــذر العمليــة تســهم تشــك البنــاف التنظيمــم للمفهــوم ،واكتشــاف خاا ا ـيف
ووناهترر اليت متيزر و غرير م املفاهيم اأخرى ،وحتليـ العبقـات القا مـة بـ وناهتـرر مـ جهـة ،والعبقـات
اأخـرى تربتــيف فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو مـ جهــة اجيـة ،وأوجــيف ا تفــاق وا خــتبف بينهــا ،واتــتنتاج القاوــدة
الــيت يقــوم وليهــا ،وتقــدا الشـواهد واأمثلــة التوضــيحية للمفهــوم ،وتعزيــز لــك بــبع التتبيقــات العمليــة الــيت
ترتجم املفهوم ىل واقـ وملـم مللمـو يباظـيف التـب  ،كـ لـك حيتمـ قـد أتـهم تكـوي هتـورة هنيـة
واضـحة وحمـددة املعـامل ملفــاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،وتعميــه الفكـرة اأتاتـية للمفــاهيم لـدي التـب  ،وتعلمهــا
بتريقة جيدر.
 5ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل اخلامس:
أتفرت جتا ج البحث ،و وجود ارق داىل ىلااا ياب ب متوتتم درجات اعمووة التجريبية

التتبيق

القبلم والبعدي وند املستوي الكلم لبختبار التحايلم ملفاهيم تكنزلوجيا الناجو ،لاا التتبيه البعدي،
ووجود اجم أ ر مرتف و د لة وملية يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ،وميك
تفسري هذر النتيجة ولئ ضوف املؤ رات اآلتية:
ـ ـ با ضااة ىل املؤ ـرات الـيت تـبه اإل ـارة ىلليهـا ونـد مناقشـة وتفسـري النتـا ج املتعلقـة بالسـؤاىل الثـاين ،والثالـث،
والراب  ،ميك ىلرجاع هذر النتيجة ـ أيلا ـ ىل وملية اهتمام الربجامج التعليمم عاية مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو
ضــوف اأهــداف اإلجرا يــة للمفــاهيم أطــر تعليميــة متكاملــة ،وربــة اخل ـربات التعلميــة ايديــدة بــاخلربات
الســابقة ،وحتديــد العبقــات القا مــة بينهــا ،والرتكيــز ولــئ املفــاهيم اأتاتــية لبنــاف مســتويات معرايــة مفاهيمــة
متك ـ التــب م ـ اتــتنتاج املبــادىف ،والق ـواج  ،والتعميمــات الــيت تعتمــد وليهــا تلــك املفــاهيم ،واهــم البنيــة
الرتكيبية هلا م ايث أهدااها ،وخاا اها املشرتكة ،وتتبيقا ـا العمليـة املتنووـة ،والـيت ر ـا أتـهمل زيـادة
اكتسا مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ونـد املسـتويات املعرايـة املسـتهدف حتقيقهـا
النمو املعر لدى التب
ىل ىلن هذر املستويات املعراية مرتابتة ايما بينها كمنظومة تعليمية متكاملة.
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ـ ـ ـ وميك ـ تفســري هــذر النتيجــة ـ ـ أيل ـاب ـ ـ بتفاو ـ العديــد م ـ ومليــات ووناهتــر الــتعلم لتحقيــه وظــا ف تعليميــة
واضـحة وحمــدد ومـ هــذر العمليــات اتسـاق مكوجــات وناهتــر الربجـامج التعليمــم مـ ايـث حتديــد اأهــداف،
واختيــار اخل ـربات التعلميــة املناتــبة للتــب  ،وتنوي ـ أجشــتتة الــتعلم ،وطريقــة تنفيــذ الربجــامج ،وأتــاليت تقوميــيف
لتشـ يا مــدى ىلتقــان التــب لــتعلم املفــاهيم ،وتقــدا ومليــات التغذيــة الراجعــة لتنشــية ومليــة الــتعلم ،م ـ
مكوجــات ووناهتــر برجميــة الوتــا ة املتعــددة منظومــة تعلميــة تفاوليــيف متكاملــة ايواجــت ،ور ــا يعــود الســبت
ك ــذلك ىل ت ــواري بيئ ـة تعلمي ــة حمف ــزة ول ــئ ال ــتعلم النش ــة ــا أت ــهم ىلتق ــان الت ــب كتس ــا مف ــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو .وتتفــه هــذر النتيجــة مـ دراتــة جــاكو ( ) Jacob,1996ودراتــة لــون () Lon, 2007
ودراتة اتتيفنس وآخرون (  )Stevens, 2008والسايج ومرال هاين ( )5554و اجوجان ( Chanounan,
.)2011
 6ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الساد :
كشفل جتا ج البحث و وجود ارق داىل ىلااا ياب بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات ــو مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــاىل ا هت ــار ــو الق ــدرة ول ــئ
اكتســا مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،لاــا التتبيــه البعــدي ،ووجــود اجــم أ ـر مرتف ـ و د لــة ومليــة يعــزى
لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
وميك ـ ـ ـ أن تع ـ ــزى ه ـ ــذر النتيج ـ ــة ىل منات ـ ــبة الربج ـ ــامج التعليم ـ ــم خلا ـ ــا ا الت ـ ــب العقلي ـ ــة والنفس ـ ــية
وا جتماويــة ،وتركيــزر ولــئ تنميــة قــدرا م واتــتعدادا م العقليــة ،والتــدريت املســتمر ولــئ تنميــة املهــارات املعرايــة
املتعلقــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم للبحــث والتجريــت ،والكشــف و ـ اأتــبا وتعليلهــا،
واكتش ــاف اأاك ــار ،وتنظيمه ــا ،وحتليله ــا ،وتقوميه ــا ،وتنظ ــيم املف ــاهيم واحلق ــا ه املرتبت ــة هب ــا ،واكتس ــا طرقـ ـاب
جديــدة للتفكــري ،ك ـ هــذر العوام ـ أو بعلــها ر ــا كوجــل لــديهم ــعوراب وقيمـاب واوتقــادات ىلجيابيــة بالقــدرة ولــئ
تعلمهمــا ،واهــم طبيعتهــا ،وبنيتهــا املعرايــة والعلميــة ،كمــا حيتمـ أن تكــون ومليــة تبســية املفــاهيم كوجــل لــديهم
الثقة بأجفسهم لتعلمها بتريقة جيدة.
 7ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الساب :
أتفرت جتا ج البحث و وجود اـرق داىل ىلااـا ياب بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيـة

التتبيقـ

القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات جم ــاىل ا هت ــار ــو ا ت ــتماع العلم ــم واملع ــر ب ــتعلم مف ــاهيم
تكنولوجيــا النــاجو ،لاــا التتبيــه البعــدي ،ووجــود اجــم أ ــر مرتف ـ و د لــة ومليــة يعــزى لفعاليــة الربجــامج
التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
وقــد تعــود هــذر النتيجــة ىل تفاوـ التــب مـ أاــدا الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة،
وتقدا املفاهيم ولئ ك مواقف تعليمية تثري تفكريهم للبحث و احللوىل املناتبة هلـا ،و ارتـة أجشـتة الـتعلم
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ا تتقا ــا م كتش ــاف احلق ــا ه العلمي ــة بأجفس ــهم ،ومجـ ـ املعلوم ــات وحتليله ــا وتفس ــريها ،واختب ــار الف ــروض
والتحقــه م ـ هتــحتها ،ومج ـ اأدلــة والرباه ـ  ،واتــت ب النتــا ج ،ومشــاركة التالــت م ـ زمب ــيف ارتــة
ومليات التعلم ،باإلضااة كذلك ىل جع وملية اكتسا التـب للمفـاهيم ومليـة تعـة ومشـوقة وـ طريـه
دم ــج املث ـريات احلس ــية الس ــمعية والبا ـرية املتمثل ــة برجمي ــة الوت ــا ة املتع ــددة م ـ احملت ــوي التعليم ــم للربج ــامج،
واختيار وتنظيم اخلـربات الـيت تلـ ااجـات التـب واهتمامـا م وميـوهلم العلميـة ،كـ هـذر العوامـ ر ـا كوجـل
اهتاهـاب ىلجيابيـاب لــدي التــب لبتــتماع بالربجــامج التعليمــم ــا يتلــمنيف مـ أاــدا ومواقــف مشــوقيف كتســا

املزيد م خربات التعلم املتعلقة فاهيم تكنولوجيا الناجو.
 8ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الثام :
أظهــرت جتــا ج البحــث وجــود اــرق داىل ىلااــا ياب ب ـ متوتــتم درجــات اعمووــة التجريبيــة

التتبيق ـ

القبلم والبعدي ولئ أداة قيا ا هتاهات جماىل ا هتار ـو تقـدير ا هتمـام بـتعلم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو،
لاـا التتبيــه البعـدي ،ووجــود اجــم أ ـر مرتفـ و د لـة ومليــة يعــزى لفعاليـة الربجــامج التعليمـم القــا م ولــئ
الوتا ة املتعددة.
وميك ـ أن تعــود هــذر النتيجــة ىل اهتمــام الربجــامج التعليمــم بتقــدا خ ـربات تعلميــة جديــدة تل ـ ااجــات
التب وطمواا م العلمية ،وتثري دوااعهم واهتماما م ،وتنمم ميوهلم العلمية ،وبوة ولـئ ىل ـارة قلـايا ولميـة
تكنولوجيــة اديثــة تثــري تفكــريهم وخيــاهلم العلمــم ،وتكــوي الرغبــة التفاو ـ معهــا وا تــتفادة منهــا ،وجــذ
هـذر املرالـة مييلـون للبحـث وا كتشـاف وـ
اهتمامهم إلكتشاف وامل تكنولوجيا الناجو ايث ىلن التـب

ك جديد اعاىل التقـ  ،خاهتـة ىل ا كـان مرتبتـاب عيـا م ،وايـاة جمـتمعهم ،ومـؤ راب ايهـا ،كمـا ميكـ أن يكـون
ومليــة اكتســا املفــاهيم ،و ارتــة ومليــات الــتعلم ا تتقاــا م النشــة أ ــر تكــوي
لتفعيـ دور التــب
بع ـ املي ــوىل العلميــة لــديهم مث ـ دقــة املباظــة ،والتفكــري العلمــم ،وىلتااــة الفرهت ــة هلــم للتعبــري و ـ م ـواقفهم
واهتاهــا م وميــوهلم العلميــة .لعـ بعـ هــذر العوامـ أتــهم تكــوي اتــتجابات اجفعاليــة ــو ا هتمــام بــتعلم
مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو رتباطهــا عيــا م وايــاة جمــتمعهم االي ـاب أو مســتقببب ،وتلبيــيف ااتياجــا م وطمواــا م
وميوهلم العلمية.
 9ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل التات :
كشفل جتا ج البحث و وجود ارق داىل ىلااا ياب بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل ا هتــار ــو تقــدير أمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو،
لاـا التتبيــه البعـدي ،ووجــود اجــم أ ـر مرتفـ و د لـة ومليــة يعــزى لفعاليـة الربجــامج التعليمـم القــا م ولــئ
الوتا ة املتعددة.
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وميك وـزو هـذر النتيجـة ىل دور الربجـامج التعليمـم ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو تنميـة الـووم العلمـم لـدي
التب بأمهية تكنولوجيا الناجو تقدم الدوىل والشعو وتتوير جما ت احلياة ،وتكوي قناوات اكرية لديهم
بتأ ريا ــا اإلجيابي ــة والس ــلبية ول ــئ خمتل ــف جم ــا ت احلي ــاة السيات ــية ،وا قتا ــادية ،وا جتماوي ــة ،واأخبقي ــة
والاحية ،وتنمية ىلاساتهم بأمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،والتفكـري القلـايا واملشـكبت الـيت تثريهـا
هــذر التقنيــة املتقدمــة ،والتغــريات املتوق ـ أن حتــد ها ولــئ جمــتمعهم واعتم ـ العــاملم م ـ اــوهلم ،وكيفيــة التعام ـ
معهــا ب ــووم وبا ــرية ،ور ــا يع ــود الس ــبت ىل أن الربجــامج التعليم ــم أت ــاح للت ــب ارهتــة للتعب ــري و ـ م ـواقفهم
واوتقادا م و أمهية تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،هذر العوام ر ا أدت ىل تكوي اتتجابات ىلجيابيـة ،وقـيم
واوتقــادات بأمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو الوقــل احلاضــر ،جظـراب أمهيتهــا ايــا م العلميــة والعمليــة
الراهنة واملستقبلية.
31ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل العا ر:
أ ـارت جتـا ج البحــث ىل وجـود اـرق داىل ىلااــا ياب بـ متوتـتم درجــات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبل ــم والبع ــدي ول ــئ أداة قي ــا ا هتاه ــات جم ــاىل ا هت ــار ــو ا ــت البح ــث وا ط ــبع وا كتش ــاف
تكنولوجيا الناجو ،لاا التتبيه البعدي ،ووجود اجم أ ـر مرتفـ يعـزى لفعاليـة الربجـامج التعليمـم القـا م ولـئ
الوتا ة املتعددة.
وميك ـ ىلرجــاع هــذر النتيجــة ىل أن الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو أتــهم اــتج أاــاق ولميــة
جديــدة لـدى التــب مل تك ـ معرواــة لــديهم م ـ قب ـ  ،وأتــهم تشــكي وقليــة ولميــة واويــة ومنفتحــة ولــئ
التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو ،وأتــاح هلــم الفرهتــة للبحــث وا طــبع ولــئ اخل ـربات ايديــدة هلــذر التقنيــة
املتقدمة ،و ارتة أتاليت التفكـري العلمـم املـنظم أ نـاف دراتـتهم للربجـامج ،وتنفيـذ أجشـتتيف وتدريباتـيف وىلكسـاهبم
طرق ـاب جديــدة للتفكــري موضــووات تكنولوجيــا النــاجو ،وىل ــارة دوااعهــم للبحــث وا طــبع ولــئ اقــا ه ولميــة
جديــدة ،والتعــرف ولــئ مكتشــفا ا العلميــة ــباع ااجــا م وميــوهلم العلميــة ،وكيفيــة ا تــتفادة منهــا لتتــوير
ىلمكاجــا م وقــدرا م ،م ـ خــبىل البحــث املاــادر العلميــة ،والشــبكة املعلوماتيــة .وم ـ احملتم ـ ـ ـ ـ أيلــا ـ ـ ـ أن
هــذر اياجــت ايــث ىلن بعـ هــذر التــدريبات
يكــون للتــدريبات املنزليــة الــيت يكلــف هبــا التــب دور ىلجيــا
تتتلــت البحــث ماــادر ولميــة خمتلفــة لإلجابــة وليهــا ،وخاهتــة تلــك الــيت تســتدوم البحــث وـ اإلبــداوات
وا بتكارات ايديدة لتكنولوجيا الناجو جما ت ولمية متنووة.
ك ـ هــذر العوام ـ أو بعل ـها ،حيتم ـ أن تكــون أدت ىل تنميــة اهتاهــات وتكــوي قــيم واوتقــادات ىلجيابيــة
لدى التب للبحث وا طبع ،وا تتفادة م وقل اراغهم كتشاف أترار تكنولوجيا النـاجو ،هبـدف تنميـة
خ ـربا م ه ــذا اع ــاىل ايدي ــد ،وىل ــباع اهتمام ــا م ومي ــوهلم العلمي ــة ،وتنمي ــة خي ــاهلم العلم ــم ه ــذر املرال ــة
العمريــة الــيت ينشــة ايهــا اخليــاىل العلمــم ،والــذي يقــود ضــمناب ىل اإلبــداوات وا بتكــارات
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تكنولوجيــا النــاجو،

والبحـث وـ اأجوبـة لألتـئلة الـيت تثــري تفكـريهم العلمـم ،والتعـرف ولـئ القلــايا الـيت قـد تثـار اـوىل تكنولوجيــا
الناجو ومستقبلها العلمم وخماطرها ا جتماوية ،وا قتاادية ،واأخبقية ،والاحية ،والبيئية.
33ـ ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل احلادي وشر:
أتفرت جتا ج البحث و وجود اـرق داىل ىلااـا ياب بـ متوتـتم درجـات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل ا هتــار ــو اختيــار مهنــة مســتقبلية تكنولوجيــا النــاجو،
لاا التتبيه البعدي ،ووجود اجم أ ر مرتف يعزى لفعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة.
وميك ـ أن تعــود هــذر النتيجــة ىل أن الربجــامج أ ــار العديــد م ـ القلــايا العلميــة املرتبتــة باعــا ت العلميــة
الت ااــية ايديــدة لتكنولوجيــا النــاجو ،ابــالرغم م ـ أن تكنولوجيــا النــاجو اجبثقــل اكر ــا م ـ ولم ـم الكيميــاف
والفيزيــاف ىل أوــا م ـ التتــورات العلميــة احلديثــة اجتااــل ك ـ الت ااــات العلميــة مث ـ  :التــت ،واهلندتــة،
والرياض ــيات ،واحلات ــبات اآللي ــة ،واأجه ــزة ا لكرتوجي ــة الدقيق ــة ،والتعم ــري واإلجش ــاف ،وهت ــناوة امل ـ ـواد الغذا ي ــة
وتغليفه ــا ،واملنسـ ــوجات ،واملنتج ــات ا تـ ــتهبكية ،واأدوي ــة ،وولـ ــوم الفل ــاف ،والقتـ ــاع العس ــكري ،والبـ ــرتوىل
واملعادن ،والتاقة ،والتقنية احليوية ،وغريها م اعـا ت ا تـتثمارية ا قتاـادية والتجاريـة ،وأهتـبحل اآلن تنفـذ
بعمه ىل ك هذر اعا ت العلمية ،وم هذا املنتله حيتم أن يكون الربجـامج أدى ىل تكـوي رىيـة مسـتقبلية
ىلادى هذر اعا ت العلمية ،وتكـوي اتـتجابات ىلجيابيـة تعكـس
لدي التب للتفكري الت اا امله
توجهـا م املسـتقبلية ـو هـذر الت ااــات العلميـة اخلاـبة ملـا هلـا مـ مكاجـة ولميـة واجتماويـة وماديـة مرموقــة
ولئ غريها م الت ااات العلمية واملهنية اأخرى املستقب .
 32ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الثاين وشر:
أ ـارت جتـا ج البحــث ىل وجـود اـرق داىل ىلااــا يا بـ متوتـتم درجــات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبلــم والبعــدي ولــئ أداة قيــا ا هتاهــات جمــاىل ا هتــار ــو مواكبــة التتــورات العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو،
لاــا التتبيــه البعــدي ،ي ووجــود اجــم أ ــر مرتف ـ يعــزى لفعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة
املتعددة.
وميك ـ أن تع ــود هــذر النتيجــة ىل ىلتــهام الربجــامج تك ــوي قااــة ولميــة لــدى الت ــب ــو تكنولوجي ــا
الن ــاجو و ل ــك مـ ـ خ ــبىل رب ــة اخلـ ـربات املعراي ــة الربج ــامج بـ ـواقعهم ال ــذي يعيش ــوجيف مـ ـ جه ــة ،وبتت ــورات
تكنولوجيا الناجو اليت يشهدها العامل خمتلف اعا ت العلمية مـ جهـة أخـرى ،وتكـوي ارتباطـات ىلجيابيـة ـو
مواكبة هذر التتورات وا تتفادة م معتيا ا العلمية املتقدمة تتوير قدرا م وىلبداوا م م جاجـت ،وتنميـة
وتتــوير جم ــتمعهم م ـ جاجــت آخــر ،وتكــوي طمواــات ولميــة ملواكبــة هــذر التتــورات العلميــة والتكنولوجي ـة،
وت ــوويتهم بآلي ــة التعام ـ م ـ التغ ـريات ال ــيت ت ــتحد ها تكنولوجي ــا الن ــاجو جم ــتمعهم واعتم ـ الع ــاملم ،وحتدي ــد
م ـواقفهم واهتاهــا م منهــا ،وتولي ــد ــعور ىلجيــا بتحم ـ مســئوليا م ــو تل ــك التح ــو ت والتت ــورات ،وكيفي ــة
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ا تــتفادة م ـ معتيا ــا العلميــة والتقنيــة ،وتــب الوقايــة م ـ خماطرهــا وآ ارهــا الســلبية ا جتماويــة ،وا قتاــادية
والاحية ،والبيئية.
 31ـ مناقشة وتفسري النتا ج املتعلقة بالسؤاىل الثالث وشر:
أ ـارت جتـا ج البحــث ىل وجـود اـرق داىل ىلااــا ياب بـ متوتـتم درجــات اعمووـة التجريبيـة التتبيقـ
القبلــم والبعــدي ولــئ املســتوى الكلــم أداة قيــا ا هتاهــات ــو مفــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،لا ــا التتبيــه
البع ــدي ،ووج ــود اج ــم أ ــر مرتفـ ـ و د ل ــة وملي ــة يع ــزى لفعالي ــة الربج ــامج التعليم ــم الق ــا م ول ــئ الوت ــا ة
املتعددة.
اعا ت السب أداة
البب و العوام واملؤ رات اليت أدت ىل تكوي اهتاهات ىلجيابية لدى التب
قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،ميك وزو هذر النتيجة ـ ـ أيلاب ـ ـ ىل تفاو التب م العديد
م العوام املعراية ،وا جفعالية ،وا جتماوية ،والسلوكية أ ناف تدريبهم ولئ الربجامج التعليمم ملفاهيم
تكنولوجيا الناجو ،واليت حيتم أن تكون أتهمل بتريقة غري مبا رة تكوي اتتعدادات واتتجابات معراية
واجفعالية ،وقيم واوتقادات ىلجيابية ،وقناوات اكرية ،تعكس مواقفهم واهتاها م و مفاهيم تكنولوجيا الناجو
املتلمنة الربجامج التعليمم بك ما تنتوي ولييف م خربات تعلمية ،وأادا ومواقف وىل كا ت تعكس
اجتباوا م ومداركهم العقلية و تكنولوجيا الناجو ،وحتديد مواقفهم وقرارا م م التغريات الفكرية ،والثقااية
واحللارية ،وا جتماوية ،والاحية اليت ميك حتد ها تكنولوجيا الناجو .وتتفه هذر النتيجة م دراتة تكوت
وآخرون ( )Scott et al, 2005ودراتة تتيلك (  )Stelic, 2005ودراتة جايك وآخرون ( Gail et al,
 )2007ودراتة لون ( )Lon, 2007ودراتة السايج ومرال هاين (.)2009
ثالثاً :توصيات البحث:

ضوف أهداف البحث احلايل ،وأمهيتيف ومشكلتيف وادودر ،و ىلطار ما توهت ىللييف م جتا ج ميك تقدا

التوهتيات اآلتية:
 3ـ ـ ـ تب ـ ـ وزارة الرتبيـ ــة والتعلـ ــيم ختـ ــة ات ـ ـرتاتيجية لتلـ ــم منـ ــاهج التعلـ ــيم الثـ ــاجوي للم ـ ـواد العلميـ ــة (الفيزيـ ــاف،
والكيمياف ،واأاياف ،والرياضيات ،واحلاتـت اآليل) مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو املتلـمنة الربجـامج التعليمـم
القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ،واتــت دام التقنيــات احلديثــة مث ـ الوتــا ة الفا قــة لتــدريس هــذر املفــاهيم.
وتــواري مســاقات ولميــة أكادمييــة اختياريــة لدراتــة تكنولوجيــا النــاجو ،ــا يــتبفم م ـ خاــا ا النمــو العقليــة
تكنولوجي ــا
والنفس ــية ،وا جتماوي ــة لت ــب املرال ــة الثاجوي ــة ،و ل ــك بالتع ــاون مـ ـ اخلـ ـرباف واملت ااـ ـ
الن ــاجو .و يئ ــة الت ــب ت ــتكماىل درات ــتهم ايامعي ــة أا ــد ختاا ــات تكنولوجي ــا الن ــاجو ايامع ــات
الســعودية أو ا بتعــا ىل ايامعــات العامليــة املتقدمــة هــذا اعــاىل ،وا تــتفادة مـ قــدرا م ومـواهبهم بعــد
خترجهم تنمية وتتـوير جمـتمعهم ،وتلبيـة ااجـات ومتتلبـات تـوق العمـ مـ اخلـربات والتاقـات البشـرية
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املؤهلة واملت ااة تكنولوجيا الناجو أن توق العم ولئ املـدى املتوتـة والبعيـد تـيعتمد بشـك كبـري
ولئ هذر الت ااـات العلميـة الدقيقـة و لـك للتتـورات والتحـديات الـيت تـوف تفرضـها تكنولوجيـا النـاجو
ولئ خمتلف اعا ت العلمية.
2ـ ـ ـ تتـ ــوير امل ت ـ ـربات املدرتـ ــية ،ومراكـ ــز ماـ ــادر ال ــتعلم املـ ــدار الثاجويـ ــة ،و يئتهـ ــا وتزويـ ــدها بـ ــامل تربات
ا ارتاضية ،وأدوات وأجهزة تكنولوجيا النـاجو مثـ  :امليكروتـكوبات املسـت دمة حتليـ وتشـ يا وينـات
م ـواد تكنولوجيــا النــاجو ،ومنــا ج م ـ وينا ـا مث ـ  :أجابيــت الكربــون الناجويــة ،وايســيمات الناجويــة ،واأتــبك
الناجوية ،واأجهزة الدقيقة مثـ  :احلساتـات الناجويـة البيولوجيـة ،والفيزيا يـة ،والكيميا يـة ،والكهرومغناطيسـة،
وبعـ ـ النم ــا ج مـ ـ املكتش ــفات واملبتكـ ـرات الناجوتكنولوجي ــة ،باإلض ــااة ىل تزوي ــد مراك ــز ما ــادر ال ــتعلم
بــاعبت العلميــة ،واأاــبم الو ا قيــة ،واملاــادر واملراجـ الــيت تنــاقش تكنولوجيــا النــاجو هبــدف تنميــة الــووم
العلمم لدي التب بأمهية تكنولوجيا الناجو ،وا رتقاف ستوى قااتهم العلمية التكنولوجية.
 1ـ ـ اهتم ــام مؤتس ــات التعل ــيم خمتل ــف مراا ـ التعل ــيم و ت ــيما املرال ــة الثاجوي ــة بتنمي ــة ا هتاه ــات العلمي ــة
اإلجيابي ــة ــو تعل ــم ول ــوم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وكيفي ــة ا ت ــتفادة م ـ ـ معتيا ــا العلمي ــة تت ــوير ق ــدرا م
وىلمكاجــا م العلميــة ،وتــب الوقايــة م ـ خماطرهــا الاــحية والبيئيــة ،وتأ ريا ــا ا جتماويــة ،واأخبقيــة م ـ
خبىل وقد الندوات ،واملؤمترات العلمية ،واللقافات الرتبويـة ،وتفعيـ اأجشـتة الرتبويـة الاـفية وغـري الاـفية،
وىلقامـة املعـارض العلميــة ملبتكـرات وىلبــداوات تكنولوجيـا النـاجو ،والزيــارات امليداجيـة ملراكــز البحـو  ،وخمتـربات
تقني ــة الن ــاجو املتـ ـواارة بعـ ـ ايامع ــات الس ــعودية و ل ــك هب ــدف تنمي ــة ال ــووم العلم ــم ل ــدى الت ــب
وق ــل

بتكنولوجيــا الن ــاجو ،وتزويــدهم ه ــارات التفك ـري النــاجوتكنولوجم ،وتنمي ــة اهتاه ــا م العلميــة وه ــا
مبكر م ايا م.
3ـ ـ ـ ىلوــداد وتــدريت املعلمـ ولــئ تــدريس تكنولوجيــا النــاجو وتتبيقا ــا العمليــة ،وتزويــدهم بالكفايــات واملهــارات
العلميــة واملهنيــة لتــدريس تكنولوجيــا النــاجو ،وتــوويتهم وتثقــيفهم ولمي ـاب ،ومهني ـاب ،بأمهيتهــا املرالــة الراهنــة
واملرالة املستقبلية ،وكيف تـتؤ ر ولـئ ايـاة جمـتمعهم ىلجيابيـاب أوتـلبياب مـ الناايـة ا قتاـادية ،وا جتماويـة،
واأخبقي ــة والثقااي ــة ،والا ــحية و ل ــك بتبـ ـ الـ ـربامج التعليمي ــة إل ك ــاف ال ــووم ل ــديهم بأمهيته ــا واوا ــدها
العظيمـة تنميــة اعتمـ خمتلــف اعــا ت العلميــة ،وكيفيـة ا تــتفادة مـ الفــر املتااــة تتــوير مـوارد

اعتم ـ املاديــة والبش ـرية ،وأمهيــة املنااس ــة العامليــة هــذا اعــاىل ،م ـ خ ـبىل الــدورات التدريبيــة ،واللق ــافات
هذا اعاىل العلمم ،وىلوـداد النشـرات واعـبت
الرتبوية ،والندوات العلمية ،واتتلااة اخلرباف واملت اا
العلمية ،والزيارات امليداجية ملراكز ومعاهد تكنولوجيا الناجو.
 5ـ ـ ىلجشــاف مراكــز عثيــة مت ااــة تكنولوجيــا النــاجو ولــئ مســتوى الكليــات وايامعــات الســعودية لتقلــيا
الفجــوة املعرايــة والتكنولوجيــة الناهتــة و ـ القاــور

البحــو والدراتــات املت ااــة
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تكنولوجيــا النــاجو،

والتغلــت ولــئ املعوقــات والاــعوبات الــيت قــد حتــوىل دون ا تــتفادة م ـ معتيا ــا العلميــة تتــوير اعتم ـ ،
ودراتـة القلـايا واملشـكبت املتعلقـة بتكنولوجيـا النـاجو ،وتأ ريا ـا اإلجيابيـة والسـلبية ،ا قتاـادية ،والسياتــية
وا جتماوية ،والثقااية ،واأخبقية ،والاحية ولـئ اعتمـ السـعودي ،ووضـ اخلتـة وا تـرتاتيجيات آلليـة
ا ت ــتفادة م ـ معتيا ــا العلمي ــة خمتل ــف اع ــا ت العلمي ــة ،واختي ــار منه ــا م ــا ي ــتبفم م ـ جمتمعن ــا ويل ـ
ااجاتــيف وطموااتــيف الراهنــة واملســتقبلية ،وحتليـ امل ــاطر الاــحية والبيئيــة املرتتبــة وليهــا ،وتــب الوقايــة منهــا،
وغريهــا مـ القلــايا واإل ــكا ت الــيت قــد تثريهــا هــذر التكنولوجيــا املتقدمــة ،واتــتقباىل البحــو والدراتــات
اليت تناقش القلايا العلمية املتعلقة بتكنولوجيـا النـاجو وتقوميهـا ،وىلهتـدار النشـرات والـدوريات ،وتفعيـ النشـر
ا لكرتوين لتووية اعتم بتكنولوجيا الناجو ،واتتقباىل برافات ا خرتاع الناجوتكنولوجية ودومهـا ،واتـتقتا
املبــدو واملوهــوب  ،وتــدريبهم ولــئ ارتــة منهجيــات البحــث العلمــم املــنظم الــذي يقــود ولــئ التتــورات
العلمية الناجوتكنولوجية.
رابعاً :مقترحات البحث:

امت ــداداب لفك ــرة البح ــث احل ــايل وول ــئ ض ــوف م ــا أ ــارر م ـ قل ــايا وىل ــكا ت ،وم ــا توهت ـ ىللي ــيف م ـ جت ــا ج
وتوهتيات ،يُقرتح ىلجراف البحو العلمية اآلتية:

 3ـ ـ اتتقاــاف اعاليــة برجــامج تعليمــم ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو الــيت مل
يتتــرق ىلليهــا البحــث احلــايل ايــث ىلجــيف اقتاــر ولــئ أربعــة و ب ـ أمنو جــا م ـ مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو،
وكذلك املستويات املعراية اليت مل يتترق ىلليها.
ىلكس ــا ط ــب الا ــف الث ــاين الث ــاجوي العلم ــم التتبيق ــات العملي ــة

2ـ ـ ـ اتتقا ــاف اعالي ــة الوت ــا ة الفا ق ــة
لتكنولوجيا الناجو.
1ـ ـ تقوا وحتلي حمتوى مناهج العلوم املرالة الثاجوية ضوف مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
3ـ ـ اتتتبع آراف واهتاهات أتاتذة ايامعات واملت اا واخلرباف تكنولوجيا الناجو اوىل تلم املناهج
الدراتية للمرالة الثاجوية مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
5ـ ـ بناف تاور مقرتح لتتوير مناهج التعليم الثاجوي (املواد العلمية) ضوف متالت وحتديات تكنولوجيا الناجو.
6ـ ـ قيا اهتاهات طب املرالة الثايوية و تلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو املناهج الدراتية.
7ـ ـ قيا مدى الووم العلمم لدى طب املرالة الثاجوية ـو تكنولوجيـا النـاجو ،وتأ ريا ـا امل تلفـة ولـئ اعتمـ
السعودي مقارجة م بع الدوىل الرا دة تكنولوجيا الناجو.
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المالحق

1ـ ـ الملحق ( )1البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.
2ـ ـ الملحق ( )2استمارة تحكيم البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.
3ـ ـ الملحق ( )3دليل تنفيذ البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.
4ـ ـ الملحق ( )4استمارة تحكيم قائمة مفاهيم تكنولوجيا النانو.
5ـ ـ الملحق ( )5استمارة تحكيم برمجية الوسائط المتعددة.

6ـ ـ الملحق ( )6استمارة تحكيم االختبار التحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.
7ـ ـ الملحق ( )7مفتاح إجابات االختبار التحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا النانو.

 8ـ ـ الملحق ( )8استمارة تحكيم أداة قياس االتجاهات نحو مفاهيم تكنولوجياالنانو.
9ـ ـ الملحق ( )9أسماء محكمي أدوات البحث.
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الملحق ()1
البرنامج التعليمي القائم على الوسائط المتعددة إلكساب طالب الصف الثاني الثانوي
مفاهيم تكنولوجيا النانو ،وتنمية اتجاهاتهم نحوها
ظهر العقدي اأخريي م القـرن العشـري ـورة ولميـة وتكنولوجيـة جديـدة ،ارضـل جفسـها بقـوة وجـدارة
ولــئ مجيـ مؤتســات اعتمـ ومنشـآتيف ،واجتااــل مجيـ الت ااــات املهنيــة والفنيــة ،وخاهتــة التــت واهلندتــة
وتكنولوجيــا ا تاــا ت واملعلومــات ،والتقنيــة ا لكرتوجيــة ،واملنتجــات الغذا يــة وا ت ــتهبكية ،وامتــدت آ اره ــا
لتشم العديد م جواجت احلياة السياتية ،وا قتاادية ،وا جتماوية ،والبيئية .هذر الثورة هـم ـورة تكنولوجيـا
الناجو اليت هيمنل ولئ كـ الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة وا لكرتوجيـة السـابقة والراهنـة .ولعـ مـ أهـم ماـادر
قو ــا التنااســية العامليــة يعــود بتكارا ــا ومكتشــفا ا العلميــة الــيت مل يلــاهيها جظــري كفاف ــا ودقتهــا وتــروتها
وقلــة تكلفتهــا وات ــتهبكها للتاقــة ،هــذا باإلضــااة ىل اجبثــاق مكتشــفا ا العلميــة م ـ البني ــة اأتاتــية للم ــادة
املتمثلة الذرات وايزيئات ،والتحكم ايها وىلوادة هيكلتها وهندتتها بترق ولمية وهتريبية جديدة ،وبـأدوات
وتقنيــات اا ق ــة الدقــة بتك ــار م ـواد وتقنيــات وأجه ــزة جاجوي ــة جديــدة تف ــوق ك ـ التقنيــات املعه ــودة لتحقي ــه
أغراض ولمية وتكنولوجية واقتاادية ختدم احلياة اإلجسـاجية خمتلـف اعـا ت التنمويـة ،وىلجيـاد احللـوىل والبـدا
خمتلــف جمــا ت

املب مــة للمشــكبت والقلــايا ا قتاــادية ،وا جتماويــة الــيت يعــاين منهــا اعتم ـ اإلجســاين
احلياة.
ومـ املــرجج أن تــؤدي ــورة تكنولوجيــا النــاجو ىل ىلاــدا تغـريات وحتــو ت اجتماويــة ،و قاايــة ،واقتاــادية
والكرتوجية وميقة اأ ر ولئ اعتمعات احمللية والعاملية هذر التتورات والتغريات تنمو بشـك متـرد ومتسـارع
ظ ـ ـ غيـ ــا الـ ــووم العلمـ ــم والثقـ ــا املتـ ــزن لـ ــدى مؤتسـ ــات اعتم ـ ـ الرتبويـ ــة والتعليمي ـ ــة وا جتماوي ـ ــة هب ـ ــذر
التكنولوجي ــا املتقدم ــة ،وىلدراك م ــدى تأ ريه ــا ول ــئ اي ــاة املتعلم ـ الراهن ــة واملس ــتقبلية ،وخاهت ــة ط ــب التعل ــيم
الثــاجوي الــذي تــيواجهون حتــديات تكنولوجيــا النــاجو الوقــل القريــت ،بك ـ مــا تنتــوي وليــيف م ـ تــداويات
ختــرية ولــئ الــدوىل والشـعو الــيت تتجاهلهــا أو تقلـ مـ ــأوا ،أوتلـ اخلتــة ا تـرتاتيجية التنمويــة لتتــوير
بنيتها التكنولوجية ،وا قتاادية ،وا جتماوية ،وخاهتة الدوىل النامية .كما أوا حتم طيا ا ارهتـاب اتـتثمارية
وتنمويــة كبــرية ،مل ـ يســتفيد منهــا ويتفاو ـ معهــا بــروح ولميــة وتكنولوجيــة ىلجيابي ـة للنهــوض ب ـاعتم تلــف
را حيف وأطياايف ومؤتساتيف التعليمية ،وا جتماوية ،والثقااية ،وا قتاادية ،واإلجتاجية.
وم أج تكوي منظومة معراية متسـقة ،وتشـكي رىيـة ولميـة متزجـة ،وتنميـة الـووم العلمـم ،لـدى طـب
الاف الثاين الثاجوي العلمـم ولـئ وجـيف التحديـد ـو تكنولوجيـا النـاجو ،وتكـوي اهتاهـات ولميـة ىلجيابيـة وهـا
ي ــأ ه ــذا الربج ــامج التعليم ــم لـ ـريبة اي ــاة الت ــب ب ــآخر املس ــتجدات والتت ــورات العلمي ــة والتكنولوجي ــة ال ــيت
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يش ــهدها الع ــامل الوق ــل الـ ـراه  ،و املرال ــة املس ــتقبلية القادم ــة ،بكـ ـ م ــا تتل ــمنيف مـ ـ مف ــاهيم واق ــا ه،
ومب ــادئ ،وق ـواج  ،وجظري ــات ،واكتش ــااات وابتك ــارات ولمي ــة وتكنولوجي ــة جدي ــدة ،وم ــا تتتلب ــيف م ـ ق ــدرات،
ومهارات ىلبداوية وىلمكاجات للتعام معها بكفـافة وجـدارة .باإلضـااة كـذلك ىل تنميـة اـت البحـث وا طـبع
وا كتشاف لديهم ،وطرح التساى ت العلمية اليت تثـري تفكـريهم واهتمامـا م ،وتنمـم ميـوهلم واهتاهـا م العلميـة
بتريقة ولمية هاداة ومنظمة ىلطار منظومة تعليمية متكاملة املكوجـات والعناهتـر ،مدومـة بالتقنيـات التعليميـة
املتتــورة ،لتكــون ومليــة تعلــيم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ومليــة تربويــة وتعليميــة جشـتة وهاداــة ات قيمــة ومعــا
بالنسبة للمتعلم .
أوالً :مفهوم البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

يقاد بالربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو هنا :منظومة تعليمية متكاملة ماممة

ضوف جممووة

م وناهتر الوتا ة املتعددة ،اليت تستهدف ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو،
ا يتناتت م قدرا م واتتعدادا م ،وتنمية اهتاها م وها ،لبرتقاف بوويهم و قااتهم العلمية والتكنولوجية،
وتتوير مهارا م وقدرا م العلمية ،و ا يتبفم م أاد التتورات املعراية والتكنولوجية العاملية ،وتوظيفها
تنمية وتتوير جمتمعهم خمتلف اعا ت العلمية والتكنولوجية.
ثانياً :فلسفة البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

ينتل ــه الربج ــامج التعليم ــم ملف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو م ـ مب ــدأ الس ــفة تربوي ــة وتعليمي ــة مفاده ــا أن الع ــامل
املعاهت ــر ول ــئ أب ـوا وا ــر جدي ــد ،وظ ـواهر تكنولوجي ــة اديث ــة ،وحت ــو ت وقلي ــة تكنولوجي ــة ،ومف ــاهيم تقني ــة
متتورة ،ختتلف كثرياب و املفاهيم والتقنيات السابقة ،م أبرزها تكنولوجيا الناجو ،وما هتاابها مـ تقـدم ولمـم
وتكنولــوجم ت ـري  ،ارضــل حتــديات وتغي ـريات وامليــة جديــدة ولــئ اعتم ـ العــاملم بشــك وــام ،وول ـئ الــدوىل
الناميـ ــة بشـ ــك خـ ــا  ،وهـ ــذر التحـ ــديات هلـ ــا تـ ــداويا ا العلميـ ــة والتكنولوجيـ ــة ،وا جتماويـ ــة ،وا قتاـ ــادية،
والفكرية ،والثقااية ،والاحية ،والبيئية ،واأمنية ،ظـ القاـور اخلتـة والـرىى وا تـرتاتيجيات املسـتقبلية،
والربامج التعليمية اليت تسهم ىلوـداد التـب للتعامـ معهـا بكفـافة وجـدارة ،وكيفيـة ا تـتفادة منهـا تنميـة
مهارا م وقدرا م وىلبداوا م م جاجت ،وتتوير جمتمعهم والنهوض بيف خمتلف اعا ت العلميـة واملعرايـة مـ
جاج ــت آخ ــر ،الـ ــم يع ــد اهل ــدف م ـ ـ العملي ــة الرتبوي ــة والتعليميـ ــة الوق ــل احل ــايل تزويـ ــد الت ــب باملعـ ــارف
واملعلوم ـ ــات أو اخلـ ـ ـربات النظري ـ ــة اق ـ ــة ،وىلمن ـ ــا أهت ـ ــبج اهل ـ ــدف ت ـ ــدريت الت ـ ــب ول ـ ــئ مه ـ ــارات التعامـ ـ ـ مـ ـ ـ
املستحد ات التكنولوجية واملعلوماتية ،وم ضمنها تكنولوجيا النـاجو ،ومعتيا ـا العلميـة والتقنيـة لتنميـة وتتـوير
جمتمعهم مجي جواجت احلياة.
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كمــا ينتلــه الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو م ـ " السياتــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة اململكــة
العربيــة الســعودية الــيت اجبثــه ونهــا اوتمــاد ىلا ــدى وشــرة تقنيــة ات ـرتاتيجية  ...منهــا التقنيــات املتناهيــة الا ــغر
( الناجو )" ( ابدمري وآخرون2133 ،م،

 ) 9و لك بتووية طب املرالة الثاجوية هبذر التقنية احلديثة.

ثالثاً :األهداف العامة للبرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

يستهدف الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو حتقيه اأهداف العامة اآلتية:
3ـ ـ ـ بن ــاف ا ــية ىلتــبمية ولمي ــة واوي ــة ق ــادرة ولــئ التفاو ـ اإلجي ــا النش ــة م ـ التت ــورات العلمي ــة واملعراي ــة
والتكنولوجية احلديثة ،وا جفتاح الواوم ولئ التجار واخلربات العاملية جمـاىل تكنولوجيـا النـاجو ،وا تـتجابة
الفعالة واملؤ رة م أادا ها وتتورا ا وقلاياها ،ضـم ىلطـار منظومـة املبـادئ ،والقـيم اإلتـبمية اأهتـيلة ،الـيت
تؤكــد ولــئ اكتســا أج ـواع املعــارف والعلــوم ،وىلتقــان كااــة املهــارات ،والفنــون وامله ـ اللــرورية لتنميــة وتتــوير
اعتمـ ـ  ،واملنااس ــة العاملي ــة ،والقي ــادة اأ ي ــة واعتمعي ــة بكف ــافة وج ــدارة مجيـ ـ منا ــة احلي ــاة ،وىلكس ــا
التب قـدراب مشـرتكاب مـ املسـؤولية وا هتمـام ،للنهـوض باملسـتوى العلمـم والتكنولـوجم ،والثقـا  ،واحللـاري
لألمة اإلتبمية ،واتتعادة مكاجتها الرا دة ،ودورها القيادي ب الدوىل والشعو .
 2ـ ـ اإلتــهام تتــوير منــاهج امل ـواد العلميــة للاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم واــه أاــد النظريــات وا هتاهــات
العامليــة املعاهتــرة الــيت ــتم بالقلــايا واملســتجدات العلميــة والتكنولوجي ـة ،وتأ ريا ــا ا جتماويــة ،وا قتاــادية
والثقااية احملتملة ولـئ ايـاة اأمـم والشـعو  ،وربـة ايـاة املتعلمـ بـالتتورات والتغـريات التكنولوجيـة العامليـة،
والقلـايا الـيت تعكسـها هـذر التتـورات املعرايـة والتكنولوجيــة ولـئ الفـرد واعتمـ  ،باإلضـااة ىل تتـوير وحتسـ
جوويــة خمرجــات التعلــيم الثــاجوي ليكوجـوا قــادري ولــئ املشــاركة الفعالــة واملنااســة ا بتكــارات وا كتشــااات
العلمية لتكنولوجيا الناجو ،و يئتهم للمه والفر الوظيفية اليت يتتلبها توق العم املرالة املستقبلية.
1ـ ـ تتوير العمليات املعراية لدى طب الاف الثـاين الثـاجوي ولمـم وىلكسـاهبم املفـاهيم اأتاتـية لتكنولوجيـا
النــاجو م ـ خــبىل بنــاف منظومــة مفاهيميــة متســقة تعـ ُّـد مــدخبب أتاتــياب لفهــم تكنولوجيــا النــاجو ،وتتبيقا ــا
العمليــة خمتلــف اعــا ت العلميــة ،وىل كــاف الــووم لــديهم بتأتريا ــا اأخبقيــة ،وا جتماويــة ،وا قتاــادية،
والسياتــية ،وــبوة ولــئ تنميــة مهــارات التفكــري العلمــم املــنظم ،ومنهــا :البحــث والتقاــم ،ودقــة املباظــة،
وا كتشــاف ،وا تــتنتاج ،وا تــتد ىل ،والتحلي ـ والتفســري ،واــرض الفــروض العلمي ـة واختبارهــا،والتحقه م ـ
اكتســا مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتنميــة ا هتاهــات العلميــة

هتــحتها لكووــا ومليــات معرايــة أتاتــية
السليمة وها.
3ـ ـ ـ ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي العلمــم منظــوراب ولمي ـاب واكري ـاب ــو تكنولوجيــا النــاجو ،وىل ـراف الــووم
العلمم والثقا لديهم عتيا ا العلمية الراهنة واملستقبلية ،وكيفية التعام مـ هـذر املعتيـات ،وا تـتفادة مـ
جواجبهــا اإلجيابيــة التنمويــة

تتــوير قــدرا م وىلبــداوا م لتتــوير وتنميــة جمــتمعهم ،باوتبارهــا ــورة تكنولوجيــة
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جديــدة تفــرض هيمنتهــا وتــيتر ا ولــئ مجي ـ الت ااــات العلميــة واملهنيــة واأكادمييــة ،وتزويــدهم بــاخلربات
واملعــارف الــيت تســاودهم ولــئ التعــرف ولــئ اعــا ت العلميــة التتبيقيــة لتكنولوجيــا النــاجو ،والفــر الوظيفيــة
املهنية احلالية واملستقبلية لسوق العم  ،مث  :الرياضيات ،والفيزيـاف ،والكيميـاف ،والتـت ،واهلندتـة ا لكرتوجيـة
واحلاتوبية ،وتكنولوجيا املعلومات وا تاا ت ،والاناوات البرتولية والكيميا يـة ،والتاقـة املتجـددة والبيئيـة،
باوتباره ــا ختاا ــات ولمي ــة دقيق ــة تعتم ــد بش ــك كب ــري ول ــئ التت ــورات العلمي ــة جم ــاىل تكنولوجي ــا الن ــاجو،
وتتتلــت الكثــري م ـ القــدرات اإلبداويــة واملهــارات الفنيــة املت ااــة الــيت تــتق انــون التعام ـ م ـ تكنولوجيــا
الناجو ،وما تُسفر ونيف م اخرتاوات وابتكارات ولمية مذهلة.
 5ـ ـ تنميــة ا هتاهــات اإلجيابيــة ــو تكنولوجيــا النــاجو ومعتيا ــا العلميــة ،و لــك مـ خــبىل تنميــة ميــوهلم العلميــة
ملمارتـ ــة أجشـ ــتة البحـ ــث وا طـ ــبع وا تتكشـ ــاف ،وا جفتـ ــاح العقلـ ــم ،واتسـ ــاع اأا ـ ــه ،ودق ـ ــة املباظ ـ ــة،
واملوضووية ،وبوة ولئ ىلتااة الفرهتة هلم لترح آرا هـم والتعبـري وـ مـواقفهم واهتاهـا م ـو تكنولوجيـا النـاجو
ومعتيا ــا العلميــة ،وتوقعــا م وهــا ،وكيفيــة ا ت ــتفادة منهــا حتس ـ وتت ــوير جم ــتمعهم مجي ـ جم ــا ت
اعتم التنموية والبشرية.
رابعاً :مبررات البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

ينتله الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو م املربرات واملسوغات اآلتية:

3ـ ـ ـ ظهــور مفــاهيم وأدوات تكنولوجيــة جديــدة جتيجــة للتتــورات العلميــة واملعرايــة والتكنولوجيــة الــيت اجتااــل
خمتلف اعا ت العلمية واملعراية وترتت وليها تتورات وتغريات وميقة اأ ر ولـئ أوجـيف منا ـة ايـاة اعتمـ
اإلجس ــاين ا جتماوي ــة ،وا قتا ــادية ،والثقااي ــة ،والفكري ــة ،والسيات ــية ،وه ــذر التح ــو ت والتغ ـريات تس ــتدوم
بـرامج تعليميــة منظمــة وخمتتــة تســتهدف معايــة القلــايا والتحــديات التكنولوجيــة ايديــدة ،بكـ اجعكاتــا ا
وتــداويا ا العميقــة ولــئ ــا جمــا ت احليــاة ،وتتفاوـ معهــا ب جيابيــة وايويــة ابــالرغم مـ التتــويرات اأخــرية
ملنـ ــاهج امل ـ ـواد العلميـ ــة للمرالـ ــة الثاجويـ ــة ىل أوـ ــا مـ ــا زالـ ــل بعيـ ــدة و ـ ـ مشـ ــهد التتـ ــورات العلميـ ــة واملعراي ـ ــة
والتكنولوجي ـ ــة احلديث ـ ــة ،وااتقاره ـ ــا لـ ـ ـربة واقـ ـ ـ اي ـ ــاة الت ـ ــب واي ـ ــاة جم ـ ــتمعهم بتل ـ ــك التت ـ ــورات العلمي ـ ــة
والتكنولوجي ــة ،وتنمي ــة ا هتاه ــات اإلجيابي ــة وه ــا ،وىلغفاهل ــا حلاج ــات ومي ــوىل واهتمام ــات الت ــب العلمي ــة،
واقتا ــارها ول ــئ معاي ــة القل ــايا واملف ــاهيم النظري ــة اع ــردة ،وه ــذر العوامـ ـ ب ــدورها ت ــؤدي ىل ختـ ـريج ط ــب
واجزي و تفسري وحتلي الظواهر العلمية والتكنولوجية ،ورهتد التتورات والتغريات والقلايا اأخرى املرتبتـة
هبــا ،والعبقــات القا مــة بينهــا ،وتفســريها بــالترق العلميــة الاــحيحة ،وىلخلــاوها للبحــث والتجريــت ،والنقــد
والتحلي ـ  ،ودقــة املباظــة وا تــتنتاج لــذلك يفتقــد التــب ىل ا هتمامــات العلميــة والتكنولوجيــة ،ووــدم
الرغبـة وا هتمـام بالبحـث ونهـا ومتابعتهـا ،ورهتـد التتـورات والتغـريات ا جتماويـة ،والثقاايـة وا قتاـادية الــيت
تعكسها تلك التتورات والتحو ت ولئ جمتمعهم ،واأكثر ختورة م لك كليف تكوي اهتاهـات تـلبية هتـار
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ه ــذر التت ــورات العلمي ـة والتكنولوجي ــة ،وو ــدم ا ت ــتفادة منه ــا تت ــوير ىلمكاج ــا م وق ــدرا م وىلب ــداوا م ،أو
تس ـ ريها بك ـ تنتــوي وليــيف م ـ ىلمكاجــات ها لــة تتــوير وتنميــة جمــتمعهم ،واملشــاركة ا ـ مشــكبتيف
وقلــايار ،كمــا أن ال ـربامج التعليميــة احلاليــة مل حت ـ بعنايــة كبــرية عاجــات ومتتلبــات جمــتمعهم م ـ معتيــات
التقدم العلمـم والتكنولـوجم لبرتقـاف نا ـتيف التنمويـة ،الوقـل الـذي تسـعئ ايـيف الـدوىل خبتـئ متسـاروة
تت ــوير براجمه ــا التعليمي ــة ــا ي ــتبفم م ـ ـ أا ــد التت ــورات العلمي ــة والتكنولوجي ــة ،وىلدراج مف ــاهيم ومب ــادئ
وجظريــات تكنولوجيــا النــاجو وأدوا ــا وتتبيقا ــا التكنولوجيــة امل تلفــة ضــم براجمهــا التعيلميــة ،باوتبارهــا ولــوم
تــدة للفيزيــاف ،والكيميــاف ،والرياضــيات ،واهلندتــة ،والكرتوجيــات ،ومتكاملــة معهــا لتزويــد التــب بــاخلربات
واملعارف واملهارات الناجوتكنولوجية ،وتنمية اهتاها م واهتماما م العلمية وها أوا أهتـبحل هتـذ القـوى
العاملــة ،واملهــارات العلميــة املت ااــة للتعام ـ م ـ معتيا ــا بكف ــافة واليــة ،وتوظيفه ــا ايواجــت التنمويــة
للمجتم .
2ـ ـ ىلن تكنولوجيا الناجو أهتبحل اليوم تقنية وامليـة حتظـئ باهتمـام وتنـااس وـاملم متزايـدي  ،وتـع مقـد وليهـا الـدوىل
املتقدمــة آمــا ب وتتلعــات مســتقبلية لتنميــة البنيــة ا جتماويــة وا قتاــادية ،والاــناوية لــدى ــعوهبا ،وقيــادة
ا قتاـاد العــاملم ايديــد ،وـرب اــرض منتجا ــا ولـئ اأتـواق العامليــة ،ولعـ مـ أهــم املؤ ـرات الــيت تؤكــد هــذر
احلقيق ــة ،امليزاجي ــات اللـ ـ مة ال ــيت تنف ــه ول ــئ البح ــو واملعاه ــد واملراك ــز العلمي ــة املعني ــة بتكنولوجي ــا الن ــاجو
وولومهــا ،وابتكارا ــا ومنتجا ــا وتتبيقا ــا العلميــة خمتلــف جمــا ت احليــاة .وىلغفــاىل مث ـ هــذر التوجهــات
العاملية ليف اجعكاتاتيف اخلترية ولئ اعتمعات والدوىل اليت تواكت وتتفاو معها باجيابية واعالية ،ومنهـا ولـئ
تــبي املثــاىل :اتســاع الفجــوة املعرايــة والتكنولوجيــة ب ـ الــدوىل املتقدمــة والــدوىل الناميــة ،والتهمــيش احللــاري
وا جتم ـ ــاوم ،وتك ـ ـ ـريس التبعي ـ ــة املعراي ـ ــة والتكنولوجي ـ ــة ،وا ت ـ ــتب وا ت ـ ــتبداد الفك ـ ــري ،وا قتا ـ ــادي،
وا جتماوم ،والسياتم للدوىل اليت تتعايش وتأخذ بأتبا التتور التكنولوجم واحللاري ،والثقا .
1ـ ـ رغم طغيان وتعاظم الدور الريـادي واملعتيـات اإلجيابيـة الـيت تنتجهـا تكنولوجيـا النـاجو العديـد مـ اعـا ت
التبيــة والاــحية ،وتكنولوجيــا املعلومــات وا تاــا ت ،واأدوات واأجه ــزة ا لكرتوجيــة وغريه ــا م ـ جواج ــت
التقــدم ا قتاــادي ،ىل أن هلــا ـ ـ أيل ـاب ـ ـ خماطرهــا وتأ ريا ــا اياجبيــة ولــئ هتــحة اإلجســان وبيئت ـة اقــد بــدأت
تكنولوجي ــا الن ــاجو تق ــتحم بق ــوة املنتج ــات الغذا ي ــة ،والا ــحية ،وا ت ــتهبكية ظ ـ غي ــا ال ــووم العلم ــم
والاــحم لــدى أا ـراد اعتم ـ هبــذر امل ــاطر الاــحية ،والبيئي ـة ،ال ـبب و ـ امل ــاطر اأخبقيــة ،وا جتماويــة
وا قتا ــادية هل ــذا ي ــأ ه ــذا الربج ــامج التعليم ــم ملعاي ــة ه ــذر القل ــية ،وتزوي ــد الت ــب ب ــاخلربات واملع ــارف
واحلقا ه العلميـة إلدراك بعـ خمـاطر تكنولوجيـا النـاجو مدومـة بنتـا ج البحـو والدراتـات للتعامـ منتجا ـا
ب ـ ــووم واكم ـ ــة ،والوقاي ـ ــة م ـ ـ ـ خماطره ـ ــا وتأ ريا ـ ــا الس ـ ــلبية الا ـ ــحية ،والبيئي ـ ــة ،واأخبقي ـ ــة ،وا جتماوي ـ ــة
وا قتاادية.
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 3ـ ـ احلاجــة املاتــة للقــوى العاملــة الوطنيــة املت ااــة تكنولوجيــا النــاجو اــامله املســتقب القريــت تــتعتمد
اعا ت العلمية لتكنولوجيا الناجو الـيت تـتفرض
كثرياب ولئ الكفافات واملهارات العالية ،واحملرتا واملبدو
هيمنتها ولئ ا اعا ت التنمويـة للمجتمـ  .والوضـ الـراه للمؤتسـات التعليميـة حيظـئ باهتمـام واتـ
هبذا اياجت بداية م مرالة التعليم اأتاتم ىل املرالة ايامعية ،ولع مـ أهـم الشـواهد ولـئ لـك منـاهج
التعلــيم احلاليــة الــيت ااتقــرت هل ـذا اعــاىل العلمــم املهــم ،وتزويــد املتعلم ـ باملهــارات واخل ـربات التعليميــة ،هــذا
باإلضااة ىل قاـور الـربامج التعليميـة تأهيـ املعلمـ وتـدريبهم ولـئ تـدريس املفـاهيم اأتاتـية لتكنولوجيـا
النــاجو ،وتتبيقا ــا العمليــة املتنووــة هبــدف ىلوــداد جيـ واع مـ املتعلمـ  ،والعلمــاف واخلـرباف واملهندتـ الــذي
يســامهون بقــدرا م وىلبــداوا م تتــوير جمــتمعهم ،والنهــوض بــيف ــا اعــا ت العلميــة املتعلقــة بتكنولوجيــا
الن ــاجو ،وتلبي ــة ااتياج ــات اعتمـ ـ احملل ــم مـ ـ معتيا ـ ـا التقني ــة املتقدم ــة ،ومواكب ــة التت ــورات العلمي ــة املت ــردة
لتكنولوجيـ ــا النـ ــاجو ،والتعام ـ ـ م ـ ـ حتـ ــديا ا وىل ـ ــكاليا ا بـ ــووم وباـ ــرية ،وهتنـ ــت أ ارهـ ــا السـ ــلبية اأخبقيـ ــة،
وا جتماوية ،وا قتاادية.
هـذر املسـوغات تع ُّـد دااعـاب وميقـاب لبنـاف برجـامج تعليمـم هـادف ومـنظم تسـهم ىلكسـا التـب مفـاهيم
تكنولوجيا الناجو ،وتنمية ا هتاهات اإلجيابية وها.
خامساً :خصائص البرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو:

يتميز الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو باخلاا ا اآلتية:
3ـ ـ ـ تنظ ــيم حمت ــوى الربج ــامج بتريق ــة حتليلي ــة اتتقا ــا ية واق ـاب للبُــا املعراي ــة القا م ــة ول ــئ ال ـرتابة والتكام ـ ب ـ

املفاهيم ،واملبادئ ،واحلقا ه ،والتعميمات لتكنولوجيا الناجو.
2ـ ـ الرتكيز ولئ املفاهيم ،واملبادئ ،واحلقا ه اأتاتية لتكنولوجيا الناجو ،م مراواة طبيعـة املفـاهيم واملبـادئ مـ
جهة ،وطريقة اكتسا التب هلا م جهة أخرى.
 1ـ ـ ـ يش ــج الربج ــامج الت ــب ول ــئ ا هتم ــام بتكنولوجيـ ــا الن ــاجو ،ل ـ ـدورها امله ــم تت ــوير ايواج ــت التنمويـ ــة
للمجتمـ  ،ويؤكــد ولــئ أمهيــة تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،واكتســا العمليــات املعرايــة املفاهيميــة لتنميــة
مهــارات التفكــري العلمــم والتكنولــوجم ،ومنهــا دقــة املباظــة ،واملوضــووية ،وا تتقاــاف العلمــم ،كمــا يعمـ
ـوجم تفرض ــيف
ول ــئ تنمي ــة ا هت ــار العلم ــم ا جي ــا ــو تكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ اوتب ــار أو ــا متل ـ ٌ
ـت تكنول ـ ٌ

التحديات املعراية والتكنولوجية املعاهترة.
3ـ ـ مروجة الربجامج التعليمم ،واتساميف بالبساطة والوضوح ،ومواكبتة للتتورات العلمية والتكنولوجية احلديثة.
5ـ ـ تقدا الربجامج مـ خـبىل برجميـة الوتـا ة املتعـددة الـيت تعمـ كمنظومـة الكرتوجيـة تعليميـة متكاملـة العناهتـر،
وورض مفاهيم تكنولوجيا الناجو ولئ ك منا ج تعلمية مبستة لتيسري وملية تعلمها للتب .
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 6ـ ـ يتميــز الربجــامج راوــاة الفــروق الفرديــة بـ التــب مـ ايــث قــدرا م ،واتــتعدادا م ،واهتمامــا م العلميــة،
اكتسا العمليـات املعرايـة املتعلقـة فـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،اقـد زود الربجـامج
باوتبار أن هلا دور ىلجيا
بترق تعلمية جشتة وحمفزة ولئ التعلم ،ووتا تقنيـة مسعيـة وباـرية متنووـة ،وأجشـتة تعلميـة ىل را يـة خمتلفـة،
وأتــاليت تق ــوا ،وومليــة التغذي ــة الراجعــة الــيت ت ــزود الت ــب خب ـربات تعلميــة جش ــتة ومس ــتمرة أ نــاف تق ــدا
الربج ــامج ملعاي ــة جواج ــت القا ــور تعل ــم مف ــاهيم الن ــاجو تكنولوج ــا الن ــاجو املس ــتهدف حتقيقه ــا ،وات ــتمرار
اكتسا التب للعمليات املعراية واملفاهيمية لتكنولوجيا الناجو.
7ـ ـ ـ يقــوم الربجــامج ولــئ جســه تعليمــم جشــة مــدوم بأجشــتة الــتعلم الــيت تثــري ج ـوازع اإلبــداع وا بتكــار ،وىلتااــة
الفرهتة للتب للبحث وا تتقااف العلمم الدقيه ،ومج املعلومات واحلقـا ه ،ومـواجهتهم واقـف تعلميـة
تتح ـ ــدى تفك ـ ــريهم وال ـ ــوهلم العلم ـ ــم ،وات ـ ــت دام مه ـ ــارات تفك ـ ــريهم العلم ـ ــم ىلجي ـ ــاد احلل ـ ــوىل العلمي ـ ــة
للمشكبت اليت تثري اهتماما م العلمية ،و ارتة العمليات العقلية لتوليد اقا ه وأاكار ولمية جديدة.
 8ـ ـ ـ تركي ــز الربجـ ــامج ول ــئ دور التال ــت العمليـ ــة التعليمي ــة كتس ــا مفـ ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وحتليلهـ ــا،
والكشــف و ـ مكوجا ــا ووبقا ـا املرتابتــة ،وحتيــد خاا اــها ،والد لــة العلميــة للمفهــوم ،والتعــرف ولــئ
جم ــا ت تتبيقه ــا ،وكي ــف التعام ـ م ـ معتيا ــا اإلجيابي ــة ،وآ اره ــا اياجبي ــة ،و ــبوة ول ــئ مواجه ــة الت ــب
واقـ ـ ــف تعليميـ ـ ــة جشـ ـ ــتة تتحـ ـ ــدى تفكـ ـ ــريهم ،وتسـ ـ ــتثري اهتمامـ ـ ــا م العلميـ ـ ــة ،وتشـ ـ ــجعهم ولـ ـ ــئ البحـ ـ ــث
وا تتكشــاف ،والتأم ـ وا تــتد ىل ،وىلخلــاع القلــايا املرتبتــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو للنقــد والتحلي ـ ،
وىلبداف الرأي واملقرتاات ،وطرح احللوىل للمشكبت ،واختا القرار ،وغريها م مهارات التفكري العلمم.
هتمم الربجامج ولئ ك جلسات وم تدريبية ،تعتمد ولـئ طريقـة الـتعلم ا تتقاـا م الـذي يعتمـد ولـئ
9ـ ـ ُ
تــدريت التــب ولــئ خت ـوات التفكــري العلمــم املــنظم ،و لــك ب ــعار التــب بوجــود مشــكلة حتتــاج ىل
اـ  ،وتقــدا مســا مثــرية للتفكــري ،تتتلــت مــنهم تقــدا ىلجابــات مبد يــة ،وتكــوي ارضــيات ،ومج ـ اأدلــة
واملعلومات ،وتانيفها وترتيبها وحتليلها ،ومناقشة الفرضيات ،والتحقـه منهـا واختبارهـا ،واتـت ب النتـا ج
النها ية ،والتأكد م هتحتها.
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المحور األول
نماذج مفاهيمية نانوتكنولوجية عامة
( تكنولوجيا النانو ،علم النانو ،قياس النانو ،الذرات ،الجزيئات )
تكنولوجيــا النــاجو م ـ أاــد ا كتشــااات العلميــة احلديثــة ،الــيت ظهــرت جتيجــة للتقــدم الس ـري جمــاىل
البحـو العلميـة والتكنولوجيــة واملعرايـة ،وكـذلك تتــور اأجهـزة واأدوات الدقيقـة مثـ  :أجهـزة امليكروتــكوبات
املتقدمة والية الدقة اليت أتهمل بدرجة كبرية ظهور هذر التكنولوجيا املتقدمة اليت أ هلل العـامل كتشـفا ا
العلمية والتكنولوجية املتتورة.
ورغــم ادا ــة تكنولوجيــا النــاجو ىل أوــا اتــتأ رت باهتمــام كثــري م ـ العلمــاف ،واتــتقتبل جي ـ جديــد م ـ
املفكـ ـري والب ــااث  ،وأطي ــاف وات ــعة مـ ـ ـ ـرا ج اعتمـ ـ و ل ــك بع ــد أن كاج ــل اهليمن ــة للش ــبكة املعلوماتي ــة
وتكنولوجيا املعلومات وا تاا ت.
وك ــان مـ ـ أه ــم العوامـ ـ ال ــيت أدت ىل ه ــذر اهليمن ــة الوات ــعة النت ــاق متيزه ــا ب ــبع اخلا ــا ا الفيزيا ي ــة
والكيميا ية ،والكهرومغناطيسـة ،وا لكرتوجيـة ،وغريهـا مـ اخلاـا الفرديـة الـيت كاجـل حمركهـا الفعـاىل ،أتـفرت
و ـ ـ تتبيق ــات واكتش ــااات ولمي ــة جدي ــدة مجي ـ ـ اع ــا ت التبي ــة ،واهلندت ــية ،وا لكرتوجي ــة ،والاـ ــناوية،
جمــاىل تكنولوجيــا النــاجو أن حت ـد

وا قتاــادية ،و وهــا م ـ اعــا ت التنمويــة ل ـذلك يتوق ـ العلمــاف واخل ـرباف
حتو ت وميقة وتأ ريات قوية ولئ مجي أوجيف وأجشتة اياة اعتمعات.
وقد أتهم التفكـري العلمـم الـدقيه ،والبحـث والتحليـ وا تتقاـاف ىل بـروز تكنولوجيـا النـاجو حليـز الوجـود
بكفــافة وجــدارة ،والفكــرة ايوهريــة لربوزهــا كتقنيــة اديثــة تفــرض وجودهــا هــم التأم ـ والتفكــري املبــدع املنــتج
خملوقاتـيف وحماولـة ا تـتفادة منهـا وحماكا ـا بتكـار أدوات وأجهـزة ومـواد ومنتجـات

آيات اهلل واكميف البالغة
جاجوية متناهية الاغر.
ااأجظمة البيولوجية جسم الكا احلم تقوم بتاني بعـ

اأجهـزة الدقيقـة الـيت تاـ ىل اـدود أبعـاد

املقيــا النــاجومرتي ،ااخلبيــا احليــة تعــد أمنو جـاب اريــداب لتكنولوجيــا النــاجو تأديــة وظا فهــا التبيعيــة ،ايــث تعــد
اخللية احلية مستودواب لعدد كبري م اآل ت البيولوجية عجم الناجو اهـم تعمـ ولـئ تاـني الربوتينـات داخلهـا
ولئ ك ختوط جمتمعة عجم الناجو تسمئ ريبوزومات ،ويتم تشكيلها بواتـتة جهـاز جـاجوي آخـر جيـويم،
بـ ىلن اإلجزميــات جفســها تعــد آلــة جاجويــة تقــوم بفاـ ايزيئــات أو مجعهــا اســت ااجــة اخلليــة ،ومـ هــذا املبــدأ
اتــتوائ ولمــاف تكنولوجيــا النــاجو اكــرة ابتكــار آ ت جاجويــة عجــم هــذر اخلبيــا تتفاو ـ معهــا ،وتقــوم بتحلي ـ
حمتويا ا ،وىليااىل الـدواف ىلليهـا ،أو الـت لا منهـا ونـدما تكـون ماـابة بالفريوتـات ،أو البكترييـا ،أو الفتريـات
اللارة بايسم. http: //knoll.google.com ( .تاريخ ا ترتجاع3312/7/9 :هـ).
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وهذا املنظور العلمم ُّ
يعد متهيداب ملناقشة بع املفاهيم اليت تشك البنية اأتاتية ملفاهيم تكنولوجيا
الناجو ،وم أهم تلك املفاهيم :تكنولوجيا الناجو ،وولم الناجو ،وقيا الناجو ،والذرات ،وايزيئات.
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األُنموذجان ()2 ،1

(تكنولوجيا النانو ،وعلم النانو)

الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.

المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة.

أوالً :األهداف اإلجرائية للبرنامج التعليمي:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ كر مخسة مسميات لتكنولوجيا الناجو.
2ـ ـ هتياغة مفهوم لتكنولوجيا الناجو.
1ـ ـ حتلي مفهوم تكنولوجيا الناجو ىل وناهترر اأتاتية.
3ـ ـ تعريف ولم الناجو.
5ـ ـ حتلي مفهوم ولم الناجو ىل وناهترر اأتاتية.

ثانياً :المواد واألدوات وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج:

3ـ ـ جهاز الكمبيوتر.
2ـ ـ جهاز الداتا و.
1ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.

3ـ ـ دلي املعلم.
5ـ ـ اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم للربجامج.
6ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم.

ثالثاً  :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقة ا تتقاا ية:
يعـ ِّـرف قتــية (2133م) ا تتقاــاف بأجــيف  " :تــدريس املفــاهيم مـ خــبىل وــرض موقــف ُمشــك  ،وىلوتــاف
التالت احلرية ارتة بع ومليات العلم بدفبا باظتيف للمشكلة ،واجتهافب با تتنتاجات ". 89 .
واملقاود بالتريقة ا تتقاا ية املست دمة تنفيذ الربجـامج :أُمنـو ج مـ منـا ج الـتعلم ا تتكشـا تعتمـد
مواقـف تعلميـة ىل ـكالية حمـرية ،مرتبتـة فـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،وتقـدا مسـا وقلـايا
ولئ وض التـب
تثــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم ،وت ــداعهم ىل ات ــت دام اوات ــهم ،ومه ــارات تفك ــريهم ،وخي ــاهلم العلم ــم ،ملمارت ــة
أجشتة التعلم ا تتقاا م ،والتعمه دراتة املوقف املشك املتعله فاهيم تكنولوجيا النـاجو ،مـ خـبىل دقـة
ُ
املباظـ ــة ،وحتديـ ــد املشـ ــكلة ،وتكـ ــوي ارض ـ ـيات ،ومج ـ ـ املعلومـ ــات واحلقـ ــا ه وتنظيمهـ ــا ومقارجتهـ ــا ،ومناقشـ ــة
الفرضــيات ،والتحقــه منهــا واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب النتــا ج وحتليلهــا وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل
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النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف اكريــة مفاهيميــة متســقة جاجوتكنولوجيــة لــدى التــب  ،م ـ
خبىل ارتة أجشتة التعلم ا تتقاا م ،وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً  :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهومي تكنولوجيا النانو ،وعلم النانو:

 -1التهيئة التحفيزية:
ـدف هــذر اخلتـوة ىل حتفيــز وتشـويه التــب  ،واتــتثارة تفكـريهم ــو الربجـامج التعليمــم ملفهــومم
تكنولوجيا الناجو ،وولم تكنولوجيا الناجو ،و لك بعرض جممووة م مقاط الفيديو بواتتة برجميـة الوتـا ة
املتعــددة املتلــمنة بع ـ ال ـربامج العلمي ــة الو ا قيــة ،ال ــيت تتنــاوىل بع ـ املفــاهيم العام ــة لتكنولوجي ــا الن ــاجو،
هبــدف بنــاف أُطــر مفاهيميــة جاجوتكنولوجيــة وامــة لــدى التــب  ،متثـ مــدخبب وامـاب لبقيــة النمــادج املفاهيمــة
املتلمنة الربجامج التعليمم عيث تثري اهتمامهم وتفكريهم و تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

2ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أارد ك جممووـة مـا بـ ( 3ـ ـ ـ  ) 5طـب  ،عيـث
يتعـاون أاـراد كـ جممووــة لتحقيـه مهمــات وأجشـتة الربجــامج مـ خــبىل احلـوار واملناقشــة ،وطـرح التســاى ت
اوىل موضووات الربجامج.
 1ـ ـ وــرض املفهــوم ولــئ التــب م ـ خــبىل تقــدا احملتــوى التعليمــم للربجــامج للتــب وــرب برجميــة الوتــا ة
املتع ــددة ،ومناقش ــتهم اوهلم ــا مـ ـ اي ــث تعريفهم ــا ،والد ل ــة العلمي ــة للمفه ــوم ،وحتليلهم ــا ىل مباد هم ــا
اأتاتيت  ،والكشف و العبقات القا مة بينهما.
 3ـ ـ ىلتااـة الفرهتـة للتـب لتـرح تسـاى م اـوىل مفهـومم تكنولوجيـا النـاجو ،وولـم تكنولوجيـا النـاجو ،واإلجابــة
وليهــا ،ومناقشــتهم اوهلمــا كتشــاف القاوــدة أو املبــدأ اأتاتــم الــذي يقــوم وليهــا كـ مفهــوم ،لتشــكي
تاور ولمم واضج وحمدد و املفهوم .
 5ـ ـ وــرض مقــاط ايــديو ولميــة و ـ تكنولوجيــا النــاجو وــرب برجميــة الوتــا ة املتعــددة لتعزيــز اكتســا التــب
للعمليات املعراية املفاهيمية واملهارات املتعلقة باملفهوم .
6ـ ـ ـ تتبيــه أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م ايماويــة والفرديــة ىلطــار اهلــدف احملــدد م ـ ك ـ جشــاط ،ويــتم تنفيــذ
اأجشــتة مـ خــبىل أوراق العمـ املقدمــة للتــب ملمارتــة ومليــات الــتعلم ا تتقاــا م ،ومتــابعتهم أ نــاف
ارتتهم لألجشتة ،ومساجد م ،وىلر ادهم إلجناز النشاط ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ تقوا وملية اكتسـا التـب للمفهـوم ،ويسـتهدف هـذا اإلجـراف التحقـه مـ اكتسـا التـب للعمليـات
واملهارات املعراية للمفهوم و طريه ىلجراف ا ختبار التقوميم البنا م.
8ـ ـ ىلجراف وملية التغذية الراجعة الفورية للتب  ،وتزويدهم علومات وهتفية و مدى تقدمهم ـو اأهـداف
ضــوف جت ــا ج
احملــددة ،وتزويــدهم باملعــارف واخل ـربات الــيت حيتاجووــا ،وتاــحيج معــاراهم ــو املفه ــوم
ومؤ رات وملية التقوا البنا م.
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9ـ ـ تكليف التب باياغة املفهوم هتياغة ولمية دقيقة ضوف دراتتهم ليف.
 31ـ حتديد اهتاهات التب اإلجيابية والسلبية ـو تعلـم املفهـوم مـ خـبىل ىلجـراف اـوار معهـم ،أو تكلـيفهم
بكتابــة تقريــر ماــغر يعــربون ايــيف و ـ اهتاهــا م ،واهتمامــا م ،وأمهيــة تعلمهمــا بالنســبة هلــم ،وتقــدا مع ـززات
مناتــبة لتــدويم ا هتاهــات اإلجيابيــة بتوضــيج و ــرح قيمــة تعلمهــم لــيف ،ومناقشــتهم اــوىل ارتباطهمــا عيــا م
وواقعهــم .وكــذلك اتــت دام طــرق تعلميــة مشــوقة ،ووتــا تعليميــة متنووــة وتنميــة ميــوهلم ملمارتــة أجشــتة
البحـ ــث وا طـ ــبع ،وا جفتـ ــاح العقلـ ــم ،وىل ـ ــارة دوااعهـ ــم لبتتفسـ ــار والتسـ ــاىىل اـ ــوىل اخل ـ ـربات واملعـ ــارف
واأادا املتعلقة باملفهوم

لتكوي اهتاهات ىلجيابية ومها.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهومي تكنولوجيا النانو وعلم النانو:

 1ـ مسميات تكنولوجيا النانو:

يُتله ولئ تكنولوجيا الناجو ودة مسميات منها :الناجوتكنولوجم ،تقنية املواد متناهية الاغر ،التكنولوجيا
اعهرية الدقيقة ،تكنولوجيا املنمنمات ،تقنية ايي اخلامس ،التكنولوجيا الناجوية ،تقنية الناجو ،أو التقنية اا قة
الاغر (.ل 2119 ،م.)23 ،
وهــذر املاــتلحات العلميــة عــا وااــد ،الــيس هنــاك مفهــوم وااــد متفــه وليــيف ،وتــيتم اتــت دام مفهــوم
تكنولوجي ــا الن ــاجو باوتب ــارر مـ ـ املا ــتلحات اأتات ــية واأكث ــر ات ــت داماب اأوت ــاط العلمي ــة ،كم ــا ت ــيتم
مناقشتيف م ايواجت العلمية اآلتية:
 2ـ مفهوم تكنولوجيا النانو ):)Nanotechnology

تتكون وبارة تكنولوجيا الناجو م كلمت  :اأو كلمة :جاجو ( )Nanoوهم اأهتـ كلمـة يوجاجيـة تعـ
( القــزم ) وتســتعم الرياضــيات كواــدة قيــا للتعبــري و ـ جــزف م ـ املليــار مــرت ،ويعــادىل النــاجو الوااــد طــوىل
مخس رات م الكربون ىل ا وضعل الواادة تلو اأخرى (.هتفات تبمة2119 ،م.)37 ،
أما الكلمة الثاجية اهم :تكنولوجم ( )Technologyوتع التقنية ،ويقاد بتقنية النـاجو :تتبيـه املفـاهيم
العلميــة ولــئ مســتوى القيــا النــاجومرتي ،أو ولــئ ايزيئــات وايســيمات بأاجــام تقـ ضــم جتــاق يـرتاوح بـ
( 3ـ ـ  )311جاجومرت ( (.)nmبسيوين2118 ،م.)37 ،
وتُعــرف تكنولوجيــا النــاجو بأوــا :اهلندتــة الوظيفيــة ولــئ مســتوى ايزيئــات أو التتبيقــات املرغوبــة لعمليــات
اإلجتاج والتكنولوجيا ولئ مستوى ايزيئات م أج التوهت ىل النتا ج املستهداة م تاني املـواد واملنتجـات
ات اخلاا ا الفريدة( .بسيوين2118 ،م.)38 ،
وميكـ تعريــف تكنولوجيــا النــاجو ضــوف هــذي التعـريف بأوــا :التتبيقــات العلميــة إلجتــاج وتاــميم أجهــزة
وأدوات وم ـ ـواد متناهي ــة الا ــغر ،تتس ــم خبا ــا ا ووظ ــا ف جدي ــدة ،و ل ــك و ـ ـ طري ــه ال ــتحكم
وايزيئات داخ املادة مستوى أبعاد ( 3ـ ـ  )311جاجومرت (.)nm
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ال ــذرات

ـ ـ تحليل مفهوم تكنولوجيا النانو:

يتأتس مفهوم تكنولوجيا الناجو ولئ مجلة م العناهتر واأاكار اآلتية:

أ ـ ـ النـاجومرت واـدة قيـا تسـاوي وااـد مـ املليـون مليمـرت ،و ميكـ رىيتـيف بـالع اعـردة ،وىلمنـا ميكـ مشـاهدتيف
بواتتة جماهر الكرتوجية اا قة الدقة ،قادرة ولئ اكتشاف وامل الناجو.
عرب مفهوم تكنولوجيا الناجو وـ التتبيقـات العلميـة الـيت تسـتهدف ابتكـار أجهـزة أو مـواد ات خاـا ا
ـ ـ يُ ِّ
ووظـ ــا ف جديـ ــدة و لـ ــك و ـ ـ طريـ ــه الـ ــتحكم مكوجا ـ ــا اأتاتـ ــية مث ـ ـ الـ ــذرات وايزيئـ ــات ،وىلوـ ــادة
تاميمها وتركيبها واه طريقة معينة إلجتاج تلك املواد لتكـون أكثـر اعاليـة وكفـافة ودقـة وتـروة ،وأقـ تكلفـة
واتتهبكاب للتاقة.
ج ـ ـ ـ ـ التعامـ ـ ـ مـ ـ ـ امل ـ ــادة ول ـ ــئ مس ـ ــتوى وا ـ ــدة قي ـ ــا الن ـ ــاجو يعت ـ ــم امل ـ ــادة خا ـ ــا ا ،ايزيا ي ـ ــة ،وكيميا ي ـ ــة
وكهرومغناطيسية ،ومواهتـفات جديـدة ختتلـف وـ خاا اـها وضـعها التبيعـم ،وقـد اتـتفاد العلمـاف مـ
هــذر اخلاــا ا بتكــار م ـواد وأجهــزة وأدوات جديــدة غــري موجــودة مســبقاب .وهبــذا يتلــج أن اهلــدف لــيس
تاغري احلجم وىلمنا اهلدف ىلجياد جوع م التقاجات وابتكار مواد جديدة أكثر كفافة وجودة.
 3ـ ـ علم النانو ( :) Nanosciene
أ ـ ـ نظرة تاريخية:

ترج البدايات اأو لعلم تكنولوجيـا النـاجو ىل وـامل الفيزيـاف اأمريكـم ريتشـارد اينمـان ( Richard

 )Feynmanاحلاهتـ ولــئ جــا زة جوبـ

الفيزيــاف وــام (3965م ) اقــد توقـ اينمــان

وــام (3959م)

بــأن العلمــاف تــيتمكنون يوم ـاب م ـ هتــن أدوات متناهيــة الاــغر اجــم رات ال ـرتا  ،مث يســت دمووا
هتـن معـدات وأدوات أهتـغر منهـا ،وألقـئ حماضـرتيف الشــهرية بعنـوان ( :هنـاك متسـ كبـري القـاع ) وتســافىل
ومــا ميك ـ أن يفعلــيف اإلجســان االــة الســيترة ولــئ الــذرة املنفــردة ،وحتريكهــا عريــة وتــهولة لاــناوة م ـواد
وآ ت هلــا خاــا ا جــادرة ومتميــزة ــا تــيُتيج أمــام العلمــاف ارهتـاب غــري مســبوقة تاــميم مـواد متتــورة هلــا
.)21
خاا ا متنووة ومتغرية م تغري اجم املكوجات اقة (.هتفات تبمة2119 ،م،
أمــا املؤتــس الفعلــم لتكنولوجيــا النــاجو اهــو العــامل الفيزيــا م أريــك دريكســلر( )Eric Drexlerونــدما
جشــر كتابــيف الشــهري بعن ـوان ( :حمركــات اإلجشــاف :واــر تقنيــة النــاجو القــادم) وــام (3986م) الــذي وض ـ ايــيف
أاك ــارر ورىيت ــيف املس ــتقبلية للق ــرن احل ــادي والعشـ ـري  ،وات ــت دم هـ ـذا املفه ــوم للد ل ــة ول ــئ اأبع ــاد م ــا بـ ـ
( 1،3ـ ـ  )311جاجومرت (.حممد2131 ،م.)37 ،
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ب ـ ـ مفهوم علم النانو:

جماىل ولمـم مـ جمـا ت تكنولوجيـا النـاجو يهـتم بدراتـة وتوهتـيف مـواد النـاجو ،وحتديـد خواهتـها الكيميا يـة

والفيزيا يــة ،وامليكاجيكيــة م ـ دراتــة الظ ـواهر املرتبتــة والنا ــئة و ـ تاــغري أاجــام احلبيبــات (.حممــد2131 ،م،
.)37
وميك تعريف ولـم النـاجو بأجـيف  :جمـاىل ولمـم دقيـه لـتا بدراتـة املـواد وخاا اـها امل تلفـة ونـد مسـتوى
مقيــا الن ــاجومرت ،هب ــدف ابتكــار تقني ــات وم ـواد متناهي ــة الدقــة م ـ خ ــبىل وملي ــة ال ــتحكم ال ــدقيه ال ــذرات
وايزيئــات أ نــاف ومليــة التفاوـ داخـ املــادة ،ووضــعها مكاوــا املناتــت ــا يــؤدي ىل ابتكــارات وتتبيقــات
ولمية جاجوتكنولوجية جديدة متقدمة خمتلف اعا ت العلمية.
ـ ـ تحليل مفهوم علم النانو:
يعتمد مفهوم ولم الناجو مجلة م العناهتر واأاكار اآلتية:

 ولم الناجو اق أو جماىل ولمم لتا بدراتـة العـامل متنـاهم الاـغر ولـئ مسـتوى املقيـا النـاجومرتي،
و ـ طريــه ىلوــادة وهيكلــة وبنــاف الــذرات وايز يــات داخ ـ املــادة ،والــتحكم تفاوب ــا ،بات ــت دام
أجهزة جاجوية دقيقة قادرة ولئ توجييف الذرات ،ووضـعها مكاوـا املناتـت أ نـاف ومليـة التفاوـ داخـ
املادة.
 م املبادئ اأتاتية الـيت تعتمـد وليهـا تكنولوجيـا النـاجو ،أن خـوا املـواد الناجويـة ونـد واـدة املقيـا
الناجومرتي ختتلف و خواهتها وندما تكون اجمها و كلها التبيعم ،وهذا بدورر يتيج تتبيقـات
تكنولوجية جديدة تتبفم مـ متتلبـات وااجـات اإلجسـان الوقـل الـراه أو املرالـة املسـتقبيلة .أمـا
التريقــة املســت دمة االي ـاب تاــني امل ـواد التقليديــة اتعتمــد ولــئ اخللــة ب ـ مكوجــات امل ـواد املتفاولــة
بنست معينة دون اأخذ ا وتبار التحكم الذرات وايزيئات أ ناف تفاو املادة.
 ميكـ توهتــيف ولــم تكنولوجيــا النــاجو بأجــيف ىلوــادة ىلجتــاج وتاــميم تقنيــات دقيقــة متناهيــة الاــغر اجتبقـاب
م مكوجا ا اأتاتية م الذرات وايزيئات بناف ولئ خاا ا ومواهتفات معينة.

سادساً  :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة مفهوم ولمم واضج لتكنولوجيا الناجو.
المهمــة :بالتعــاون م ـ أا ـراد جممووتــك ،اكتــت تعريف ـاب ولمي ـاب حمــدداب لتكنولوجيــا الن ــاجو

اــدود ب ــة أت ــتر

بأت ــلوبك اخل ــا  .ال ـ املفه ــوم ىل وناهت ــرر اأتات ــية .م ــا القاو ــدة الر يس ــة ال ــيت يُس ــتند ىلليه ــا ه ــذا
املفهوم ؟
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النشاط (:)2
الهدف :التعرف ولئ مفهوم ولم الناجو.
ورف مفهوم ولم الناجو
المهمةِّ :

ضوف دراتتك ليف ،مث ادد املبدأ اأتاتم الذي يقوم ولييف هذا املفهوم.

سابعاً :التقويم البنائي:

 3ـ ـ اكتــت تعريف ـاب ولمي ـاب دقيق ـاب ملفهــوم تكنولوجيــا النــاجو ،مث اــدد العبقــات القا مــة ب ـ وناهتــرر ،ومــا القاوــدة
اأتاتية اليت ينتله منها هذا املفهوم ؟
ورف ولم الناجو .وما اهلدف م دراتة ولم الناجو الوقل احلاضر؟
ِّ -1
1ـ ـ اكتت مل ااب ادود ب ة أتتر موضحاب اييف وجهة جظرك واهتاهاتك و تعلم هذي املفهوم .
 3ـ ـ ما الفرق ب مفهوم تكنولوجيا الناجو ،وولم الناجو؟ وما العبقة ب املفهوم ؟
ثامناً :التغذية الراجعة:

ىلطــار ىلجاب ــة الت ــب ول ــئ اأتــئلة املتل ــمنة

التق ــوا البن ــا م ،ي ــتم الكشــف و ـ م ــدى حتق ــه م ـ

اأهــداف التعليميــة ،وتقــدا التغذيــة الراجعــة ،بتاــحيج ىلجابــات التــب  ،وتعزيــز ايواجــت الــيت أبــدووا ايهــا،
وتش ـ ـ يا جواج ــت القا ــور ومعايته ــا ،وتزوي ــدهم ب ــاخلربات ال ــيت حيتاجوو ــا ،لتحس ـ ـ أدا ه ــم اكتس ــا
العمليات املعراية ملفهومم تكنولوجيا الناجو ،ومفهوم ولم الناجو.
تاسعاً :تدريب منزلي:

ضــوف دراتــتك ملفهــومم تكنولوجيــا النــاجو ،وولــم النــاجو ،اكتــت تقري ـراب ولمي ـاب اــدود هتــفحة وااــدة
موضحاب اييف مفهوم تكنولوجيا الناجو ،ومفهوم ولم الناجو ،والقاودة اليت يقـوم وليهـا كـ مفهـوم ،ومفسـراب العبقـة
بينهما ،مستعيناب اادر البحث ا لكرتوجية.
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النماذج ()5، 4، 3
( مقياس النانومتر ،الذرات ،الجزيئات )
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة .
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم مقياس النانومتر:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على :

 -1تعريف املقيا الناجومرتي بتريقة هتحيحة.
 -2حتلي مفهوم مقيا الناجومرت ىل وناهترر اأتاتية.
 1ـ ـ حتديد الغاية م اتت دام مقيا الناجومرت.
 3ـ ـ حتدي ــد القيم ــة القيات ــية لوا ــدة مقي ــا الن ــاجومرت بـ ـ وا ــدات املق ــاييس املرتي ــة املس ــت دمة

قي ــا املـ ـواد

واملعتيات العلمية.
5ـ ـ مكر ب ة أمثلة توضيحية خمتلفة لوادة مقا الناجومرت.
6ـ ـ املقارجــة ب ـ واــدة قيــا النــاجومرت ،وواــدة مقــا امليكــرومرت ،وواــدة مقيــا البيكــومرت م ـ خــبىل جــدوىل
معتيات املقاييس العلمية املرتية.
7ـ ـ هتياغة جيدة ملفهوم مقيا الناجومرت.
8ـ ـ تعريف الذرات تعريفاب ولمياب هتحيحاب.
9ـ ـ حتديد مكوجات الذرات.
 31ـــ تاميم خمتة تفايلم أمنو ج الذرة ومكوجا ا.
 33ـــ هتياغة مفهوم واضج للجزيئات.
 32ـــ اتتنتاج العبقة ب مفهوم الذرات ،ومفهوم ايزيئات.
31ـ ـ اتتنتاج العبقة ب مفهوم الذرات ،ومفهوم مقيا الناجومرت.
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج:
 -1جهاز الكمبيوتر.

 -2جهاز الداتا و.
 -3برجمية الوتا ة املتعددة.
 -4دلي املعلم.
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 -5اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم مقيا الناجومرت.
 -6أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم مقا الناجو.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبـارة وـ أُمنـو ج مـ منـا ج الـتعلم ا تتكشـا تعتمـد ولـئ وضـ التـب
مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية متعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات ،واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليله ــا وتفس ــريها ،والتحقــه منه ــا للوهت ــوىل ىل النتيجــة النها ي ــة الا ــحيحة هبــدف تك ــوي منظوم ــيف
اكرية مفاهيمية متسقة جاجوتكنولوجية لدى التب م خبىل ارتة أجشتة التعلم ا تتقاـا م ،وتتبيقهـا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي للمفاهيم ( مقياس النانومتر ،الذرات ،الجزيئات):

3ـ ـ حتديد اأهداف اليت ينبغم ولئ التب حتقيقها ،وىلخبارهم هبا.
2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :و ــدف هــذر اخلتــوة ىل الكشــف و ـ ا تــتعداد املفــاهيمم لــدى التــب م ـ خــبىل
مناقشتهم اخلربات املتعلقة فهومم تكنولوجا الناجو ،وولم الناجو ،وربتهما خبـربات املفـاهيم ايديـد ،كمـا
تســتهدف تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا العمليــات املعرايــة املفاهيميــة املتعلقــة فهــوم
املقيــا النــاجومرتي ،ومفه ــومم الــذرات وايزيئــات ،ولتحقيــه هــذر الغايــة ،ي ـتم و ــرض جممووــة م ـ مق ــاط
الفيديو ورب برجمية الوتا ة املتعددة اليت تناقش هذر املفاهيم م مجي أبعادها ومكوجا ا.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاراد ك جممووة ما ب ( 3ـ ـ ـ  ) 5طـب  ،عيـث
يتعاوجون لتحقيه مهمات وأجشتة الربجامج مـ خـبىل احلـوار واملناقشـة ،وطـرح التسـاى ت اـوىل موضـووات
الربجامج.
3ـ ـ حتديد ك مفهوم وورضيف ولئ التب  ،ومسـاود م ولـئ اكتشـاف القاوـدة اأتاتـية الـيت يقـوم وليهـا كـ
مفهــوم ،ومناقشــتهم حتليـ املفهــوم ىل وناهتــرر وأاكــارر اأتاتــية ،والكشــف وـ العبقــات القا مــة بـ
مكوجاتيف الر يسة.
 5ـ ـ تقــدا اخلـربات املتعلقــة فــاهيم الربجــامج للتــب مـ خــبىل وــرض احملتــوى التعليمــم ولــئ التــب بواتــتة
برجمية الوتا ة املتعددة ،ومناقشتهم اوهلا ،وىلتااة الفرهتة هلم لترح تسـاى م اـوىل كـ مفهـوم ،واإلجابـة
وليهــا ،وىلج ـراف ا ـوار معه ــم لتشــكي تا ــور مف ــاهيمم واض ــج وحم ــدد وه ــا م ـ اي ــث م ــدلوهلا العلم ــم،
وحتليلها ىل وناهترها اأتاتية ،والتعرف و العبقات القا مة بينها.
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6ـ ـ ـ تقــدا أمثلــة توضــيحية مدومــة بالاــور املتنووــة ،ومقــاط الفيــديو العلميــة الو ا قيــة و ـ مفــاهيم الربجــامج
الثب ـ ــة ،ومناقش ـ ــتهم اوهل ـ ــا ،وتعريل ـ ــهم خلـ ـ ـربات تعلمي ـ ــة وتعليمي ـ ــة وات ـ ــعة ووميق ـ ــة ،تث ـ ــري ل ـ ــديهم أت ـ ــئلة
واتتفسارات تقود ىل البحث وا تتقااف للكشف و أجوبة مقنعة هلا.
 7ـ ـ ـ تتبي ــه أجش ــتة ال ــتعلم ا تتقا ــا م ايماوي ــة والفردي ــة ىلط ــار اهل ــدف احمل ــدد مـ ـ كـ ـ جش ــاط ،وحتدي ــد
املهمات اليت ينبغم ىلجنازها م قب التب  ،ويتم تنفيذ اأجشتة م خبىل أوراق العم اخلاهتـة باأجشـتة
التعلميــة ،ومتــابعتهم أ نــاف ارتــتهم لألجشــتة ،ومســاجد م وىلر ــادهم إلجنــاز النشــاط وحتقيــه اهلــدف احملــدد
منيف.
8ـ ـ تقوا وملية اكتسا املفهوم ،و دف ىل التأكد م اكتسا التـب للعمليـات املعرايـة املفاهيميـة ،وـ
طري ــه ط ــرح أت ــئلة تش يا ــية للكش ــف و ـ م ــدى حتق ــه أه ــداف ال ــدر  ،واكتس ــا الت ــب للعملي ــات
املعراية املفاهيمية.
9ـ ـ ـ ىلج ـراف وملي ــة التغذي ــة الراجع ــة للت ــب وتزوي ــدهم علوم ــات وهت ــفية و ـ م ــدى تق ــدمهم ــو اأه ــداف
احملــددة ،وتزويــدهم باملعــارف واخل ـربات الــيت حيتاجووــا ،وتاــحيج معــاراهم للمفهــوم احملــدد ،و لــك ضــوف
جتا ج التقوا البنا م.
31ـ ـ تكليف التب باياغة املفاهيم هتياغة ولمية جديدة بتريقتهم اخلاهتة ضوف دراتتهم هلا.
33ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التب اإلجيابية والسلبية و املفاهيم م خـبىل ىلجـراف اـوار معهـم،
أو تكليفهم بكتابة تقرير ماغر يُعربون اييف و اهتاها م ومواقفهم و مفاهيم الربجامج.

خامساً:محتوى البرنامج التعليمي للمفاهيم (مقياس النانومتر ،الذرات ،الجزيئات):

تعتمد تكنولوجيا الناجو ولئ وادة قيا جاجوية بالغة الدقة ،ويعمـ العلمـاف ولـئ تتويرهـا باتـتمرار هبـدف
اهم أال للحيز الناجوي ،وابتكار مواد وأجهزة ومنتجات جاجوية دقيقة أكثر كفافة واعالية.

 1ـ ـ مفهوم مقياس النانومتر (:)Nano Scale

يُع ــرف مقيـ ــا النـ ــاجومرت بأجـ ــيف :قيـ ــا وتوهتـ ــيف امل ـ ـواد ،ومعراـ ــة أ ـ ــكاهلا ،وأاجامهـ ــا ،وكتلتهـ ــا ،وقو ـ ــا،
وخواهتــها الفيزيا يــة ،والكيميا يــة ،والكهربا يــة ،وامليكاجيكيــة ،واملغناطيســية ونــد مســتوى الن ــاجو ،وه ــذا القي ــا
ضــروري إلجتــاج امل ـواد واأجهــزة الناجويــة بدرجــة كبــرية م ـ املو وقيــة ،ولتحقيــه تتبيقا ــا واتــت داما ا (.مســلم
وآخران2131 ،م.)31 ،
وميكـ تعريــف املقيــا النــاجومرتي بأجــيف :واــدة قيــا متناهيــة الدقــة حلســا اأبعــاد الــيت يـرتاوح مــداها ولــئ
املسـ ــتوى ال ـ ــذري وايزيئ ـ ــم ب ـ ـ ( )311-3ج ـ ــاجومرت هب ـ ــدف ىلجتـ ــاج م ـ ـواد وأجه ـ ــزة جاجوي ـ ــة أكث ـ ــر دق ـ ــة وكف ـ ــافة
تت دامها تتبيقات ولمية متنووة ،والشك ( )3يوضج أبعاد بع املواد بوادة قيا الناجومرت.
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1-2 mm

~ 60-100 m

Microbial cell: 1 um
)(1000 nm
Virus: 10-100 nm.
Hemoglobin: 7 nm.
Water (H2O): 0.2 nm

1 cm
10 mm

10-2 m

0.1 cm
1 mm

10-3 m

0.1 mm
100 μm

10-4 m

0.01 mm
10 μm

~2-5 m
100 nanometers

DNA
~2.5 nm
width

Visible
spectrum

1 μm
1000 nm

10-5 m

10-6 m

0.1 μm
100 nm

10-7 m

0.01 mm
10 nm

10-8 m

1 nm

10-9 m

)1 nanometer (nm

~tenths of nm

0.1 nm

10-10 m

شكل (  ) 1أبعاد بعض عينات المواد بوحدة المقياس النانومتري
www.hcsr.gov.sy

ـ ـ تحليل مفهوم مقياس النانو:
يتلم مفهوم مقيا الناجومرت احملددات اآلتية:
أ ـ ـ املقيــا النــاجومرتي وبــارة وـ واــدة قيــا جاجومرتيــة تعم ـ ولــئ املســتوى الــذري وايزيئــم لقيــا امل ـواد الــيت
ترتاوح أبعادها ب ( )311-3جاجومرت.
ـ ـ القيــا النــاجوي ومليــة ــتم بتوهتــيف املـواد الناجويــة بدرجــة واليــة مـ الدقــة مـ ايــث اجمهــا ،وأ ــكاهلا
وكتلها ،وقو ا ،باإلضااة ىل خواهتها الفيزيا ية ،والكيميا ية ،والكهربا ية ،واملغناطيسية ،وامليكاجيكية.
ج ـ الغاية م اتت دام وادة قيا الناجو هو ىلجتاج وابتكار مواد وأجهزة جاجوية أكثر كفافة ودقة ،واتـت دامها
أيلاب تتبيقات ولمية تكنولوجية متنووة.

 2ـ ـ ـ تحديــد مكانــة وحــدة المقيــاس النــانومتري بــين وحــدات المقــاييس المتريــة المســتخدمة فــي قيــاس
المعطيات العلمية المختلفة:

تتحــدد مكاجــة واــدة مقيــا النــاجومرت بـ أدوات املقــاييس املرتيــة الــيت تســج وليهــا معظــم املعتيــات مـ

خبىل ايدوىل ( )3الذي أوردر ك م ليندا وواد2117(.م،
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:)31-32

الجدول ()1

وحدات المقاييس المترية التي تسجل بها معظم المعطيات العلمية
وحدة

مضاعفات

المقياس

العشرة

العدد باألرقام

العدد بالحروف

إكزا

11

18

1،111،111،111،111،111،111

كونتليون

بيتا

11

15

1،111،111،111،111،111

ألف كوادريليون

تيرا

11

12

1،111،111،111،111

تريليون

جيجا

11

9

1،111،111،111

مليار

ميجا

11

6

1،111،111

مليون

كيلو

11

3

1111

ألف

سنتي

11

2-

111/1

جزء من مئة

ملي

11

3-

1111/1

جزء من األلف

ميكرو

11

6-

1،111،111 /1

جزء من المليون

نانو

11

9-

1،111،111،111 /1

جزء من المليار

بيكو

11

12-

1،111،111،111،111 /1

جزء من التريليون

فمتو

11

15-

1،111،111،111،111،111 /1

جزء من الكوادريليون

أتو

11

18-

1،111،111،111،111،111،111 /1

جزء من الكونتيليون

يتبـ مـ ايــدوىل ( )3أن وااــداب ولــئ مقيــا النــاجومرت يســاوي جــزف املليــار مـ املــرت ،وهــذا يعـ أن وااــداب
م الناجومرت يساوي جزفاب م املليون مليمرت ( )3111،111 /3ملم ،ويرمز للناجومرت بالرمز (.)nm
وُميث القيا ( )311-3جاجومرت أمهية ولميـة خاهتـة بالنسـبة لتكنولوجيـا النـاجو اعنـد هـذا املقيـا النـاجوي
تتغــري خ ـوا امل ـواد الناجويــة الفيزيا يــة ،والكيميا يــة ،والكهرومغناطيســية ،وامليكاجيكيــة ــا يســفر و ـ تتبيقــات
جاجوتكنولوجيــة جديــدة جمــا ت ولميــة متنووــة ،ومنهــا التــت ،والغــذاف ،واهلندتــة ،والتاقــة ،وا لكرتوجيــات
وا تاا ت ،و وها م اعا ت العلمية امل تلفة.
3ـ ـ األمثلة التوضيحية لوحدة المقياس النانومتري:
توضج اأمثلة اآلتية وادة قيا الناجومرت لبع

وينات املواد املتنووة:

مثال (:)1
تتبـاي أبعـاد املـواد الدقيقـة ولـئ واـدة املقيـا النـاجومرتي ،وايـدوىل ( )2يوضـج أقتـار بعـ
تبعاب أاجامها وأ كاهلا (.وئ احلبشم3311 ،هـ :) 16 ،
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وينـات املـواد

أقتار بع

ايدوىل ( ) 2
وينات املواد بوادة املقيا الناجومرتي

جوع وينة املادة

طوهلا بوادة املقيا الناجومرتي

قتر جزيف

( )1،13جاجومرت ( )0.01 nm

قتر غشاف جواة اخللية

( )11-31جاجومرت ()10 n m – 30 nm

قتر خلية الدم احلمراف

( )2111جاجو مرت ()2000 nm

قتر خلية الدم البيلاف

( )31،111جاجومرت ()10 .000 nm

طوىل قتر اريو اإلجفلوجزا

(  81ـ ـ ـ  )321جاجومرت ()80 -120 nm

مثال (:)2

ومـ اأمثلــة اأخــرى أبعــاد بعـ
(بسيوين2118 ،م:) 35 ،

وينــات امل ـواد ولــئ مســتوى املقيــا النــاجومرتي مــا يوضــحيف ايــدوىل ()1

ايدوىل ()1
أمثلة أبعاد بع املواد بوادة مقيا الناجومرت
جوع املادة
قتر جزيف اام

طوهلا بوادة مقيا الناجومرت
( )2،5 -2جاجومرت

() DNA

قتر الذرة

(  )1،3جاجومرت

اجم الذرة

( 1،3ـ ـ ـ )1،5جاجومرت

جواة الذرة

( ) 1،111،113جاجومرت

ووند مقارجة جاجومرت وااد عجم الذرة ا ن :جاجومرتاب وااداب يساوي وشر رات هيـدروج مرهتـواة جباجـت
بعل ــها ال ــبع طولي ـ ـاب ،ع ــا أن قت ــر رة اهلي ــدروج يس ــاوي ( )1،3ج ــاجومرت )http://nano.ksu.edu.
تاريخ اإلتااة3312/6/2 :هـ).
وولــئ لــك ،ا ـ ن الــذرة أهتــغر م ـ النــاجومرت أن رة اهليــدروج ولــئ تــبي املثــاىل :تســاوي وااــداب م ـ

وشرة أجـزاف مـ النـاجومرت ،أمـا قتـر جـواة الـذرة ايسـاوي وااـداب مـ مئـة ألـف جـزف مـ النـاجومرت ،وأهتـغر اأ ـياف
اليت ميك للع اعردة رىيتها مقت ورضيف ( )31،111جاجومرت.
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مثال (:)3

أبعــاد أرب ـ رات كربــون مرتاهتــة جباجــت بعلــها داخ ـ ايــز أبعــادر وااــد جــاجومرت بــالتوىل والعــرض ،كمــا
يوضج الشك (.)2

مثال (:)4

الشك (  ) 2أبعاد أرب رات كربون بوادة املقيا الناجومرتي
http://www.absba.org

يوضج الشك (  ) 1مقت م اإلهبام بتوىل ( )21ملم ىل ( )1،2جاجومرت.

الشك (  ) 1أبعاد وينة دقيقة م ا هبام
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مثال (:)5

يوضج الشك ( )3طوىل (3تم) م بشرة اليد ىل مقيا (3جاجومرت).

الشكل( )4أبعاد عينة من بشرة اليد

http://www.oloommagazine.com

4ـ ـ مفهوما الذرات والجزيئات ( :)Atomo and Molecules
تعـ ُّـد الــذرة الواــدة اأتاتــية لبنــاف مجي ـ أج ـواع امل ـواد ،وم ـ الــذرة تتكــون ايزيئــات ،والــذرة أهتــغر جــزف م ـ
العنار ،و ميك مشاهد ا بـالع اعـرد ،بـ تشـاهد يكروتـكوبات واليـة الدقـة ،وتتجمـ الـذرات لتتكـون
منها ايزيئات ،وايما يأ توضيج ملفهوم الذرات ومكوجا ا ،ومفهوم ايزيئات:
أ ـ ـ مفهوم الذرة (:)Atom
ما ــتلج ال ــذرة مشـ ــته م ـ ـ الكلم ــة اليوجاجيـ ــة ( )Atomوتع ـ ـ غ ــري قاب ـ ـ لبجقس ــام (الع ــويس وآخـ ــرون،
3325هـ.)99 ،
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ويُع ـ ِّـرف بالبي ــد ( 2115م ) 1 ،ال ــذرة بأو ــا :أهت ــغر ج ــزف مـ ـ العنا ــر وحت ــتف خباا ا ــيف الكيميا ي ــة،
وميك أن يدخ التفاوبت دون أن ينقسـم ،و رات العناـر الوااـد متشـاهبة ،والعناهتـر ختتلـف وـ بعلـها
البع باختبف را ا.
ـ ـ مكوجات الذرة:
312ـ ـ )311ب ة جسيمات
ادد وويس وآخرون ( 3325ه،
هتغرية تتكون منها الذرة ،كما يوضج الشك ( )5وهم :
ـ ـ الربوتون ( :)Protonوهو جسيم هتغري موجت الشحنة يوجد داخ النواة.
ـ ـ النيرتون (:)Neutronوبارة و جسيم متعادىل الشحنة ،يوجد داخ النواة.
ـ ـ ـ ـ ا لك ـ ــرتون ( :)Electronوه ـ ــو جس ـ ــيم هت ـ ــغري ج ـ ــداب حيم ـ ـ ـ ــحنة ت ـ ــالبة،

ويتواجد مدارات حمددة خارج جواة الذرة.
ج ـ ـ مفهوم ايزيئات (:)Molecules

الشكل ( )5أنموذج تركيب الذرة
http://ar
alkoon.alnomrosi.net

يعرف تلتان (2113م )31 ،ايزيئات بأوا :مركبات أو وناهتر تنتج و احتاد رت أو أكثر ترتبة
ِّ
ببعلها البع ا يسمئ بالروابة الكيميا ية ،وتتلج ايها خوا املادة.
د ـ ـ أقسام ايزيئات:
1ـ ـ  )3ولئ النحو اآل :
تنقسم ايزيئات ىل قسم وضحهما بالبيد ( 2115م،
أ ـ ـ جزيئات العناهتر ( )Molecules of Elementsوهم اليت حتتوي ولئ رات م جوع وااد وتنقسم ىل ب ة
أجواع :
أ ـ ـ  :3جزيئات أاادية الذرة (:)Mono atomic Molecules
وهم ايزيئات اليت حتتوي ولئ رة واادة مث الغازات اخلاملة وم أمثلتها:
جزيف هيليوم ) )Heكما يوضج الشك ( )6وجزيف جيون( )Neوجزيف كريبتون
(.)Kr
الشك ( )6أمنو ج جزيف اهليليوم He
http://ar.wikipedia.org

أ ـ ـ  :2جزيئــات نا يــة الــذرات (  :)Di atomic Moleculesوهــم ايزيئـات الــيت حتتــوي ولــئ رتـ اقــة،
مثـ ـ  :ج ــزيف هي ــدروج ( )H2كم ــا يبـ ـ الش ــك ( )7وج ــزيف اأكس ــج (  )O2وج ــزيف جيرتوجـ ـ
( )N2كما يب الشك (.)8
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الشك ( )8أمنو ج جزيف النيرتوج ((N2
http://www.windows2universe.org

الشك ( )7أمنو ج جزيف اهليدروج

http://www.nooor.com

أ ـ ـ  :1جزيئات وديدة الذرات ( :)Poly atomic Molecules
وهم ايزيئات اليت حتتوي ولئ أكثر م رت  ،مث  :جزيف اأوزون ( )O3كما يبـ الشـك ()9
وجزيف الكربيل (  )S8كما يتلج م الشك ( )31وجزيف الفسفور( . )P4

الشك ( )31أمنو ج جزيف الكربيل ()S8

الشك ( )9أمنو ج جزيف اأوزون ()O3

http://global-colleges.com

http://www.rkm.com.au

ـ ـ جزيئات املركبات (:)Molecules of Compounds
وهــم الــيت حتتــوي ولــئ رات مـ جــوع خمتلــف ،مثـ  :جــزيف املــاف ) )H2oكمــا يبـ الشــك ()33
وجزيف ايلوكوز ( )C6H12o6كما يوضج الشك (.)32

الشك ( )33أمنو ج جزيف املاف يرتكت م
هيدروج و رة واادة أكسج

رت

الشك ( )32أمنو ج جزيف ايلوكوز))C6H12O6

))H2O

http://www.photaki.com

http://www.alabkari.com
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سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :حتديد أبعاد العينات اتتعاجة باملعتيات املراقة.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،ادد أبعاد العينات املوضحة بايدوىل مستعيناب باملعتيات املتلمنة
الشك اآل :

م

مقياسها

نوع العينة

1

إنسان

2

بيضه

3

نملة

4

براميسيوم

5

أميبا

6

خلي ـ ـ ـ ـ ــة البويض ـ ـ ـ ـ ــه

7

خلية الدم الحمراء

8

بكتيريا

9

طول موجة الضوء

11

فيروس

11

الحمض

البشرية

المرئي

النووي

DNA
12

ك ـ ــرة الب ـ ــاكي ب ـ ــول

13

جزيء الماء

14

الذرة

(الفوليرين)

http://www.almhml.com/articles
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النشاط (:)2
الهدف :املقارجة ب وادات املقيا املرتي (:تم ،امليكرو ،الناجومرت) اوتماداب ولئ املعتيات املتلمنة
الشك املراه.
المهمة :أكم بياجات ايدوىل املعتئ مقارجاب ب أبعاد العينات املتلمنة

الشك اآل :

http://explow.com/nanometre

م

نوع العينة

1

فيروس

2

الجزيئات

3

ترانزستور

4

شعرة

5

خلية

6

رقاقة

7

شريحة بطاطس

أبعادها
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النشاط (:)3
الهدف :حتديد أبعاد مخس وينات ولئ مستوى وادة املقيا الناجومرتي اتتعاجة بالشك املراه.
المهمة :ادد أبعاد ك هتورة كما يوضج الشك اآل :

جملة الناجو ،العدد:اأوىل35 ،2118:

قتر ايزيف = ( ) ...........قتر الفريو = ( )........قتر البكترييا = ( ، )........قتر اخللية احليواجية
= ( ، )........قتر اخللية النباتية = ( .)......
النشاط (:)4
الهدف :حتديد أبعاد العينات بوادة الناجومرت م خبىل البياجات املعتاة.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ادد أبعاد العينات املوضحة بالشك اآل :

http://www.tatrc.org
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النشاط (:)5
الهدف :التعرف ولئ مفهوم الذرات.
ورف الذرات تعريفاب ولمياب دقيقاب.
المهمةِّ :
النشاط (:)6
الهدف :التعرف ولئ مكوجات الذرة.
المهمة :ادد ولئ الشك املراه مكوجات الذرة.
النشاط (:)7
الهدف :هتياغة مفهوم يُعرب و املدلوىل العلمم للشك املراه.
المهمةُ :ميث الشك اآل مدلو ب ولمياب أاد املفاهيم اليت درتتها ،ادد هذا املفهوم ،مث مهت تعريفاب ولمياب
ليف.
http://www.kaheel7.com

النشاط (:)8

http://www.chemistryland.com

الهدف :ىلوتاف أمثلة توضيحية أجواع ايزيئات.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،ا كر مثا ب توضيحياب لك جوع م أجواع ايزيئات.

سادساً :التقويم البنائي:

1ـ ـ ادِّد أبعاد وينات املواد املتلمنة

الشك اآل بوادة املقيا الناجومرتي.

أ ـ ـ قتر رأ الدبو = (.)nm .......
ـ ـ قتر ابة اللقاح = (.)nm......
ج ـ قتر كرة الدم احلمراف =(.)nm.......
د ـ قتر أجبو كربون جاجوي= (.)nm.......

http://www.freegrab.net/nantech.htm
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الشك اآل  ،مث ادِّد أبعاد العينات املوضحة بايدوىل املراه.

 _2تأم

http://faculty.kfupm.edu.sa.

م

نوع العينة

١

خلية جباتية أو ايواجية

2

بكترييا

1

اريو

3

بروت

5
6

احلم

أبعادها بوحدة النانو

النووي DNA

الذرة

(  ) 1ادد أبعاد العينات املعتاة بالشك املراه ولئ وادة املقيا الناجومرتي.

http://www.cancer.gov
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( )3أكم الفراغات اآلتية:

جاجومرت وااد = .........م املرت ،بينما =........م املليمرت.
امليكرومرت وااد = .........جاجومرت.

ورف مفهوم املقيا الناجومرتي تعريفاب ولمياب واضحاب بأتلوبك اخلا
(ِّ )5
دوم ىلجابتك ثال .
( )6ما أمهية املقيا الناجومرتي لتكنولوجيا الناجو ؟

ضوف دراتتك هلذا املفهوم.

ورف الذرة ،مث ادد مكوجا ا .ارتم خمتتاب تفايلياب ملكوجات الذرة.
(ِّ )7
ورف ايزيئات ،مث وضج أقسامها.
(ِّ )8
( )9وضج العبقة ب مفهومم الذرات وايزيئات.
( )31وضج العبقة ب مفهومم املقيا الناجومرتي والذرات ،وأيهما أكرب الذرة أم الناجومرت؟
سابعاً :التغذية الراجعة:

ضوف اتتجابة التب أتئلة التقوا البنا م ،يتم تش يا مدى حتقه اأهداف التعليمية ،وتقدا
وملية التغذية الراجعة ،بتاحيج ىلجابات التب  ،وتعزيز ايواجت اليت أبدووا ايها ،وتش يا جواجت

القاور ومعايتها ،وتزويدهم باخلربات اليت حيتاجووا ،لتحس أدا هم كتسا العمليات املعراية املفاهيمية
للمدلوىل العلمم للمقيا الناجومرتي.
ثامناً :تدريب منزلي:

 3ـ اكتت مل ااب خمتاراب موضحاب ايـيف مفهـوم املقيـا النـاجومرتي ،مـدوماب ىلجابتـك باأمثلـة التوضـيحية ،والاـور
واأ كاىل اليت تب املدلوىل العلمم هلذا املفهوم.
ورف كبب م املفاهيم اآلتية :مقيا الناجومرت ،الذرات ،ايزيئات.وضج العبقة بينها.
 2ـ ِّ
1ـ ـ ضــوف دراتــتك ملفهــوم املقيــا النــاجومرتي ،وضــج أمهيــة دراتــتيف بالنســبة لــك ،حمــدداب اهتاهــك ــو تعلمــيف،
والفا دة م دراتتيف.
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المحور الثاني
نماذج مفاهيمية نانوتكنولوجية
متعلقة باألدوات والتقنيات المستخدمة في دراسة المواد النانوية
تعتم ــد تكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ أدوات ولمي ــة والي ــة الدق ــة ،ما ــممة لدرات ــة أت ــتج امل ـ ـواد ،وتركيبا ــا،
وخواهتــها املتنوو ـة ونــد مســتوى واــدة القيــا النــاجومرتي .وتعم ـ هــذر اأدوات ولــئ تزويــد ولمــاف تكنولوجيــا
الناجو باور واضحة ومفالة ،وبدرجة والية م الدقة و الرتكيت الـدقيه للبُـا الناجويـة للـذرات وايزيئـات ـا

يسهم اكتشاف أترار الذرات وايزيئات والتحكم ايها ،وتوظيفها ابتكار مواد جديدة.
وم ـ أهــم اأدوات العلميــة الــيت يســت دمها العلمــاف دراتــة تراكيــت امل ـواد والتعــرف ولــئ خواهتــها
الكيميا يــة ،والفيزيا يــة ،والكهرومغناطيســية اعهــر ا لكــرتوين املاتــج (Scanning Electron ( )SEM
 )Microscopeواعهـر النفقـم املاتـج (  ) Scanning Tunneling Microscope( )STMواعهـر
ا لكــرتوين النفــا ( )Transmission Electron Microscope ( ) TEMوجمهرالقــوة الذريــة ()AFM
( )Atomic force Microscopeوجهـاز املعـا النـاجوي مـاجيبيويبتور( )Nano Manipulatorوأجهـزة
الرواهتـف أو اعمعـات الناجويــة ( )Assemlersمـ هــذا املنتلـه ينـاقش هــذا احملـور تلــك اأدوات واأجهـزة مـ
ايث مفهومها ،ومزاياها ،وطريقة وملها ،وبع

تتبيقا ا العملية بشك خمتار.
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األُنموذج ()1
المجهر االلكتروني الماسح ()SEM
( )Scanning Electron Microscope

الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.

أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم المجهر االلكتروني الماسح :

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

 -1هتياغة مفهوم ولمم للمجهر ا لكرتوين املاتج.
 -2وهتف مخس مزايا يتميز هبا اعهر ا لكرتوين املاتج.
 -3حتديد مكوجات اعهر ا لكرتوين املاتج.

 -4رح طريقة وم اعهر ا لكرتوين املاتج.
 -5اتتنتاج ب ة تتبيقات ولمية للمجهر ا لكرتوين املاتج.
 -6توضيج أمهية اعهر ا لكرتوين املاتج ا كتشااات العلمية احلديثة لتكنولوجيا الناجو.
 -7التعبري و اهتاهيف واهتماميف و تعلم مفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج.
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر االلكتروني الماسح:

 -1جهاز الكمبيوتر.
 -2جهاز الداتا و.

 -3برجمية الوتا ة املتعددة.
 -4دلي املعلم.
 -5اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم اخلا

فهوم اعهر ا لكرتوين املاتج.

 -6أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي:

التريق ــة ا تتقا ــا ية :وه ــم وب ــارة وـ ـ أُمن ــو ج مـ ـ من ــا ج ال ــتعلم ا تتكش ــا  ،تعتم ــد ول ــئ وضـ ـ

موقــف تعل ـم ُمشــك متعلــه فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتقــدا مســا وقلــايا تثــري اهتمــامهم
التــب
وتفكــريهم ،وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم
ا تتقا ــا م ،والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي
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الفرض ــيات ،وتق ــدا ىلجاب ــات مبد ي ــة حل ـ ـ املش ــكلة ،ومج ـ ـ املعلوم ــات ،واحلق ــا ه ،وتنظيمه ــا ،ومقارجته ــا،
ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب النتــا ج وحتليلهــا وتفســريها ،والتحقــه منهــا
للوهتوىل ىل النتيجة النها ية الاحيحة هبـدف تكـوي منظومـيف اكريـة مفاهيميـة متسـقة جاجوتكنولوجيـة لـدى
التب  ،م خبىل ارتة أجشتة التعلم ا تتقاا م ،وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر االلكتروني الماسح:

3ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :و ــدف هــذر اخلتــوة ىل الكشــف و ـ ا تــتعداد املفــاهيمم لــدى التــب م ـ خــبىل
مناقشــتهم اخل ـربات املتعلقــة فه ــوم تكنولوجــا النــاجو ،ومفهــوم ولــم النــاجو ،ومفهــوم املقيــا الن ــاجومرتي،
وربتها خبربات املفهوم ايديد.كما تستهدف تنشية العمليات الذهنيـة لـدى التـب كتسـا العمليـات
املعرايـة املفاهيميــة ملفهـوم اعهــر ا لكـرتوين املاتــج ،ولتحقيـه هــذر الغايـة تعــرض جممووـة مـ مقـاط الفيــديو
للمجهر ا لكرتوين املاتج ورب برجمية الوتا ة املتعددة ،باتت دام جهاز الكمبيوتر وجهاز الداتا و.
2ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح ودد أاراد ك جممووـة مـا بـ (  3ـ ـ  ) 5طـب ،
لتنفيــذ أجشــتة الربجــامج ،والتحــاور واملناقشــة ايمــا بيــنهم ،وطــرح التســاى ت اــوىل مفهــوم اعهــر ا لكــرتوين
املاتج كتسا اخلربات التعلمية والتعليمية املتعلقة هبذا املفهوم.
1ـ ـ حتديد املفهوم وورضيف ولئ التب  ،ومساود م ولئ اكتشاف القاودة اأتاتـية الـيت يقـوم وليهـا ،وحتليلـيف
ىل وناهترر ،وأاكارر اأتاتية ،وحتديد التاورات والرتاكيت والعبقات اليت يتأتس وليها املفهوم.
 3ـ ـ ـ و ــرض اخلـ ـربات التعليمي ــة املتعلق ــة فه ــوم اعه ــر ا لك ــرتوين املات ــج مـ ـ خ ــبىل برجمي ــة الوت ــا ة املتع ــددة،
ومناقشــتهم اوهلــا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م ،ومســاود م للتوهت ـ ىل اإلجابــات املناتــبة هلــا
و لــك هبــدف تشــكي بُنيــة معرايــة رهتــينة ــو مفهــوم اعهــر ا لكــرتوين املاتــج ،مـ ايــث مدلولــيف العلمــم،
وحتليلــيف ىل مباد ــيف اأتاتــية ،والتعــرف وـ العبقــات القا مــة بـ مكوجاتــيف ،ومزايــار ،وطريقــة وملــيف ،وبعـ
تتبيقاتيف العملية.
 5ـ ـ ـ و ــرض الا ــور التوض ــيحية للمجه ــر ا لك ــرتوين املات ــج ،مدوم ــة بالرت ــومات املتنوو ــة ،ومناقش ــتهم اوهل ــا،
وتعريلهم خلربات تعليمية واتعة ووميقة ،تثري لـديهم أتـئلة واتتفسـارات تقـودهم ىل البحـث وا تتقاـاف
لإلجابة وليها.
 6ـ ـ وــرض مقــاط ايــديو موضــحة للمجهــر ا لكــرتوين املاتــج مـ ايــث ــكليف اخلــارجم ،ومكوجاتــيف اأتاتــية،
وتتبيقاتــيف العمليــة الدقيقــة الكشــف وـ وينــات املـواد الناجويــة ،وطريقــة معايتهــا للوهتــوىل ىل اكتشــااات
ولمية جديدة ومبتكرة.
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 7ـ تتبيه أجشتة التعلم ايماوية والفردية ضوف اهلدف احملدد م ك جشاط ،وحتديد املهمات اليت ينبغم
ىلجنازها م قب التب  ،ومعيار النجاح لك جشاط ،وتنفيذ اأجشتة م خبىل أوراق العم اخلاهتة هبا،
ومتابعتهم أ ناف ارتتهم هلا ،ومساجد م وىلر ادهم إلجناز النشاط ،وحتقيه الغاية احملدد منيف.
 8ـ تقوا وملية اكتسا التب للمفهوم ،و دف هذر العملية ىل التأكد م اكتساهبم للعمليات املعراية
املفاهيمية للمجهر ا لكرتوين املاتج ،ويتم ىلجراف وملية التقوا باتت دام أتلو التقوا البنا م ،املتلم
بع اأتئلة للكشف و مدى حتقه أهداف الربجامج ،واكتساهبم للعمليات املعراية املفاهيمية املتعلقة
باعهر ا لكرتوين املاتج.
9ـ ـ ـ ىلجـ ـراف وملي ــة التغذي ــة الراجع ــة للت ــب  ،وتزوي ــدهم علوم ــات وهت ــفية و ـ م ــدى تق ــدمهم ــو اأه ــداف
احملددة ،وتزويدهم باملعارف واخلربات اليت حيتاجووـا ،وتاـحيج معـاراهم ـو املفهـوم ،و لـك ضـوف جتـا ج
وملية التقوا البنا م.
31ـ ـ تكليف التب باياغة املفهوم هتياغة ولمية جديدة بتريقتهم اخلاهتة ضوف دراتتهم ليف.
33ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التب اإلجيابية والسـلبية ـو تعلـم مفهـوم اعهـر ا لكـرتوين املاتـج مـ
خــبىل ىلج ـراف ا ـوار معهــم ،وا تــتماع ىل آرا هــم ،والتعــرف ولــئ أاكــارهم ،وأمهيــة تعلمهــم لــيف ،وقيمتــيف م ـ
ايــث ارتباطــيف بواق ـ التتــورات التكنولوجيــة م ـ اــوهلم ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر ماــغر يعــربون ايــيف و ـ
اهتاها م و تعلمهم هلذا املفهوم .
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر االلكتروني الماسح:

اعهــر ا لكــرتوين املاتــج ( )SEMم ـ اأدوات العلميــة التحليليــة الدقيقــة املســت دمة دراتــة وتوهتــيف
املواد وند مستوى تركيبها الذري وايزيئم ،مـ هـذا املنظـور العلمـم تـيتم مناقشـة مفهـوم اعهـر ا لكـرتوين ولـئ
وجــيف التحديــد مدلولــيف العلمــم ،وأهــم مزايــار ،ومكوجاتــيف ،وطريقــة وملــيف ،وجاجب ـاب ولمي ـاب م ـ تتبيقاتــيف العميلــة
معاية وحتلي العينات ،مدومة بالاور ،ولقتات الفيديو الو ا قية املتلمنة برجمية الوتا ة املتعددة.
 1ـ ـ مفهوم المجهر االلكتروني الماسح (:)SEM

وبــارة و ـ ميكروتــكو الكــرتوين متقــدم يقــوم برتكيــز ازمــة الكرتوجيــة
واليــة التاقــة ولــئ تــتج العينــة ،تتفاوـ مـ را ــا ــا يُولــد ىل ــارة كهربا يــة

تكشف و الرتكيت الدقيه للجزيئات متناهية الاغر ،وتكوي هتورة ب ية
ـك ــبكم ،وتتميــز هــذر الاــورة بدرجــة
اأبعــاد ولــئ ــك قتاوــات
واليــة م ـ الدقــة ،ت ـرتاوح مــا ب ـ ( 5ـ ـ ـ )31جــاجومرت تقريب ـاب ،وقــد تا ـ دقــة

الشك (  ) 3اعهر اإللكرتوين املاتج ()SEM
http://blog.lib.umn.edu

الاورة ىل ( )3جاجومرت أو ىل ( )1،15جاجومرت ،كما يتميز بقدرتـيف العاليـة
لتكبــري العينــة ب ـ ( 31ـ ـ ـ )3،111،111مــرة ،وهــذا يعتــم هتــورة واضــحة لتفاهتــي تركيــت العينــة املفحوهتــة.
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 )76-75اجظر الشك (.)3
(ليندا وواد2117 ،م،
2ـ ـ مزايا المجهر االلكتروني الماسح (:)SEM

يتلج م مفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج أجيف يتميز باخلاا ا اآلتية:

أ ـ ـ يســت دم ــعاع الكــرتوين وــايل التاقــة بــد ب م ـ اللــوف لتحلي ـ العينــة ،وتكــوي هتــورة دقيقــة واضــحة ب يــة
اأبعاد ،تكشف و خاا ا ايزيئات املتناهية الاغر.
ـ ـ ليف قدرة والية ولئ تكبـري اجـم العينـة ىل ( )3،111،111مـرة ،واحلاـوىل ولـئ هتـورة جمهريـة ات تركيـز
توهت ــيف العين ــة ،وحتدي ــد خاا ا ــها بدق ــة

أوم ــه تاـ ـ م ــا بـ ـ ( 1،3ـ ـ ـ ـ  )1،5ج ــاجومرت ــا يس ــهم
ووضوح.
ج ـ ـ يُعترب اعهر ا لكرتوين املاتج أكثر دقة ووضوااب م اعهر اللو م أجيف يعتمـد بشـك كبـري ولـئ توظيـف
وــدة ىل ــارات الكرتوجيــة اجويــة والكرتوجيــة مرتــدة ،وأ ــعة تــينية ،وموجهــات كهرومغناطيســية( .أبــو وزيــز،
 2119م،

.)35

ثالثاً :مكونات المجهر االلكتروني الماسح:

يتكــون اعهــر ا لكــرتوين املاتــج م ـ مكوجــات أتاتــية ،كمــا يتلــج م ـ الشــك ( )2اــددها أبــو وزيــز
( 2119م )31 ،النقاط اآلتية:
 3ـ قا ف ا لكرتوجات (.) Electron Gun

 2ـ املاعد ( اأجود ) (. )Anode
1ـ ـ العدتة املغناطيسية (.) Magneticlens
3ـ ـ ملفات املسج ).)Scanning coils

5ـ ـ كا ف ا لكرتوجات (.)Electron Delectort
6ـ ـ غراة العينة (.)Speciment Chamber
اجظر الشك (.)1
الشك ( )2تركيت اعهر ا لكرتوين املاتج.

http://www.purdue.edu

الشكل ( )١غرفة عينة المجهر االلكتروني الماسح
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4ـ ـ طريقة عمل المجهر االلكتروني الماسح:

تتحــدد طريقــة ومـ اعهــر ا لكــرتوين املاتــج للكشــف وـ الرتكيــت

الـدقيه للعينـات ـ ـ كمـا يوضـج الشــك ( )3ـ ـ مـ خــبىل اخلتـوات العمليــة
التالية:
أ ـ ـ ـ ـ ينبع ـ ــث ـ ــعاع ا لكرتوج ـ ــات م ـ ـ ـ امله ـ ــبة ( )Cathodeأو ق ـ ــا ف
ا لكرتوج ــات) )Electron Gunبفعـ ـ احلـ ـرارة الناهت ــة وـ ـ تسـ ـ
الفتيلة بتتبيـه جهـد كهربـا م بـ طرايهـا ،ويـتم تعجيـ الشـعاع بتسـلية
جهد واىل ولئ املاعد (.)Anode
الشك (  ) 3طريقة وم اعهر اإللكرتوين املاتج

ـ ـ ميــر الشــعاع م ـ خــبىل املاــعد مســار رأتــم داخ ـ اعهــر املفــر متامـاب مـ اهلـواف ىل غراــة العينــة ،ويــتم
تركيـز الشـعاع بواتـتة ودتـات مغناطيسـية ) ) ) Magnetic Lensوقبـ وبـور الشـعاع ا لكـرتوين بسـتج
العينة مير م خبىل ملفات املسج ) )Scanning coilsاليت تقوم بتحريك الشعاع ولئ تتج العينـة ،مث ميـر
الشــعاع ودتــة ــيئية لرتكيــز الشــعاع ولــئ ايــزف املســتهدف احاــيف ،وونــدما ياــتدم الشــعاع ا لكــرتوين
ا لكرتوج ــات

بس ــتج العين ــة ينبع ــث منه ــا الكرتوج ــات اجوي ــة (  )Secondary Electronsوترت ــد بع ـ
الساقتة ولئ تتج العينة وتسمئ ا لكرتوجات املرتدة (.)Back Scattered Electron
ج ـ ـ تقــوم الكوا ــف بتجمي ـ ا لكرتوجــات وتكبريهــا وىلرتــاهلا ىل ا ــة ىلظهــار العينــة ولــئ ــك هتــور ايــديو
رقمية ،ووادة ما يتم تزويد اعهـر بشا ـيت وـرض أاـدمها :لعـرض هتـور واضـحة للعينـة ،واأخـرى أخـذ هتـور
.)33-31
اوتوغرااية ،وختزينها (.أبو وزيز2119 ،م،
 5ـ ـ التطبيقات العملية للمجهر االلكتروني الماسح في فحص العينات:
أـ ـ ـ مـ ـ أه ــم التتبيق ــات العملي ــة للمجه ــر ا لك ــرتوين املات ــج توظيف ــيف اع ــاىل التـ ـ مثـ ـ  :حتليـ ـ وتشـ ـ يا
العينـات ،والكشــف وـ امليكروبــات والفريوتــات ،أو حتليـ وينــات مـ الــدم أو اأجســجة واخلبيــا ،وكــذلك
دراتة أتتج املواد امل تلفة ،وم اأمثلة ولئ لك اأ كاىل ( )31 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5اآلتية:
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الشك ( )6لكريات الدم احلمراف بواتتة اعهر
ا لكرتوين املاتج

الشك ( )5كرة دم بيلاف بواتتة اعهر ا لكرتوين املاتج
http://technologie789.blogspot.com

http://www.ibda3world.com

الشك ( )7ابيبات لقاح بواتتة اعهر اإللكرتوين

الشك ( )8تركيت و اشرة الذبا بواتتة اعهر اإللكرتوين
املاتج
http://technologie789.blogspot.com

املاتج

http://www.hazemsakeek.info

الشك ( )31مر ج أجبو كربوين جاجوي
بواتتة اعهر ا لكرتوين املاتج
جملة العلوم والتقنية العدد31 ،81 :

الشك ( )9خلية جباتية بواتتة اعهر ا لكرتوين املاتج
http://www.ibtesama.com

ـ ـ ـ وــرض بعـ التتبيقــات العمليــة للمجهــر ا لكــرتوين املاتــج بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة املتلــمنيف
مقاط ايديو ولمية و ا قية.
خامساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف حمدد ملفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج .
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووة .اكتت تعريفاب حمدداب ملفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج
النشاط (:)2

الهدف :حتديد أرب يزات للمجهر ا لكرتوين املاتج.
المهمة :ا كر أرب يزات للمجهر ا لكرتوين املاتج.
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ضوف دراتتك ليف.

النشاط ( :) 3
الهدف :رح طريقة وم اعهر ا لكرتوين املاتج

احا

العينات ،والكشف و تركيبها الدقيه ،بعد مشاهدة برجمية
الوتا ة املتعددة.
المهمة :أمامك الشك ( )33يوضج اأجزاف الر يسة للمجهر
ا لكرتوين املاتج ،بالتعاون م أاراد جممووتك ،جاقش طريقة
وم اعهر ا لكرتوين املاتج تش يا العينات والكشف
و تفاهتيلها الدقيقة.
الشك ( )33اأجزاف الر يسة للمجهر اإللكرتوين املاتج
http://www.science-hour.com

النشاط (:)4

الهدف :حتديد املكوجات الر يسة للمجهر ا لكرتوين املاتج بعد مشاهدة برجمية الوتا ة املتعددة.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،ادد مكوجات اعهر ا لكرتوين املاتج م خبىل مشاهدتك لربجمية
الوتا ة املتعددة.

سادساً :التقويم البنائي:

 -1ورف اعهر ا لكرتوين املاتج تعريفاب ولمياب دقيقاب ضوف دراتتك ليف.
-2ا كر ب يزات للمجهر ا لكرتوين املاتج.
 -3ب أمهية اعهر ا لكرتوين املاتج
-4ا رح

تتوير تكنولوجيا الناجو.

ادود أربعة أتتر طريقة وم اعهر ا لكرتوين املاتج

حتلي العينات.

 -5ضوف دراتتك ملفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج ،ومشاهدتك لربجمية الوتا ة املتعددة ،وضج اهتاهك
واهتمامك و تعلم هذا املفهوم ،وأمهية تعلميف بالنسبة لك ،والفوا د اليت اتتفد ا م تعلميف.

سابعاً :التغذية الراجعة:

مـ منتلــه جتــا ج التقــوا ،يـتم تزويــد التــب بــاخلربات التعليميــة املناتـبة ،ومعايــة جواجــت القاــور لــديهم
تعلــم املفهــوم ،مـ خــبىل احلـوار واملناقشــة ،أو أجشــتة الــتعلم اإل را يــة ،أو التــدريبات اــوىل املفهــوم ،لتحسـ

أدا هم كتسا العمليات املعراية ملفهوم اعهر ا لكرتوين املاتج.

-086-

األُنموذج ()2
المجهر النفقي الماسح ( )STM
() Scanning Tunneling Microscope

الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة.

أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم المجهر النفقي الماسح:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

 -1هتياغة مفهوم ولمم للمجهر النفقم املاتج.
 -2اكتشاف مبدأ الفكرة اأتاتية اليت يقوم وليها اعهر النفقم املاتج.
 -3تـعُّرف مكتشفم اعهر النفقم املاتج.
 -4وهتف ب مزايا يتميز هبا اعهر النفقم املاتج.
 -5توضيج طريقة وم اعهر النفقم املاتج.
 -6تاــميم خمتــة توضــيحم دقيــه لكيفيــة وم ـ اعهــر النفقــم املاتــج

ضــوف دراتــة النمــا ج الت تيتيــة

لتريقة وم اعهر النفقم املاتج.
 -7تـعُّرف ب ة تتبيقات وملية للمجهر النفقم املاتج.
 -8توضيج أمهية اعهر النفقم املاتج ا كتشااات العلمية لتكنولوجيا الناجو.
 -9التعبري و اهتاهيف واهتماميف و تعلم مفهوم اعهر النفقم املاتج.

ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر النفقي الماسح:
-1
-2
-3
-4

جهاز الكمبيوتر.
جهاز الداتا و.
برجمية الوتا ة املتعددة.
دلي املعلم.

 -5اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم اعهر النفقم املاتج.
 -6أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم اعهر النفقم املاتج.
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ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

موقف تعلم مشك متعله فاهيم تكنولوجيا الناجو ،وتقدا مسا وقلايا تثري اهتمامهم وتفكـريهم ،وتـداعهم
ىل اتت دام اواتهم ،ومهـارات تفكـريهم ،وخيـاهلم العلمـم ،ملمارتـة أجشـتة الـتعلم ا تتقاـا م ،والتعمـه
دراتــة املوقــف املشــك مـ خــبىل دقــة املباظــة ،وحتديــد املشــكلة ،وتكــوي ارضــيات ،وتقــدا ىلجابــات مبد يــة
حلـ ـ ـ املش ـ ــكلة ،ومجـ ـ ـ املعلوم ـ ــات واحلق ـ ــا ه ،وتنظيمه ـ ــا ،ومقارجته ـ ــا ،ومناقش ـ ــة الفرض ـ ــيات ،واختب ـ ــار أدلته ـ ــا،
واتــت ب النتــا ج وحتليلهــا وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي
منظومــيف اكريــة مفاهيميــة متســقة جاجوتكنولوجيــة لــدى التــب  ،مـ خــبىل ارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر النفقي الماسح:

3ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :و ــدف هــذر اخلتــوة ىل الكشــف و ـ ا تــتعداد املفــاهيمم لــدى التــب  ،م ـ خــبىل
مناقشتهم اخلربات السابقة املتعلقـة فهـوم اعهـر ا لكـرتوين املاتـج ،وربتهـا خبـربات املفهـوم ايديـد.كمـا
كتســا العمليــات املعرايــة املفاهيميــة ملفهــوم اعهــر
تســتهدف تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب
النقم املاتج ،ولتحقيه هذر الغاية م وـرض جممووـة مـ مقـاط الفيـديو للمجهـر النفقـم املاتـج وـرب برجميـة
الوتا ة املتعددة باتت دام جهاز احلاتت اآليل ،وجهاز الداتا و.
2ـ ـ تقســيم التــب ىل جممووــات ومـ تعاوجيــة هتــغرية يـرتاوح أاـراد كـ جممووــة مــا بـ (3ـ ـ ـ  )5طــب لتنفيــذ
أجشتة الربجامج ،وطرح التساى ت اوىل مفهوم اعهر النفقم املاتج.
1ـ ـ ـ حتدي ــد املفه ــوم وورض ــيف ول ــئ الت ــب  ،ومس ــاود م ول ــئ اكتش ــاف القاو ــدة اأتات ــية ال ــيت يق ــوم وليه ــا،
ومناقشــتهم اولــيف ،وحتليلــيف ىل وناهتــرر ومباد ــيف اأتاتــية ،والكشــف و ـ العبقــات ب ـ وناهتــرر ومكوجاتــيف
الر يسة.
3ـ ـ تقدا اخلربات التعليمية املتعلقة فهوم اعهر النفقم املاتج م خبىل ورض احملتوى التعليمـم للربجـامج ولـئ
التــب وــرب برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم اوهلــا ،وىلتاا ــة الفرهت ــة هلــم لت ــرح اتتفســارا م ا ــوىل
مفهوم اعهر النفقم املاتج ،واإلجابـة وليهـا ،و لـك هبـدف بنـاف تاـور مفـاهيمم واضـج وحمـدد ـو املفهـوم
مـ ـ اي ــث د لت ــيف العلمي ــة ،وحتليل ــيف ىل مباد ــيف اأتات ــية ،والتع ــرف وـ ـ العبق ــات القا م ــة بـ ـ مكوجات ــيف،
ومزايار ،وطريقة ومليف ،وبع تتبيقاتيف العملية.
5ـ ـ ورض بع الاور التوضـيحية ،والرتـوم الت تيتيـة ،للمجهـر النفقـم املاتـج ،ومناقشـتهم ايهـا ،وتعريلـهم
خل ـربات تعلمي ــة وتعليمي ــة وات ــعة ووميق ــة تث ــري ل ــديهم أت ــئلة واتتفس ــارات تق ــود ىل البح ــث وا تتقا ــاف
لإلجابة وليها.
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6ـ ـ ـ و ــرض مق ــاط اي ــديو تعليمي ــة موض ــحة للمجه ــر النفق ــم املات ــج مـ ـ اي ــث ــكليف اخل ــارجم ،ومكوجات ــيف
اأتاتــية ،وتتبيقاتــيف العمليــة الدقيقــة الكشــف و ـ وينــات امل ـواد الناجويــة ،وطريقــة معايتهــا للتوهت ـ ىل
ىلكتشااات ولمية جديدة مبتكرة.
 7ـ ـ تتبيــه أجشــتة الــتعلم ايماويــة والفرديــة ىلطــار اهلــدف احملــدد م ـ ك ـ جشــاط ،وحتديــد املهــام الــيت ينبغــم
ىلجنازهــا م ـ قبـ التــب  ،ويــتم تنفيــذ اأجشــتة م ـ خــبىل أوراق العم ـ املقدمــة للتــب  ،ومتــابعتهم أ نــاف
ارتتهم هلا ومساجد م وحتفيزهم إلجناز النشاط ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
 8ـ تقوا وملية اكتسا التب للعمليات واملهارات املعراية للمجهر النفقم املاتج ،وـ طريـه التقـوا البنـا م
للكشــف و ـ مــدى حتقــه أهــداف الربجــامج ،واكتســاهبم للعمليــات املعرايــة املفاهيميــة املتعلقــة فهــوم اعهــر
النفقم املاتج.
 9ـ تقدا ومليـة التغذيـة الراجعـة الفوريـة للتـب وتزويـدهم علومـات وهتـفية وـ مـدى تقـدمهم ـو اأهـداف
احملددة ،وتزويدهم ـ ـ أيلاب ـ ـ باملعـارف واخلـربات الـيت حيتاجووـا ،وتاـحيج معـاراهم ـو تعلـم املفهـوم ،و لـك
ضوف مؤ رات وملية التقوا البنا م.
 31ـ تكليف التب باياغة تعريف دقيه ملفهوم اعهر النفقـم املاتـج ،هتـياغة ولميـة دقيقـة جديـدة بأتـلوهبم
ضوف دراتتهم ليف.
اخلا
33ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات واهتمامــات التــب اإلجيابيــة والســلبية ــو تعلــم مفهــوم اعهــر النفقــم املاتــج م ـ
خــبىل ىلج ـراف ا ـوار معهــم ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر ماــغر يُعــربون ايــيف و ـ اهتاهــا م وآرا هــم ــو تعلــم
املفهوم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر النفقي الماسح:

يعترب اعهر النفقم املاتج(  )STMم اأجهزة واأدوات العلمية الدقيقة اليت
تعتمد وليها تكنولوجيا الناجو تش يا وحتلي املواد الناجوية ،اجتبقا م مبدأ

تكبري الاورة ىل أولئ اد ك

للتعرف ولئ تفاهتيلها ،وتركيبها الدقيه ،وقد

ابتكرر العاملان :اأملاين بينيج ،والسويسري روهر،كما يتلج م الشك (.)3

الشك (  ) 3هتورة ملبتكري اعهر النفقم
املاتج لبينيج وروهر

http://www.hazemsake
ek.com

 1ـ ـ مفهوم المجهر النفقي الماسح ( :)STM
وبارة و تقنية ميكروتكوبية تست دم مسج العينات ،كما يتلج
م الشك ( )2ويتكون هذا امليكروتكو م ىلبرة رأتها معدين وااد
جداب ،خمااة للتاوير ولئ الستوح ،وتست دم هذر اإلبرة للكتابة
والتاوير وحتريك الذرات الواادة بعد اأخرى ،ووضعها
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املكان

الشك ( )2اعهر النفقم املاتج

http://www.hazemsakeek.com

املناتت ،وبتكرار هذر العملية بتريقة منظمة ميك بناف تراكيت
املشار ىلليهما (هتفات تبمة2119 ،م.)23 ،

القيا الذري)Binnig & Rohrer(.

 2ـ ـ مزايا المجهر النفقي الماسح (:)STM
ميتاز اعهر النفقم املاتج ( )STMخباا ا اريدة ،متيزر و غرير م اعاهر اأخرى وم أهم تلك

املزايا ما يأ :

أ ـ ـ حيتوي ولئ ىلبرة مسبار ابتة لقيا اخلاا ا الكهربا ية لستج العينة
تسمئ ىلبرة ( تنجسر) كما يوضج الشك ( )1تُرا اإلبرة وختف
للحفا ولئ تداه التيار بقيمة ابتة ،ويتولد ايهد ب ىلبرة املسبار وتتج
العينة ايؤدي لك ىل تداه ا لكرتوجات وربة اجوة النفه( .ليندا وواد،
2117م.)83 ،
الشكل (  ) 3إبرة تنجستن للمجهر النفقي الماسح

http://lmsat3.com

ـ ـ يعتمــد امليكروتــكو النفقــم ولــئ ظــاهرة النفــه الكمــم ،اـ ا مــا م تقريــت اإلبــرة املوهتــلة (تنجســر) مـ
تتج العينة ،وم تتبيه اـرق جهـد بينهمـا اـ ن ا لكرتوجـات ميكنهـا أن تشـه جفقـاب خـبىل الفـرا مكوجـة تيـاراب
جفقياب دون تبمس الستح  (.احلاي 2119 ،م .)35 ،
ج ـ ـ با تت دام هذا النوع م اعاهر ميك احلاوىل ولئ هتورة والية الدقة ،وتفاهتي واضحة للجزيئات أو
الذرات ،كما ميك حتريك الذرات بشك اردي رة رة والتأ ري وليها ،وىلوادة تركيبها بتكار مواد وأجهزة
جديدة.
 3ـ ـ طريقة عمل المجهر النفقي الماسح (:)STM
تعتمد اكرة وم اعهر النفقم املاتج ولئ مبـدأ النفـه الكمـم ( )Quantum tunnelingاعنـدما
يقــرت طــرف اعــس املوهتـ للكهربــاف مـ تــتج العينــة ،ويــتم تتبيــه اــرق جهــد بينهمــا (بـ العينــة وطــرف
اعس ) ا ن ا لكرتوجات تشه جفقاب الكرتوجياب م خـبىل الفـرا بينهمـا ،مكوجـة تيـاراب جفقيـاب دون تبمـس رأ

اعس وتتج العينة ،والشك ( )3يوضج كيفية وم اعهر النفقم املاتج.
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الشكل (  ) 4يوضح طريقة عمل المجهر النفقي الماسح

4ـ ـ التطبيقات العملية للمجهر النفقي الماسح:
أ ـ ـ يُســت دم اعهــر النفقــم املاتــج العديــد مـ التتبيقــات العمليــة للكشــف وـ الرتكيــت الــدقيه لعينــة امل ـواد
الناجويـة املسـتهدف احاـها ،وتشـ يا خاا اـها الفيزيا يـة ،أو الكيميا يـة ،أو الكهربا يـة ،أو املغناطيسـية
أو ا لكرتوجية ،وم اأمثلة ولئ لك اأ كاىل (  ) 8 ،7 ،6 ،5اآلتية:

الشك ( )6تلسلة جزيئات بيف موهت

الشك (  ) 5هتورة مكربة لعينة م الذهت
بواتتة اعهر النفقم املاتج
http://ar.wikipedia.org

ولوي متجمعة ولئ ايراايل

http://ar.wikipedia.org

الشك ( 38 )7رة اديد اوق تتج اتم بواتتة

الشك ( )8وا ت الكروم بواتتة اعهر
النفقم املاتج
http://ar.wikipedia.org

اعهر النفقم املاتج
http://ar.wikipedia.org
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ـ ورض بع

التتبيقات العملية للمجهر النفقم املاتج بواتتة برجمية الوتا ة املتعددة.

سادساً :األنشطة التعلمية:
نشاط (:)1

الهدف :هتياغة مفهوم ولمم للمجهر النفقم املاتج.
المهمة :ورف اعهر النفقم املاتج تعريفاب ولمياب دقيقاب ضوف دراتتك هلذا املفهوم.
نشاط (:)2
الهدف :توضيج مبدأ الفكرة اأتاتية اليت يقوم وليها اعهر النفقم املاتج.
المهمة :يقوم اعهر النفقم املاتج ولئ اكرة مبد ية أتاتية حتلي العينات ،والكشف و الرتكيت الدقيه
ملكوجا ا .ادد هذر الفكرة .مث وضج كيف يعم اعهر النفقم املاتج ضوف هذا املبدأ ؟
نشاط (:)3
الهدف :وهتف ب

يزات للمجهر النفقم املاتج.

المهمة :يتميز اعهر النفقم املاتج ببع

املميزات ،ا كر ب م مزايا اعهر النفقم املاتج.

نشاط (:)4
اله ــدف :ــرح طريق ــة ومـ ـ اعه ــر النفق ــم املات ــج

اح ــا وحتليـ ـ

العينات.

المهم ــة :أمام ــك خمت ــة تفا ــيلم ،كم ــا يوض ــج الش ــك ( )9يوض ــج
طريقــة ومـ اعهــر النفقــم املاتــج حتليـ العينــات ،بالتعــاون
مـ أا ـراد جممووتــك ،ا ــرح طريقــة وم ـ اعهــر النفقــم املاتــج
ولئ ك ختوات وملية واضحة وحمددة.

الشك ( )9طريقة وم اعهر النفقم املاتج
http://ar.wikipedia.org

نشاط (:)5
الهــدف :رتــم خمتــة تفاــيلم مبتكــر لتريقــة وم ـ اعهــر النفقــم املاتــج

الكشــف و ـ الرتكيــت الــدقيه

للعينــات املفحوهتــة ضــوف اأ ــكاىل الت تيتيــة الــيت درتــها التالــت ،ومشــاهدتيف لربجميــة الوتــا ة
املتعددة اليت ورضل ولييف.

المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك هتمم خمتتاب تفايلياب مبتكراب لتريقة وم اعهر النفقم املاتج لتحلي
العينات والكشف و تفايب ا الدقيقة.
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سابعاً :التقويم البنائي :

ورف اعهر النفقم املاتج تعريفاب ولمياب حمدداب.
1ـ ـ ِّ
 2ـ ـ ما الفكرة اأتاتية اليت يعتمد وليها اعهر النفقم املاتج حتلي العينات ،والكشف و تركيبها الدقيه؟
1ـ ـ وضج ختوات وم اعهر النفقم املاتج تش يا العينات الدقيقة.
 3ـ ـ يتميز اعهر النفقم املاتج ببع املزايا .ا كر ب اب م تلك املزايا.
5ـ ـ قارن ب اعهر النفقم املاتج واعهر ا لكرتوين املاتج.
6ـ ـ اكتت تقريراب خمتاراب موضحاب اييف اهتمامك واهتاهك و تعلم مفهوم اعهر النفقم املاتج.

ثامناً :التغذية الراجعة:

اجتبقـ ـاب مـ ـ ات ــتجابة الت ــب أت ــئلة التقـ ـوميم البن ــا م ،ي ــتم تق ــدا وملي ــة التغذي ــة الراجع ــة ،بتا ــحيج
اتتجابا م ،ومعاية جواجت القاور لديهم ،وتزويـدهم بـاخلربات الـيت حيتاجووـا ،لتحسـ اكتسـاهبم للعمليـات
املفاهيمية املرتبتة باعهر النفقم املاتج.

تاسعاً :التدريب المنزلي:

اكتت تقريراب ولمياب خمتاراب موضحاب اييف مدلوىل اعهر النفقم املاتج ،وأهم يزاتيف ،وطريقة ومليف
الكشف و الرتكيت الدقيه للعينات ،وبع تتبيقاتيف العملية ،مدوماب ىلجابتك بالاور أو الرتوم الت تيتية.
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األُنموذج ( ) 3
المجهر االلكتروني َّ
النفاذ ))TEM
()Transmission Electron microscop
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم المجهر االلكتروني النفاذ :

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

 -1هتياغة مفهوم واضج للمجهر ا لكرتوين النفا .
 -2وهتف مزايا اعهر ا لكرتوين النفا .
 -3التمييز ب اعهر ا لكرتوين النفا وب اعهر اللو م.
 -4اكتشاف مبدأ الفكرة اأتاتية اليت تقوم وليها طريقة وم اعهر ا لكرتوين النفا

حتلي العينات.

 -5تاميم خمتة توضيحم لألجزاف الر يسة للمجهر ا لكرتوين النفا .
 -6وهتف طريقة وم اعهر ا لكرتوين النفا تش يا العينات الدقيقة.
 -7رح أجظمة تشغي اعهر ا لكرتوين النفا .
 -8تـعُّرف ب ة تتبيقات وملية للمجهر ا لكرتوين النفا .
9ـ ـ التعبري و اهتماميف واهتاهيف و تعلم مفهوم اعهر ا لكرتوين النفا .
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر االلكتروني النفاذ:

 -1جهاز الكمبيوتر.

 -2جهاز الداتا و.
 -3برجمية الوتا ة املتعددة.
 -4دلي املعلم.
 -5اقيبة الربجامج املتلمنة حمتوى الربجامج التعليمم ملفهوم اعهر ا لكرتوين النفا .
 -6أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم اعهر ا لكرتوين النفا .
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ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواقــف تعل ـم ىل ــكالية ،متعلقــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتقــدا مســا وقلــايا تثــري اهتم ــامهم وتفكــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومـ ــات ،واحلقـ ــا ه ،وتنظيمهـ ــا ،ومقارجتهـ ــا ،ومناقش ـ ــة الفرضـ ــيات ،واختب ـ ــار أدلتهـ ــا ،وات ـ ــت ب النت ـ ــا ج،
وحتليله ــا ،وتفس ــريها ،والتحق ــه منه ــا للوهت ــوىل ىل النتيجـ ـة النها ي ــة الا ــحيحة هب ــدف تك ــوي منظوم ــيف اكري ــة
مفاهيميــة متســقة جاجوتكنولوجيــة لــدى التــب  ،م ـ خــبىل ارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م ،وتتبيقهــا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر االلكتروني النفاذ:

3ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة  :و ــدف هــذر اخلتــوة ىل الكشــف و ـ ا تــتعداد املفــاهيمم لــدى التــب م ـ خــبىل
مناقشــتهم اخل ـربات الســابقة املتعلقــة فهــوم اعهــر النفقــم املاتــج ،وربتهــا خب ـربات املفهــوم ايديــد .كمــا
تســتهدف تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا العمليــات املعرايــة املفاهيميــة ملفهــوم اعهــر
ا لكــرتوين النفــا  ،ولتحقيــه هــذر الغايــة يـتم وــرض جممووــة م ـ مقــاط الفيــديو التعليميــة الو ا قيــة للمجهــر
ا لكرتوين النفا ورب برجمية الوتا ة املتعددة املعروضة بواتتة احلاتو .
2ـ ـ تقسيم التب ىل جممووـات ومـ تعاوجيـة هتـغرية يـرتاوح وـدد أاـراد كـ جممووـة مـا بـ ( 3ـ ـ ـ  )5طـب ،
لتنفيذ أجشتة الربجامج ،واملناقشة وطرح التساى ت اوىل مفهوم اعهر ا لكرتوين النفا .
1ـ ـ حتديد املفهوم وورضيف ولئ التب  ،ومساود م ولئ اكتشاف القاودة اأتاتـية الـيت يقـوم وليهـا ،وحتليلـيف
ىل وناهترر ومباد يف اأتاتية ،والكشف و العبقات ب مكوجاتيف الر يسة.
3ـ ـ ـ تقــدا اخل ـربات التعليميــة املتعلقــة فه ــوم اعهــر ا لكــرتوين النفــا م ـ خــبىل ورضــها وــرب برجميــة الوتــا ة
املتعــددة ،ومناقشــتهم اوهلــا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م اــوىل مفهــوم اعهــر ا لكــرتوين النفــا ،
واإلجابــة وليهــا و لــك هبــدف بنــاف تاــور مفــاهيمم واضــج وحمــدد ــو املفهــوم م ـ ايــث مدلولــيف العلمــم،
وحتليلــيف ىل مباد ــيف اأتاتــية ،والتعــرف و ـ العبقــات القا مــة ب ـ وناهتــرر ،ومزايــار وطريقــة وملــيف ،وبع ـ
تتبيقاتيف العملية.
 5ـ ـ ـ و ــرض الا ــور التوض ــيحية للمجه ــر ا لك ــرتوين النف ــا  ،مدوم ــة بالرت ــوم الت تيتي ــة ،ومناقش ــتهم اوهل ــا،
وتعريلهم خلربات تعلميـة واتـعة ووميقـة ،تثـري لـديهم أتـئلة واتتفسـارات تقـودهم ىل البحـث وا تتقاـاف
لإلجابة وليها.
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 6ـ ورض مقاط ايديو موضحة للمجهر ا لكرتوين النفا م ايث كليف اخلارجم ،ومكوجاتيف اأتاتية،
وطريقة ومليف ،وبع تتبيقاتيف العملية الدقيقة الكشف و وينات املواد الناجوية،وطريقة معايتها
للوهتوىل ىل اكتشااات ولمية جديدة.
 7ـ تتبيه أجشتة التعلم ايماوية والفرديـة ىلطـار اهلـدف احملـدد لكـ جشـاط ،وحتديـد املهـام الـيت ينبغـم ىلجنازهـا
م ـ قب ـ التــب  .ويــتم تنفيــذ اأجشــتة م ـ خــبىل اأوراق اخلاهتــة بتحقيــه هــذا الغــرض ،ومتــابعتهم أ نــاف
ارتتهم لألجشتة ومساجد م إلجنازها ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
 8ـ تقوا وملية اكتسـا التـب للمفهـوم ،ويهـدف هـذا اإلجـراف ىل التأكـد مـ اكتسـا التـب للعمليـات
املعرايــة املفاهيميــة للمجهــر ا لكــرتوين النفــا  ،و لــك ب ـ جراف ومليــة التقــوا البنــا م املتلــم أتــئلة مقاليــة
للكشف وـ مـدى حتقـه أهـداف الربجـامج ،واكتسـا التـب للعمليـات املعرايـة املفاهيميـة املتعلقـة بـاعهر
ا لكرتوين النفا .
 9ـ تقدا وملية التغذية الراجعة الفورية للتب  ،وتزويـدهم علومـات وهتـفية وـ مـدى تقـدمهم ـو اأهـداف
احملــددة ،وتزويــدهم باملعــارف واخل ـربات الــيت حيتاجووــا ،وتا ـحيج معــاراهم للمفهــوم ،و لــك ضــوف جتــا ج
وملية التقوا البنا م.
 31ـ تكليف التب باـياغة مفهـوم للمجهـر ا لكـرتوين النفـا هتـياغة ولميـة دقيقـة جديـدة بتـريقتهم اخلاهتـة
ضوف دراتتهم للمفهوم.
 33ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التـب اإلجيابيـة والسـلبية ـو تعلـم مفهـوم اعهـر ا لكـرتوين النفـا مـ
خبىل ىلجـراف اـوار معهـم ،أو تكلـيفهم بكتابـة تقريـر ماـغر يُعـربون ايـيف وـ اهتاهـا م ـو تعلمهـم للمفهـوم
الذي درتور.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم المجهر االلكتروني النفاذ:

اعهــر ا لكــرتوين النفــا م ـ أكثــر اأدوات العلميــة الدقيقــة ال ــيت تس ــت دم

تكنولوجي ــا الن ــاجو ختبــار

واحــا العينــات ،واحلاــوىل ولــئ هتــورة دقيقــة وواضــحة ،تســاود العلمــاف ولــئ اكتشــااات ولميــة جديــدة ،يــتم
توظيفهــا لتحقيــه غايــات ولميــة حمــددة ،أو اـ بعـ املشــكبت الــيت قــد تواجــيف اإلجســان بيئتــيف ،أو ابتكــار
أدوات ووتــا لتحس ـ وتتــوير جمــا ت احلي ـاة وايمــا يلــم توضــيج للمجهــر ا لكــرتوين النفــا ( )TEMم ـ
ايث مفهوميف ،ومزايار ،ومكوجاتيف اأتاتية ،وبع

تتبيقاتيف التقنية
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جماىل تكنولوجيا الناجو.

 1ـ ـ مفهوم المجهر االلكتروني النفاذ (:)TEM

وبـ ـ ــارة و ـ ـ ـ جـ ـ ــوع م ـ ـ ـ اعـ ـ ــاهر ا لكرتوجيـ ـ ــة ،يسـ ـ ــت دم ازمـ ـ ــة م ـ ـ ـ

ـ ـ ــعاع

ا لكرتوجات ،تنفذ ورب رحية رقيقة م العينة ،وتتفاوـ معهـا ،مكوجـة هتـورة هلـا،
يــتم تكبريهــا بواتــتة ودتــة ــيئية ،وورضــها ولــئ ا ــة تاــوير أو اـيلم تاــوير
أو كا ف اسا مث كامريا ) )CCDوترتاوح دقـة الاـورة بـ ( 1،3ـ ـ )1،2
جــاجومرت تقريب ـاب ،كم ــا يتب ـ م ـ الش ــك (،http://kcol.google.com) .)3
تاريخ اإلتااة3312/7/9 :هـ).

الشك ( )3اعهر اإللكرتوين النفا .
http://www.saudicnt.org

2ـ ـ مزايا المجهر االلكتروني النفاذ (:)TEM

يتميز اعهر ا لكرتوين النفا ( )TEMبالعديد م اخلاا ا م أمهها ما يأ :
أ ـ ـ يســت دم ازمــة مـ اأ ــعة ا لكرتوجيــة تنفــذ مـ خــبىل العينــة املفحوهتــة بفع ـ املغناطيســية ،تعكــس هتــورة
حتليليــة واليــة الدقــة وهــذر اخلاهتــية تكســت اعهــر ا لكــرتوين النفــا أمهيــة خاهتــة تــت داميف كثــري م ـ

التتبيقات التبية ،والكيميا ية ،والفيزيا ية.
ـ ـ يتميز بتكوي هتورة دقيقة ترتاوح دقتها ب ( 1،3ـ ـ  ) 1،2جاجومرت.

ج ـ ـ يُسهم اعهر ا لكرتوين النفا حتديد الرتكيت الكيميا م الدقيه للمواد ،وحتديد مواق البُا الفيزيا ية
هلا االذرات امل تلفة تتفاو بتريقـة متميـزة مـ ا لكرتوجـات وات التاقـات امل تلفـة( .تـرجنل 2118 ،م
.)32 ،
د ـ ـ يتميــز هــذا اعهــر ب مكاجــات واليــة جتيجــة اتــت داميف أكثــر مـ جظــام للتشــغي يــؤدي كـ جظــام ىل وظــا ف
معينــة ،وبالتــايل احلاــوىل ولــئ وــدة معلومــات اســت جظــام التشــغي املســت دم ،وم ـ هــذر اأجظمــة مــا يلــم
:)6-5
( الشرا 3329 ،هـ،
ـ ـ جظام التاوير العادي :ام خبىل اأ عة النااذة ( )Transmitted Beamيـتم تكـوي هتـورة مكـربة تاـ
ىل ( )191،111مرة.
ـ ـ ـ جظــام ظــاهرة ا ـراف (  :) Diffraction Modeويتمث ـ قيــام العدتــة الشــيئية ببعثــرة ا لكرتوجــات
للحاوىل ولئ جوع معـ مـ ا ـراف ( )Diffraction Patternمث تكـوي هتـورة هلـا تسـتقب ولـئ ا ـة
اس ــفورية ،أو تتب ـ ول ــئ ا ــيلم ،وتكم ـ أمهي ــة ات ــت دام جظ ــام ا ـراف معرا ــة م ــدى التبل ــور العين ــات
املستهدف دراتتها ،أو معراة ما ىل ا كاجل الـذرات مرتبـة بشـك بلـوري أو وشـوا م ،كمـا يـتم وـ طريـه هـذا
النظام معراة ما ىل ا كاجل العينة تتكون م بلورة واادة أو م بلورات متعددة.
ـ ـ جظــام التاــوير وــايل الدقــة ( :)High Resolution lmagingويعم ـ هــذا النظــام ولــئ تكــوي هتــورة
للعينـات ولـئ مسـتوى الـذرات ،أي ىلن قـوة تكبـرير تاـ ىل ( )511،111مـرة اـأكثر ،ايـث تتكـون الاـورة
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م كب الشعاو النااـذ واملنحـرف ولـذا يكـون هـذا ايهـاز ولـئ درجـة واليـة مـ املوازجـة ()Alingnment
كما جيت أن تكون جسبة ا هتزاز أو اللوضاف أق ما ميك .
ه ـ ـ ـ لتلــف اعهــر ا لكــرتوين النفــا و ـ اعهــر اللــو م أن ودتــاتيف الكرتومغناطيســية ،يــتم الــتحكم ببعــدها
البــؤري أو قو ــا و ـ طريــه الــتحكم التيــار املــار وربهــا هلــذا ميك ـ رىيــة الــذرات بشــك مبا ــر و ـ طريــه
تكوي ازمة م ا لكرتوجات ات أقتار معينة ،كما ميك حتريكها اوق مسـااة معينـة تعتـم معلومـات وـ
الرتكيت الكيما م للمادة املراد احاها( .الشرا 3329 ،ه.)3 ،
3ـ ـ التركيب الدقيق للمجهر االلكتروني النفاذ (:)TEM
يتكون اعهر ا لكرتوين النفا م ودة مكوجات ر يسة ،وضحها (الشرا 3328 ،هـ،
اآل :

 )3ولئ النحو

أ ـ ـ ـ ماــدر الكرتوجــات يســمئ الفتيلــة ماــنوع م ـ مــادة تداتــم
جثيوم البورون ) )LaB6أو التنجستون.
ـ ـ اتحة هتمي ازمة ا لكرتوجات.

ج ـ ـ ودتة يئية لتكوي الاورة اأولية للنمو ج.
د ـ ـ ودتة مفرقة.
هـ ـ ـ ودتة وتتية لتكوي الاورة الوتتية الثاجية للنمو ج مكربة.
وـ ـ ودتة ىلتقاطية لتكوي الاورة النها ية للنمو ج.
ز ـ ـ ا ــة الوريســنل لتحويـ الاــورة ا لكرتوجيــة ىل هتـورة ضــو ية
مر ية .اجظر الشك (.)1
الشك ( )1اأجزاف الر يسة للمجهر ا لكرتوين النفا
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 4ـ ـ طريقة عمل المجهر االلكتروني النّفاذ:

يعمـ اعهـر ا لكـرتوين النفــا واـه مبـدأ الفكــرة الـيت تقـوم ولــئ اتـت دام ازمـة مـ

ا لكرتوجات ،كما يوضج الشك ( )3منبعثة م مادر الكرتوجات مع يسـمئ الفتليـيف
( )Filamentويك ــون و ــادة ما ــنوع مـ ـ م ــادة تدات ــم جثي ــوم الب ــورون ( )LaB6أو
التنجســتون ،ويــتم تس ـري هــذر ا لكرتوجــات أجبــو مفــر حتــل ضــغة ( 1،3ـ ـ ـ ) 7
تور ([ )Torrوهم وادة ضغة تساوي ضغة ومود مـ الز بـه ارتفاوـيف  3ملـم ] ولـئ
و ـ ــدة مرااـ ـ ـ لتولي ـ ــد طاق ـ ــة تـ ـ ـرتاوح بـ ـ ـ ( 311ـ ـ ـ ـ )311كيل ـ ــو اول ـ ــل ،مث مت ـ ــر ه ـ ــذر
ا لكرتوجـات خـبىل ودتـة ـيئية ( )Objective lensمث متـر خـبىل العينـة وجيـت أن
يكـون مسـك العينــيف أقـ مـ ( )311جــاتومرت للحاـوىل ولـئ معلومــات دقيقة،وبعـد لــك
متــر ا لكرتوجــات وــرب ودتــة وتــتية ،وولــئ أتــا هــذا املبــدأ يــتم تكــوي هتــورة وا يــة
ولئ لواة اسورييف أو ولئ تتج ( )CCDعيـث تظهـر الاـورة ولـئ جهـاز احلاتـو
( (.)CCD Cameraالشرا 3329 ،هـ .)3 ،

الشك (  )3طريقة وم اعهر
ا لكرتوين النفا

http://www.hazemsakeek.
com

 6ـ ـ التطبيقات العملية للمجهر االلكتروني النفاذ (:)TEM
الكشف الدقيه و البنية الرتكيبية للعينة قيـد الفحـا والتحليـ  ،ومـ

أ ـ ـ يُست دم اعهر ا لكرتوين النفا
هذر التتبيقات ما توضحيف اأ كاىل ( ) 7 ،6 ،5اآلتية:

الشك ()5هتورة ب ية اأبعاد لفريو Parapoxa
بواتتة اعهر ا لكنروين النفا
اإللكتروني النفاذ.

الشك ( )6هتورة لفريو بوليو املسبت
لشل اأطفاىل اجميف  11جاجومرت بواتتة
اعهر ا لكرتوين النفا

الشك ( )7أتبك جاجوية م كربييد البورون بواتتة اعهر
ا لكرتوين النفا

http://www.hazemsakeek.com

الشك ( )7تبلور احلديد م جوع  fccبواتتة اعهر ا لكرتوين النفا .
جملة العلوم والتقنية العدد 5 ،81
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الشك ( )8كربيتيد الرهتا
اعهر ا لكرتوين النفا

بواتتة

http://arabic.alibaba.com

ـ ـ ورض بع

التتبيقات العملية للمجهر ا لكرتوين النفا بواتتة برجمية الوتا ة املتعددة.

سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف دقيه ملفهوم اعهر ا لكرتوين النفا .
المهمة:

ضوف دراتتك ملفهوم اعهر ا لكـرتوين النفـا  ،أوـد هتـياغة املفهـوم هتـياغة ولميـة جديـدة بتريقتـك

اخلاهتة.
النشاط (:)2
الهدف :املقارجة ب اعهر ا لكرتوين النفا واعهر النفقم املاتج.
المهمــة:

ضــوف دراتــتك ملفه ـومم اعهــر ا لكــرتوين النفــا  ،واعهــر النفقــم املاتــج ،قــارن بينهمــا م ـ ايــث
املدلوىل العلمم ،واملزايا ،ومبدأ الفكرة اأتاتية اليت يقوم وليها وم ك منهما.

النشاط (:)3
الهــدف :تاــميم خمتــة تفاــيلم يوضــج املكوجــات اأتاتــية للمجهــر ا لكــرتوين النفــا بعــد مشــاهدة برجميــة
الوتا ة املتعددة.
المهمــة :بالتعــاون مـ أاـراد جممووتــك هتــمم خمتتـاب تفاــيلياب للمكوجــات الر يســة للمجهــر ا لكــرتوين النفــا
ضوف مشاهدتك لربجمية الوتا ة املتعددة.

النشاط (:)4

الهدف:

رح طريقة وم اعهر ا لكرتوين النفا

حتلي العينات بعد مشاهدة برجمية الوتا ة املتعددة.

المهمة :بالتعـاون مـ أاـراد جممووتـك ،وضـج كيفيـة ومـ اعهـر ا لكـرتوين النفـا

حتليـ العينـات مـ خـبىل

مباظتك لربجمية الوتا ة املتعددة ؟
سابعاً :التقويم البنائي:

ورف اعهر ا لكرتوين النفا .
3ـ ـ ِّ
2ـ ـ ا كر يزات اعهر ا لكرتوين النفا .
1ـ ـ ما مكوجات اعهر ا لكرتوين النفا ؟
3ـ ـ ما مبدأ الفكرة اأتاتية اليت تقوم وليها طريقة وم اعهر ا لكرتوين النفا
5ـ ـ ا رح ختوات وم اعهر ا لكرتوين النفا حتلي العينات.
6ـ ـ ما الفرق ب اعهر ا لكرتوين النفا واعهر اللو م ؟
7ـ ـ هتف ب ة تتبيقات وملية للمجهر ا لكرتوين النفا .
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حتلي العينات ؟

8ـ ـ اكتت تقريراب خمتاراب موضحاب اييف أمهية دراتة مفهوم اعهر ا لكرتوين النفا .
ثامناً :التغذية الراجعة:

ـدف ومليـة التغذيـة الراجعـة ىل تعــدي وتتـوير العمليـات املعرايـة الـيت اكتســبها التـب مـ تعلـم مفهــوم
اعهــر ا لكــرتوين النفــا  ،ولتحقيــه هــذر الغايــة ي ـتم اتــتعراض اأومــاىل الــيت قــام هبــا التــب  ،والتعقيــت وليهــا
وتعزيـز ايواجــت اإلجيابيـة الــيت أُجنـزت بنجــاح ،ومعايـة ايواجـت اأخــرى الـيت مل تتحقــه .و ضـوف اإلجابــة ولــئ
اأتئلة التقوميية يتم تعدي اتتجابات التـب  ،وتزويـدهم بـاخلربات الـيت حيتاجووـا لتحسـ أدا هـم كتسـا

العمليات املعراية ملفهوم اعهر ا

لكرتوين النفا .

تاسعاً :التدريب المنزلي:

ـ ـ اكت ــت تقريـ ـراب ولمي ـاب خمتاـ ـراب موض ــحاب اي ــيف م ــدلوىل اعه ــر ا لك ــرتوين النف ــا  ،وأه ــم يزات ــيف ،وطريق ــة ومل ــيف
الكشـ ــف و ـ ـ الرتكيـ ــت الـ ــدقيه للعينـ ــات ،وبع ـ ـ تتبيقاتـ ــيف العمليـ ــة ،مـ ــدوماب ىلجابتـ ــك بالاـ ــور أو الرتـ ــوم
الت تيتية.
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األُنموذج ( ) 4
مجهر القوة الذرية ()A F M
()Atomic Force Microscope
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم مجهر القوة الذرية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:
-1
-2
-3
-4

هتياغة مفهوم ولمم عهر القوة الذرية.
وهتف أرب مزايا يتميز هبا جمهر القوة الذرية.
املقارجة ب جمهر القوة الذرية وب اعهر ا لكرتوين النفا .
توضيج طريقة وم جمهر القوة الذرية حتلي العينات الدقيقة بدقة تامة.

 -5تاميم خمتة توضيحم لتريقة وم جمهر القوة الذرية
 -6تـعُّرف ب ة تتبيقات وملية عهر القوة الذرية.
 -7التعبري و اهتماميف واهتاهيف و مفهوم جمهر القوة الذرية.

حتلي العينات.

ثاني ـاً :المــواد واألدوات وتقنيــات التعلــيم المســاعدة فــي تنفيــذ البرنــامج التعليمــي لمفهــوم مجهــر القــوة
الذرية:

 3ـ جهاز الكمبيوتر.
 2ـ جهاز الداتا و.
 1ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
 3ـ دلي املعلم.
 5ـ اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم للربجامج اخلا

فهوم جمهر القوة الذرية.

 6ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم جمهر القوة الذرية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية متعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
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والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،وتق ــدا
ىلجابــات مبد يــة حل ـ املشــكلة ،ومج ـ املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات واختبــار
أدلتها ،واتت ب النتا ج ،وحتليلها ،وتفسريها ،والتحقه منها للوهتوىل ىل النتيجة النها يـة الاـحيحة هبـدف
تك ــوي منظومـ ــيف اكريـ ــة مفاهيميـ ــة متس ــقة جاجوتكنولوجيـ ــة لـ ــدى التـ ــب  ،م ـ ـ خـ ــبىل ارتـ ــة أجشـ ــتة الـ ــتعلم
ا تتقاا م ،وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم مجهر القوة الذرية :

3ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :و ــدف هــذر اخلتــوة ىل الكشــف و ـ ا تــتعداد املفــاهيمم لــدى التــب م ـ خــبىل
مناقشتهم اخلربات السابقة املتعلقة فهوم اعهـر ا لكـرتوين النفـا  ،وربتهـا خبـربات املفهـوم ايديـد ،كمـا
تســتهدف تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا العمليــات املعرايــة املفاهيميــة ملفهــوم جمهــر
القــوة الذريــة ،ولتحقيــه هــذر الغايــة يـتم وــرض مقــاط ايــديو و ا قيــة عهــر القــوة الذريــة وــرب برجميــة الوتــا ة
املتعددة.
2ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاـراد كـ جممووـة مـا بـ (  3ـ ـ  ) 5طـب لتنفيـذ
أجشـتة الربجـامج التعليمــم وتدريباتـيف مـ خـبىل احلـوار واملناقشـة ،وطـرح التســاى ت اـوىل مفهــوم جمهـر القــوة
الذرية.
 1ـ ـ حتديــد املفهــوم وورضــيف ولــئ التــب  ،ومناقشــتهم اولــيف ،وحتليلــيف ىل وناهتــرر ،ومباد ــيف اأتاتــية ،وتوضــيج
العبقات والتاورات اليت يتالف منها املفهوم.
3ـ ـ ـ و ــرض اخل ـربات التعليمي ــة املتعلقــة فه ــوم جمهــر الق ــوة الذريــة ول ــئ الت ــب و ــرب برجميــة الوت ــا ة املتع ــددة،
ومناقشــتهم اوهل ـا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م اــوىل املفهــوم ،واإلجابــة وليهــا ،لتشــكي تاــور
ولمم واضج وحمدد و املفهوم مـ ايـث مدلولـيف العلمـم ،وحتليلـيف ىل وناهتـرر اأتاتـية ،ومزايـار ،وطريقـة
ومليف ،وبع تتبيقاتيف العملية.
5ـ ـ ـ وــرض الاــور التوضــيحية عه ـر القــوة الذريــة ،مدومــة بالرتــوم الت تيتيــة ،ومناقشــتهم اوهلــا ،وتعريلــهم
خلـربات تعلميـة واتــعة ووميقـة ،تثــري لـديهم أتـئلة واتتفســارات ،تقـودهم ىل البحــث وا تتقاـاف لإلجابــة
وليها.
6ـ ـ ـ و ــرض مق ــاط اي ــديو تعليمي ــة و ا قي ــة موض ــحة عه ــر الق ــوة الذري ــة م ـ اي ــث ــكليف اخل ــارجم ،ومكوجات ــيف
اأتاتــية ،وطريقــة وملــيف ،وبعـ تتبيقاتــيف العمليــة الدقيقــة الكشــف وـ وينــات املـواد الناجويــة ،وطريقــة
معايتها كتشااات ولمية جديدة مبتكرة.
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7ـ ـ تتبيه أجشتة التعلم ايماوية والفردية ىلطـار اهلـدف احملـدد مـ كـ جشـاط ،وحتديـد املهمـات الـيت ينبغـم
ىلجنازهــا مـ قبـ التــب  ،ويــتم تنفيــذ اأجشــتة مـ خــبىل أوراق العمـ املقدمــة للتــب  ،ومتــابعتهم أ نــاف
ارتتهم لألجشتة ،ومساجد م ،وىلر ادهم إلجناز النشاط ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
8ـ ـ تقوا وملية اكتسا التب للمفهوم ،و دف هذر العملية ىل التأكد م اكتسا التب للعمليات
املفاهيمية عهر القوة الذرية ،و طريه ىلجراف التقوا البنا م املتلم أتئلة تش ياية للكشف و مدى
حتقه أهداف الربجامج التعليمم.
9ـ ـ ـ تقــدا ومليــة التغذيــة الراجعــة للتــب  ،وتزويــدهم علومــات و ـ مــدى تقــدمهم ـو اأهــداف احملــددة،
وتزويـدهم باملعـارف واخلـربات الــيت حيتاجووـا ،وتاـحيج معـاراهم للمفهــوم احملـدد ،ومعايـة جواجـت القاــور
لديهم ،و لك ضوف مؤ رات وملية التقوا البنا م.
ضــوف دراتــتهم

 31ـ ـ تكليــف التــب باــياغة ولميــة جديــدة ملفهــوم جمهــر القــوة الذريــة ،بتـريقتهم اخلاهتــة
ليف.
 33ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات واهتمامــات التــب ــو تعلــم مفهــوم جمهــر القــوة الذريــة مـ خــبىل ىلجـراف اـوار
معهـم ،والتعـرف ولـئ آرا هـم ووجهـات جظـرهم ،أو تكلـيفهم بكتابـة تقريـر ماـغر يُعـربون ايـيف وـ اهتاهـا م
و تعلم املفهوم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم مجهر القوة الذرية:
ُّ
يعد جمهر القوة الذرية م أكثر اعاهر دقة وكفافة حتلي وتركيت وينات املـواد الناجويـة و لـك ملـا يتميـز
بــيف مواهتــفات جوويــة ختتلــف وـ غــرير مـ اعــاهر ا لكرتوجيــة الــيت تســت دم تكنولوجيــا النــاجو .وللتعــرف ولــئ
هــذا النــوع مـ اعــاهر الدقيقــة تــيتم ىللقــاف اللــوف وليــيف مـ ايــث مفهومــيف ،وخاا اــيف ،وكيفيــة وملــيف حتليـ
العينات ،باإلضااة ىل بع تتبيقاتيف الناجوتكنولوجية املتنووة:
 1ـ ـ مفهوم مجهر القوة الذرية (:)A F M
جمهــر الق ــوة الذريــة ،كمــا يوضــج الش ــك ( :)3أاــد أج ـواع جمــاهر
احلساتات املسحية ات التحلي وايل الدقة اليت هلا قدرة حتليـ تاـ
ىل أجزاف م الناجومرت ،وميك بواتـتتيف احلاـوىل ولـئ هتـورة طبوغراايـة
ب يــة اأبعــاد للعينــة املدروتــة ،ويعتــرب م ـ اأدوات الر يس ـة تاــوير
وقي ـ ــا وحتري ـ ــك امل ـ ــادة ون ـ ــد مس ـ ــتويات الن ـ ــاجو ( .حمم ـ ــد2131 ،م،
.)39
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الشكل ( )1مجهر القوة الذرية

 2ـ ـ مزايا مجهر القوة الذرية (:)A F M

يتميز جمهر القوة الذرية بالعديد م السمات ومنها:

أ -يست دم جمهر القوة الذرية أ عة الليزر لتكوي هتورة دقيقة وواضحة للعينة املفحوهتة.
 عهر القوة الذرية قدرة حتلي والية للعينة تا ىل أجزاف م النـاجومرت ،ويفـوق اعـاهر اللـو ية بـألف مـرة.ج ـ ـ ـ ـ ـ يتمي ـ ـ ــز بق ـ ـ ــدرة حتليـ ـ ـ ـ اا ق ـ ـ ــة لتحدي ـ ـ ــد ج ـ ـ ــوع الرتكي ـ ـ ــت
أ ـ ـ ـ ـ ــعة
الليزر
الكيميا م ،وجوع كـ رة ،ومكـان تواجـدها ولـئ خمتـة ب ـم
الستج
الكـ ـ ــابو
اأبع ــاد لتل ــاريس ت ــتج العين ــة ول ــئ املس ــتوى ال ــذري .اجظ ــر
الشك (.)2

ىل

احلااة

الشكل ( )2مجس مجهر القوة الذرية

د -ميك بواتتة احلاوىل ولئ هتورة للـذرات ،وحتريكهـا ولـئ أتـتج املـواد ،االـذرة ولـئ رأ اعـس تتحسـس
الذرات رة رة ،وتشك قوة كيميا ية م ك رة ،كما ميك بواتتتيف التفريه ب املركبـات وـ طريـه احـا
ُ
خاا ا ــها الفيزيا ي ــة مث ـ ـ  :ا لتا ــاق ،وا اتك ــاك ،والكش ــف و ـ ـ اخلا ــا ا الكهربا ي ــة ،واملغناطيس ـ ـية،
والتوزي احلراري ،واملقاومة .http://knol.google.com) .تاريخ ا ترتجاع3312/7/9 :هـ).
ه ـ ـ ـ يقــوم وم ـ جمهــر القــوة الذريــة ولــئ مبــدأ قيــا حماــلة التغ ـريات
( وبدالسبم2131 ،م.)381 ،

التفاو ـ ب ـ املســبار وتــتج العينــة.

 3ـ ـ طريقة عمل مجهر القوة الذرية (:)A F M

حيتــوي جمهــر القــوة الذريــة ولــئ راع طولــيف عــدود امليكــرو ،و وايتــيف يوجــد رأ اــاد منح ـ (جمــس) و

جا ــف قت ــر ا ن ــاف ا ــدود ج ــاجومرت واا ــد .ويا ــن ه ــذا ال ـ ـرأ م ـ ـ م ــادة
السيليكون أو جرتات السيليكون ،ويست دم ملسج تـتج العينـة ،كمـا يتبـ مـ
الشك ( )1ووندما يقرت الستج احلـاد لـيبمس تـتج العينـة تنشـأ قـوة بـ
الـ ـرأ والس ــتج ــا ي ــؤدي ىل ا ــدو ا ـ ـراف راع اعه ــر طبقـ ـاب لق ــاجون
هــوك ،ويــتم قيــا هــذر القــوة و ـ طريــه اجعكــا ــعاع ليــزر م ـ اــوق تــتج
الــذراع ونــد ا رااــيف ،وم ـ مث يســقة هــذا الشــعاع ولــئ ــبكة م ـ الكشــااات
الثنا ية اللو ية لتكوي هتورة دقيقة للستج (.حممد2131،م،
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.)39

الشك ( )1جمس ملسج تتج العينة
http://ar.wikipedia.org

 4ـ ـ التطبيقات العملية لمجهر القوة الذرية:

تتبيقــات جمهــر القــوة الذريــة بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة املتلــمنة ملقــاط الفيــديو الو ا قيــة

أـ ـ وــرض بعـ

الــيت توضــج التتبيقــات العمليــة عهــر القــوة الذري ـة ،وىلر ــاد التــب ىل تــدوي ملحوظــا م ،ومشــاهدا م
ومناقشتهم اوهلا.
ـ ـ يسـت دم جمهـر القــوة الذريـة دراتـة الفلـزات واملركبـات واملـواد احليويـة ،والفريوتــات ،و وهـا مـ العينــات
الدقيقة ،وم اأمثلة ولئ لك اأ كاىل التوضيحية ( )7 ،6 ،5 ،4اآلتية:

الشك ( )3هتورة لبلورة كلوريد الاوديوم
بواتتة جمهر القوة الذرية

الشك ( )5هتورة لسلسلة بوليمر بواتتة جمهر القوة الذرية

http://ar.wikipedia.org

http://ar.wikipedia.org

الشك (  ) 7جقتة كمومية بواتتة جمهر
القوة الذرية .
http://www.crezeman.com

الشك ( ) 6هتورة لفريو بواتتة جمهر القوة الذرية

http://www.crezeman.com

سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة مفهوم ولمم دقيه عهر القوة الذرية.
المهمة:

ضوف دراتتك ملفهوم جمهر القوة الذرية ،أود هتياغة املفهوم هتياغة ولمية حمددة واقاب لفهمك

وأتلوبك اخلا .

النشاط (:)2
الهدف :حتديد أرب مسات يتميز هبا جمهر القوة الذرية.
المهمة  :ا كر أرب مسات يتميز هبا جمهر القوة الذرية.
-216-

النشاط (:)3
الهدف :املقارجة ب جمهر القوة الذرية واعهر ا لكرتوين النفا .
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك قارن ب جمهر القوة الذرية واعهر ا لكرتوين النفا م ايث املفهوم،
ومبدأ الفكرة اأتاتية اليت يقوم وليها ك منهما ،واملزايا اليت يتميزان هبا ؟

النشاط (:)4
الهدف :توضيج طريقة وم جمهر القوة الذرية

حتلي العينات بعد مشاهدة برجمية الوتا ة املتعددة.

المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،وضج ختوات وم جمهر القوة الذرية

ضوف مشاهدتك لربجمية

الوتا ة املتعددة.
النشاط (:)5
الهدف :رتم خمتة توضيحم مبسة لكيفية وم جمهر القوة الذرية

حتلي العينات.

المهمة :بالتعاون م أراد جممووتك ،ارتم خمتتاب توضيحياب لتريقة وم عهر القوة الذرية

حتلي العينات.

النشاط (:)6

الهدف :حتديد اهتاهات التب

و مفهوم جمهر القوة الذرية.

المهمة :اكتت تقريراب خمتاراب موضحاب اييف اهتمامك واهتاهك و مفهوم جمهر القوة الذرية ؟

سابعاً :التقويم البنائي:

3ـ ـ ورف جمهر القوة الذرية.
 2ـ ودد يزات جمهر القوة الذرية.
 1ـ ما الفرق ب جمهر القوة الذرية واعهر ا لكرتوين النفا ؟
 3ـ جاقش ختوات وم جمهر القوة الذرية حتلي العينات.
 5ـ وضج أمهية جمهر القوة الذرية ا كتشااات العلمية لتكنولوجيا الناجو.
ثامناً :التغذية الراجعة :

ضــوف اتــتجابة التــب لألتــئلة التقومييــة يــتم تتــوير وتعــدي اتــتجابات التــب ــو تعلــم املفهــوم،
وتزويــدهم بــاخلربات الــيت تســتهدف معايــة جواجــت القاــور لــديهم اكتســا العمليــات املعرايــة ملفهــوم جمهــر

القوة الذرية.
تاسعاً :التدريب المنزلي:

اكتت تقريراب ولمياب و جمهر القوة الذرية م ايث املفهوم ،واخلاا ا ،واملكوجات ،وطريقة ومليف

العينات مدوماب تقريرك بالاور والرتوم التوضيحية ،مستعيناب اادر الشبكة املعلوماتية.
-217-

حتلي

األُنموذجان ()6 ،5
جهاز المعالج النانوي مانيبيويالتور
()Nano Manipulator
وجهاز الراصف النانوي ()Assmlers
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية :

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ تعريف جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور تعريفاب ولمياب دقيقاب.
2ـ ـ وهتف ب خاا ا يهاز املعا

الناجوي ماجيبيويبتور.

1ـ ـ مقارجة جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور جهر القوة الذرية م ايث أوجيف الشبيف وا ختبف.
3ـ ـ اتتنتاج وظيفة جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور.
5ـ ـ هتياغة تعريف دقيه للراهتف الناجوي.
6ـ ـ حتلي مفهوم الراهتف الناجوي ىل وناهترر اأتاتية.
7ـ ـ اكتشاف وظيفة الراهتف الناجوي وملية التاني ايزيئم.
8ـ ـ املقارجة ب جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور ،والراهتف الناجوي م ايث أوجيف الشبيف وا ختبف .
9ـ ـ تـعُّرف بع التتبيقات العملية للراهتف الناجوي.

ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهومي جهاز المعالج النانوي
مانيبيويالتور والراصف النانوي:

 3ـ جهاز الكمبيوتر.

 2ـ جهاز الداتا و.
 1ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
 3ـ دلي املعلم.
 5ـ اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم ملفهومم جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور والراهتف الناجوي.
6ـ ـ ـ أوراق العمـ ـ املتل ــمنة أجش ــتة الربج ــامج التعليم ــم ملفه ــومم جه ــاز املع ــا الن ــاجوي م ــاجيبيويبتور والراهت ــف
الناجوي.
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ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية متعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف
اكرية مفاهيمية متسـقة جاجوتكنولوجيـة لـدى التـب  ،مـ خـبىل ارتـة أجشـتة الـتعلم ا تتقاـا م ،وتتبيقهـا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعـ ـاً :الخط ــوات اإلجرائي ــة لتنفي ــذ البرن ــامج التعليم ــي لمفه ــومي جه ــاز المع ــالج الن ــانوي م ــانيبيويالتور
والراصف النانوي:

 3ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب

كتســا

العمليات املعراية املفاهيمية ملفهومم جهـاز املعـا النـاجوي مـاجيبيويبتور ،والراهتـف النـاجوي ،ولتحقيـه هـذة
الغاية يتم ورض جممووة م مقاط الفيديو العلمية الو ا قية للمفهوم ورب برجمية الوتا ة املتعددة.
 2ـ ـ ـ تقســيم التــب ىل جممووــات وم ـ تعاوجيــة هتــغرية ي ـرتاوح أا ـراد ك ـ جممووــة مــا ب ـ ( 3ـ ـ ـ ـ  ) 5طــب ،
لتنفيذ أجشتة الربجامج ،واملناقشة والتحاور اوىل مفهومم املعا الناجوي ماجيبيويبتور ،والراهتف الناجوي.
1ـ ـ حتديـد املفهــوم وورضــهما ولــئ التــب  ،ومناقشــتهم اوهلمــا ،وحتلي ـ ك ـ مفهــوم ىل وناهتــرر اأتاتــية،
وتوضيج العبقات القا مة ب وناهتر ك مفهوم.
 3ـ ـ تقدا اخلربات التعليمية املتعلقة فهـوم جهـاز املعـا النـاجوي مـاجيبيويبتور بواتـتة برجميـة الوتـا ة املتعـددة،
ومناقشــتهم اوهلــا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م ،واإلجابــة وليهــا ،و لــك هبــدف تشــكي تاــور
مفاهيمم واضج وحمدد و املفهوم مـ ايـث مدلولـيف العلمـم ،وحتليلـيف ىل مباد ـيف اأتاتـية ،والتعـرف ولـئ
مزايار ،وطريقة ومليف ،وبع تتبيقاتيف العملية ،مث وـرض اخلـربات التعليميـة املتعلقـة فهـوم الراهتـف النـاجوي
ولئ غرار طريقة ورض مفهوم جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور.
5ـ ـ ورض برجمية الوتا ة املتعددة املوضحة ملفهوم جهاز املعا الناجوي مـاجيبيويبتور ،ومفهـوم الراهتـف النـاجوي
مـ ايــث ــكلهما اخلــارجم ،ومكوجا مــا اأتاتــية ،وطريقــة وملهمــا ،وبعـ تتبيقا مــا العمليــة الدقيقــة
الكشف و وينات املواد الناجوية ،وطريقة معايتها للوهتوىل ىل مكتشفات ولمية جديدة مبتكرة.
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6ـ ـ ـ تتبيــه أجشــتة الــتعلم ايماويــة والفرديــة ضــوف اهلــدف احملــدد م ـ ك ـ جشــاط ،وحتديــد امله ـام الــيت ينبغــم
ىلجنازهــا م ـ قب ـ التــب  ،وتنف ـذ اأجشــتة م ـ خــبىل أوراق العم ـ املقدمــة هلــم ،ومتــابعتهم أ نــاف تنفيــذهم
لألجشتة وحتفيزهم إلجناز النشاط وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ تقوا وملية اكتسا التب ملفهومم جهاز املعا الناجوي مـاجيبيويبتور ،والراهتـف النـاجوي ،و ـدف هـذر
العمليــة ىل التأكــد مـ اكتســا التــب للعمليــات املعرايــة املفاهيميــة للمفهــوم  ،وـ طريــه ىلجـراف تقــوا
بنا م يتلم أتئلة مقالية للكشف و مدى حتقه أهداف الربجامج.
ضــوف جتــا ج التقــوا البنــا م ،وتزويــدهم علومــات وـ مــدى تقــدمهم ــو
 8ـ ـ تقــدا التغذيــة الراجعــة للتــب
اأهـداف احملــددة ،وتزويــدهم باملعــارف واخلـربات الــيت حيتاجووــا ،وتاــحيج معــاراهم ــو اكتســا مهــارات
املفهوم .
9ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التب اإلجيابية والسلبية و مفهوم جهـاز املعـا النـاجوي مـاجيبيويبتور،
ومفهــوم الراهتــف النــاجوي مـ خــبىل ىلجـراف اـوار معهــم ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر ماــغر يُعــربون ايــيف وـ
اهتاها م و املفهوم .
خامساً :المحتوى التعليمي لمفهومي المجس النانوي مانيبيويالتور والراصف النانوي :

مـ اأدوات املتقدمــة الــيت تســت دم تشـ يا ومســج وحتليـ العينــات ،وتاــوير رات وجزيئــات امل ـواد
الناجوية بدرجة والية م الدقة والوضوح جهاز املعا الناجوي :ما جيبيو تور ،ولتحديـد معـا دقيـه ود لـة ولميـة
واض ــحة للمع ــا الن ــاجوي ،والررواهت ــف الناجوي ــة ت ــيتم مناقش ــتهما مـ ـ اي ــث مفهومهم ــا ،و يزا م ــا ،وبع ـ ـ

تتبيقا ما الناجوتكنولوجية.
1ـ ـ مفهوم المجس النانوي مانيبيويالتور (:)Nano Manipulator
وبــارة و ـ جمــس اســا دقيــه ،يســاود العلمــاف

دراتــة العينــات بدقــة

متناهيــة ،ويشــتم ولــئ آلــة تشــبيف واــا قيــادة الســيارة ،كمــا يوضــج الشــك ()3
وتتا ـ اآللــة بكمبيــوتر اــم مــزود ببتاقــة رتــم بيــاين متقدمــة للغايــة ،تقــوم
بتحويـ البياجـات وورضـها ولـئ هيئـة هتـور جمسـية ب يـة اأبعـاد بـألوان متعــددة،
ميكـ ـ تكبريه ــا ىل أاج ــام تزي ــد وـ ـ امللي ــون ض ــعف ،ب ــالرغم م ـ ـ أج ــيف يزي ــد

الشك (  ) 3املعا الناجوي ماجيبيويبتور
http://www.3rdtech.com

اجمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجومرتات ،وبوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ايه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
ميك ـ حتســس تــتج العينــة مبا ــرة ،والشــعور عــامل اأ ــياف الاــغرية واوااهــا ،وكــذلك الفج ـوات املوجــودة
جزيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الربوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ولزوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع البكترييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املمرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
( هتفات تبمة2119 ،م،

.)11
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ثانياً :مزايا جهاز المعالج النانوي مانيبيويالتور:

يتميز جهـاز املعـا النـاجوي بالعديـد مـ اخلاـا ا الـيت تسـاود العلمـاف
 )217بع ـ

دراتـة خاـا ا وينـات املـواد

اخلاــا ا الفريــدة الــيت يتميــز هبــا جهــاز

الناجويــة ،وقــد اــدد اخلزرجــم وأخريــان (2131م،
املعا الناجوي ومنها:
 -1للمعا الناجوي قدرة والية لتكوي هتورة ب ية اأبعاد للجزيئات متناهية الاغر تا ىل مليون مرة.
 -2حيت ــوي ول ــئ جم ــس اس ــا و ــايل الدق ــةِّ ،
ميكـ ـ العلم ــاف مـ ـ حتس ــس ايزيئ ــات متناهي ــة الا ــغر ،ووخزه ــا
وحتريكها ،ودراتة مسا ا امل تلفة.
 -3يشــتم ايهــاز ولــئ آلــة مشــرية مثـ واــا قيــادة الســيارة ،تتاـ عاتــو
ا ــم م ــزود ببتاق ــة رت ــم بي ــاين متقدم ــة للغاي ــة ،تق ــوم بتحويـ ـ بياج ــات
اعهــر لتعرضــها ولــئ ــك هتــورة ب يــة اأبعــاد ،ات أل ـوان متعــددة ،كمــا
يتب م الشك (.)2

الشك ( )2جمس ماجيبيويبتورلتحسس
ايزيئات الدقيقة
http://internet2.njit.edu

ثالثاً :الراصف النانوي (:)Assembler

الراهتــف النــاجوي أو جهــاز التجمي ـ  ،كمــا يوضــج الشــك ( )1ه ـو :جهــاز
روب ــوت ( )Robotمتن ــاهم الا ــغر ي ــرى ب ــالع اع ــردة ،ول ــيف أ رع لبمس ــاك
بالــذرة أو ايــزيف ،وتفكيــك املــادة ىل مكوجا ــا الذريــة ،ولــيف القــدرة ولــئ رهتــف
الذرات جبوار بعلها لاـناوة املـادة أو املنـتج املرغـو  ،وهـو مـزود بنظـام الكـرتوين
مــربمج ،يســاود العلمــاف ولــئ الــتحكم الرواهتــف ،وميكـ برجمتــيف إلجتــاج جسـ ة
مشاهبة ليف بالتكا ر أو ا تتنساخ (.بسيوين2118 ،م،

.)351

الشكل (  ) 3الراصف النانوي
http://www.alwatan.sy

 تحليل مفهوم الراصف النانوي:

يتلم مفهوم الراهتف الناجوي اأاكار التالية:
 -1يُع ِّـرب مفهـوم الرواهتــف أو اعمعـات الناجويـة وـ وجـود أجهـزة دقيقــة متناهيـة الاـغر ميكـ رىيتهـا بــالع

اعـردة ،تقـوم بعمليـة التاـني ايزيئـم (  ) Molecular Manufacturingأي التاـني ولـئ مسـتوى
ال ــذرات وايزيئ ــات ،وي ــتم ال ــتحكم الرواهت ــف وـ ـ طري ــه الربجم ــة ا لكرتوجي ــة ،لتق ــوم الرواهت ــف بوضـ ـ
الذرات أو ايزيئات مكاوا املناتت لتاميم وهيكلة مواد وأجهزة مبتكرة والية الكفافة والدقة.

 -2لكـم تكــون ومليــة تاــميم وهندتــة املـواد واأجهــزة دقيقــة واعالــة ،مـ خــبىل ومليــة التاــني ايزيئــم الــيت
تقوم هبا الرواهتف الناجوية ا ن هذر العملية حتتاج ىل مبي م الرواهتف الناجويـة املربجمـة ،الـيت تعمـ
وقل وااد بتريقة تريعة ومنظمة ،إلجتاج تلك املواد واأجهزة املستهدف تاميمها.
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 -3الرواهتــف الناجويــة ميكـ برجمتهــا الكرتوجيـاب إلجتــاج أجهــزة جاجويــة مشــاهبة هلــا متامـاب وـ طريــه ا تتنســاخ أو
التكا ر املربمج ،لتقوم هذر الرواهتف املستنس ة بتأدية وظا ف حمددة واه مبدأ الربجمة ا لكرتوجية.
سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط األول (:)1

الهدف :هتياغة مفهوم ولمم يهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور.
المهمة :أود هتياغة مفهوم جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور هتياغة ولمية واضحة وحمددة

ضوف دراتتك

هلذا املفهوم ؟

النشاط (:)2
الهدف :حتديد مزايا جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور.
المهمة :يتميز جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور بالعديد م املزايا ملعاية العينات وحتليلها .ا كر ب اب منها؟
النشاط (:)3

الهدف :رح طريقة وم جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور
حتلي العينات والكشف و تركيبها الدقيه.

المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،وضج باختاار الفكرة
اأتاتية لكيفية وم جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور
حتلي العينات والكشف و تركيبها الدقيه ،مستعيناب
بالشك (  ) 3؟

الشك ( )3مسج تتج العينة بواتتة املعا الناجوي ماجيبيويبتور
http://nanotechweb.org

النشاط (:)4
الهـدف :اتـتنتاج وظيفـة جهـاز املعـا النـاجوي مــاجيبيويبتور ،مـ خـبىل وـرض بعـ
الناجوي ماجيبيويبتور

حتلي العينات بواتتة الوتا ة املتعددة.

المهمة :ما وظيفة جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور ؟
النشاط (:)5
الهدف :تعريف مفهوم الراهتف الناجوي.
المهمة :ورف جهاز الراهتف الناجوي

ضوف دراتتك هلذا املفهوم بأتلوبك اخلا .
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تتبيقـات جهـاز املعــا

النشاط (:)6
الهدف :رح طريقة الراهتف الناجوي
ـ ـ ورض طريقة الراهتف الناجوي

وملية التاني ايزيئم.
وملية التاني ايزيئم م خبىل برجمية الوتا ة املتعدة.

المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،وضج طريقة وم الراهتف

وملة التاني ايزيئم م خبىل

مشاهدتك لربجمية الوتا ة املتعددة.

النشاط (:)7
الهدف :املقارجة ب

جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور ،وجهاز الراهتف الناجوي م ايث أوجيف الشبيف

وا ختبف بينهما.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،قارن ب جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور ،وجهاز الراهتف الناجوي
م ايث أوجيف الشبيف وا ختبف بينهما.

سابعاً :التقويم البنائي:

ورف جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور .
ِّ -1
 -2ودِّد ب اب م يزات يهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور .
 -3ما وظيفة جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور ؟
-4
-5
-6
-7

.

ورف مفهوم الراهتف الناجوي م خبىل مفهومك اخلا
ما وظيفة الراهتف الناجوي وملية التاني ايزيئم؟
ما املبدأ الذي تقوم ولييف اكرة أجهزة الرواهتف الناجوية ؟
قارن ب جهاز املعا الناجوي ماجيبيويبتور ،والراهتف الناجوي م ايث وظيفة ك منهما

تكنولوجيا

الناجو.
ثامناً :التغذية الراجعة:

ضوف اتتجابة التب

أتئلة التقوا البنا م ،يتم تتوير وتعدي اتتجابات التب  ،وتزويدهم

باخلربات اليت تستهدف معاية جواجت القاور لديهم
ماجيبيويبتور ،والراهتف الناجوي.

اكتسا العمليات املعراية ملفهومم املعا الناجوي
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المحور الثالث
نماذج مفاهيمية نانوتكنولوجية متعلقة بالمواد النانوية وتقنيات إنتاجاها
( المواد النانوية ،تقنية الهبوط في تصنيع المواد النانوية ،تقنية الصعود في تصنيع المواد النانوية)
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

 3ـ ـ تعريف ماتلج املواد الناجوية تعريفاب ولمياب دقيقاب.
2ـ ـ حتلي مفهوم املواد الناجوية ىل وناهترر اأتاتية.

1ـ ـ اكتشاف القاودت اأتاتيت لتكنولوجيا الناجو.
3ـ ـ اتتنتاج خاا ا املواد الناجوية.
5ـ ـ كر ب ة أمثلة متنووة خلاا ا املواد الناجوية.
6ـ ـ اتتنتاج أمهية خاا ا املواد الناجوية بالنسبة لتكنولوجيا الناجو.
7ـ ـ تعلي تغري خاا ا املواد الناجوية.
8ـ ـ التمييز ب طريقة تاني املواد بالترق التقليدية ،وطريقة تانيعها بتقنية تكنولوجيا الناجو.
9ـ ـ وهتف املراا اأتاتية لتاني املواد الناجوية.
31ـ ـ حتديد املبادئ اأتاتية اليت يعتمد وليها ولماف تكنولوجيا الناجو تان املواد الناجوية.
33ـ ـ هتياغة تعريف لتريقة تاني املواد الناجوية م اأولئ ىل اأتف (تقنية اهلبوط).
32ـ ـ هتياغة تعريف لتريقة تاني املواد الناجوية م اأتف ىل اأولئ (تقنية الاعود).
31ـ ـ وهتف طريقة تاني املواد الناجوية.
ثاني ـاً :المــواد وتقنيــات التعلــيم المســاعدة فــي تنفيــذ البرنــامج التعليمــي لمفهــوم المــواد النانويــة،وتقنيات
إنتاجها:

3ـ ـ جهاز الداتا و.

 2ـ ـ دلي املعلم.

 1ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.

3ـ ـ اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم املواد الناجوية وتقنيات ىلجتاجها.
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم املواد الناجوية وتقنيات ىلجتاجها.
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ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية متعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م ،والتعمــه دراتــة
املوقــف املشــك م ـ خــبىل دقــة املباظــة ،وحتديــد املشــكلة ،وتكــوي الفرضــيات ،ومج ـ املعلومــات واحلقــا ه،
وتنظيمه ــا ،ومقارجته ــا ،ومناقش ــة الفرض ــيات ،والتحق ــه منه ــا ،واختب ــار أدلته ــا ،وات ــت ب النت ــا ج ،وحتليله ــا،
وتفس ــريها ،والتحق ــه منه ــا للوهت ــوىل ىل النتيج ــة النها ي ــة الا ــحيحة هب ــدف تك ــوي منظوم ــيف اكري ــة مفاهيمي ــة
متسقة جاجوتكنولوجية لدى التب  ،م خبىل ارتة أجشتة التعلم ا تتقاـا م ،وتتبيقهـا مواقـف تعلُّميـة
جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المواد النانوية وتقنيات إنتاجها:

3ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا
بعـ
العمليات املعراية ملفهوم املواد الناجوية وتقنيات ىلجتاجها ،ولتحقيـه هـذة الغايـة يـتم مناقشـة التـب
املف ــاهيم املتعلق ــة ب ــأدوات وأجه ــزة تكنولوجي ــا الن ــاجو ،ومنه ــا جم ــاهر تكنولوجي ــا الن ــاجو ،والراهت ــف الن ــاجوي،
والكشف و العبقة القا مة ب هذر املفاهيم ومفاهيم املواد الناجوية وتقنيات ىلجتاجها.
2ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاـراد كـ جممووـة مـا بـ (  3ـ ـ  ) 5طـب لتنفيـذ
أجشتة الربجامج ،والتحاور واملناقشة ايما بينهم اوىل مفهوم املواد الناجوية وتقنيات ىلجتاجها.
1ـ ـ حتديد مفهوم املواد الناجوية ،ومفاهيم تقنيات ىلجتاجها ،وورضها ولئ التب  ،ومناقشتهم اوهلا وحتليلها
لتحديد التاورات والعبقات والرتاكيت اليت يتكون منها املفهوم.
3ـ ـ تقــدا اخلـربات التعليميــة املتعلقــة فهــوم املـواد الناجويــة وتقنيــات ىلجتاجهــا ،مـ خــبىل وــرض احملتــوى التعليمــم
للربج ــامج ول ــئ الت ــب بوات ــتة برجمي ــة الوت ــا ة املتع ــددة ،ومناقش ــتهم اول ــيف ،وىلتاا ــة الفرهت ــة هل ــم لت ــرح
تساى م ،واإلجابة وليها ،و لك هبدف تشكي أُطـر مفاهيميـة واضـحة وحمـددة ـو مفهـوم املـواد الناجويـة،
والتعــرف ولــئ القاوــدت اأتاتــيت اللت ـ تعتمــدان وليهمــا تكنولوجي ـا النــاجو ،وخاــا ا امل ـواد الناجوي ـة
الباـ ـرية ،والكهربا ي ــة ،والفيزيا ي ــة ،وأمثلته ــا ،ومرااـ ـ تا ــني املـ ـواد الناجوي ــة ،وتقني ــات تا ــنيعها ،واملب ــادئ
اأتاتية اليت تؤخذ ا وتبار وند تاني املواد الناجوية أو اأجهزة الناجوية.
5ـ ـ ورض بع التتبيقات الناجوية العملية لتاني املواد الناجوية واأجهزة الناجوية ورب برجمية الوتا ة املتعددة.
6ـ ـ تتبيه أجشتة التعلم الفردية وايماوية ىلطار اهلدف احملدد لك جشاط ،وحتديد املهمات اليت ينبغم
ىلجنازها م قب التب  ،ويتم تنفيذ اأجشتة م خبىل أوراق العم اخلاهتة باأجشتة التعلمية ،ومتابعتهم
أ ناف ارتتهم لألجشتة التعلمية ،ومساجد م وحتفيزهم إلجناز النشاط ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
-205-

 7ـ ـ تقـوا ومليـة اكتسـا التـب ملفهـوم املـواد الناجويـة وتقنيـات ىلجتاجهـا ،و ـدف هـذر العمليـة ىل التأكـد مـ
اكتســا التــب للعمليــات املعرايــة املفاهيميــة املتعلقــة فهــوم امل ـواد الناجويــة ،وتقنيــات ىلجتاجهــا و ـ طريــه
ىلجراف تقوا بنا م ،يتلم بع اأتئلة املقالية للكشف و مدى حتقه أهداف الربجامج.
8ـ ـ تقدا التغذية الراجعة الفورية للتب وتزويدهم باملعارف واخلربات الـيت حيتاجووـا ،ومعايـة جواجـت القاـور
لديهم اكتسا املهارات واملعارف املتعلقة باملفهوم.
9ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التب اإلجيابية أوالسلبية و مفهوم املـواد الناجويـة وتقنيـات ىلجتاجهـا مـ
خبىل ىلجراف اوار معهم للتعـرف ولـئ آرا هـم واهتاهـا م ،والفوا ـد الـيت اتـتفادوها منـيف ،أو تكلـيفهم بكتابـة
تقرير ماغر يعربون اييف و اهتاها م

و املفهوم ايديد وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم المواد النانوية وتقنيات إنتاجها:
احملــور اأوىل :املتمثلــة

مفه ــوم تكنولوجيــا النــاجو ،وولــم الن ــاجو،

تُشــك املفــاهيم الــيت تــبه مناقشــتها
ومقي ــا الن ــاجو ،ومفه ــومم ال ــذرات وايزيئ ــات ،ومف ــاهيم احملـ ـور الث ــاين املتعلق ــة باع ــاهر ا لكرتوجي ــة واأجه ــزة
اأخــرى لتحلي ـ العينــات والكشــف وـ خاا اــها ،باإلضــااة ىل املفــاهيم املتعلقــة بــاملواد الناجويــة وخاا اــها
وتقنيــات ىلجتاجاهــا ،البنيــة اأتاتــية لتكنولوجيــا النــاجو ،واهمهــا بتريقــة أكثــر ومقـاب و وليــة مـ مجيـ وناهتــرها
وأبعادها املتعددة.
ولبنــاف تاــور ولمــم دقيــه وات ـ النتــاق ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وىلدراك العبقــات القا مــة ب ـ املبــادئ
اأتاتــية ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو تــيتم ىللقــاف اللــوف ولــئ بع ـ النمــا ج املفاهيميــة املتعلقــة بــاملواد الناجويــة
وقواوــدها اأتاتــية ،وخاا اـها ،ومرااـ تاــنيعها ،وطــرق وتقنيــات ىلجتــاج املـواد واأجهــزة الناجويــة الــيت جالــل
اهتمامـاب ولميـاب متزايــداب مـ قبـ ولمــاف تكنولوجيـا النـاجو ،وخمتلــف ـرا ج اعتمـ
باوتبار أوا م املبادئ اأتاتية لتكنولوجيا الناجو ،وم هذر املفاهيم مايلم:

مجيـ الت ااـات العلميــة،

 1ـ ـ مفهوم المواد النانوية (:)Nano materials
امل ـواد الناجويــة :م ـواد متقدمــة ات تركيــت جــاجوي ،تتــألف م ـ مكــون وااــد أو أكثــر ،لــيف بُعــد وااــد ولــئ
اأق ـ ي ـرتاوح ب ـ (  )311-3جــاجومرت ،وحتت ــوي هــذر امل ـواد ولــئ جس ــيمات الن ــاجو ،وألي ــاف جاجويــة ،وأجابي ــت
جاجوية ،ومواد مركبة ،وتتوح بُا جاجوية (.مسلم وآخران2131،م.)8 ،
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ـ ـ ـ تحليل مفهوم المواد النانوية:

يتلم مفهوم املواد الناجوية ولئ اكرت أتاتيت مها:
أ ـ املواد الناجوية وبارة و مواد متناهية الاغر يرتاوح بعـدها بـ ()311-3جـاجومرت ،وهـم ولـئ أجـواع متعـددة،
امنها مواد أاادية البُعد مث  :املر حات الناجوية ،واألياف الناجوية ،ومنها مواد نا ية البُعد مث  :اأجابيـت

الناجوية ،ومنها مواد ب ية اأبعاد مث  :ايسيمات الناجوية ،والنقاط الكمية.

ـ ـ تعــدد أ ــكاىل مـواد النــاجو الــيت تســت دم

منتجـات تكنولوجيــا النــاجو ومنهــا ولـئ تــبي املثــاىل :جســيمات

النــاجو ،وأليــاف النــاجو ،وأجابيــت النــاجو ،وغريهــا م ـ امل ـواد الناجويــة الــيت تشــك البنيــة اأتاتــية لتكنولوجيــا

الناجو.

2ـ ـ القواعد األساسية لتكنولوجيا النانو:
تق ــوم تكنولوجي ــا الن ــاجو ول ــئ قاو ــدت ر يسـ ـت تع ــدان مـ ـ املب ــادئ اأتات ــية لفه ــم وىلدراك احلق ــا ه
العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو ،باإلضــااة ىل اهــم واتــتيعا خاا اــها ،وتتبيقا ــا التكنولوجيــة ،وقــد اــدد
بسيوين (2118م،

 )91-88تلك القاودت ولئ النحو التايل:

أ ـ ـ اختبف املسااة الستحية ملواد الناجو جسبياب وند مقارجتها م جفس الكتلة املنتجة

قيـا أكـرب ـا جيعـ

املواد أكثر تفاوبب وجشاطاب كيميا ياب ،وهذا

بــدورر يــنعكس ولــئ خواهتــها الكهربا يــة
واملغناطيس ـ ـ ــية والبا ـ ـ ـرية اكلم ـ ـ ــا جق ـ ـ ــا
اج ــم ايس ــيمات اـ ـ ن جس ــبة أك ــرب مـ ـ

الذرات تتواجد ولـئ السـتج باملقارجـة مـ
تلك املوجودة الـداخ  .ومثـاىل لـك :
ايسـ ـ ـ ــيم الـ ـ ـ ــذي يكـ ـ ـ ــون اجمـ ـ ـ ــيف ()11
ج ـ ـ ــاجومرتاب ،ميتل ـ ـ ــك اـ ـ ـ ـوايل ( )٪5مـ ـ ـ ـ

الشك (  ) 3يوضج أجيف كلما جقا اجم ايسيمات تزداد جسة الذرات ولئ الستج وتيترة آ ار الكم
ولئ تلوك املادة واختبف خاا اها اللو ية () http://faculty.kfupm.edu.sa.

الــذرات ولــئ تــتحيف ،وونــدما يكــون اجمــيف ( )٪31جــاجومرتاب ا ـ ن جســبة الــذرات ولــئ تــتحيف تا ـ ىل
( )٪21وونــدما يكــون اجــم ايســيم ( )1جــاجومرتات ا ـ ن جســبة الــذرات ولــئ تــتحيف تا ـ ىل ()٪51
اجظر الشك (.)3
ـ تبدأ آ ار الكم ( )Quantum effectsاهليمنة ولئ تلوك املادة وند مسـتوى املقيـا النـاجومرتي ـا
يؤ ر ولئ تلوكها الباري ،والكهربـا م ،واملغناطيسـم ،أي ىلجـيف كلمـا جقـا اجـم املـادة ىل مسـتوى املقيـا
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الناجومرتي ،تغريت خاا اها الباـرية ،والكهربا يـة ،واملغناطيسـية ،ومثـاىل لـك :البلـورات الاـلبة ىل ا اقـرت
اجمها م القيا ( )311-3جاجومرت تتغري خاا اها امليكاجيكية ،والكهربا ية ،والبارية ،واملغناطيسية.
وم ـ هــات القاوــدت متك ـ ولمــاف تكنولوجيــا النــاجو م ـ ابتكــار م ـواد وأجهــزة ومنتجــات جاجويــة ات
خاا ا اريدة ليس هلا مثي بالنسبة للتقنيات احلديثة.
3ـ ـ خصائص المواد النانوية:

تتغــري خاــا ا امل ـواد الناجويــة ونــد مســتوى املقيــا النــاجومرتي ،وم ـ أهــم ووام ـ هــذا التغــري هــو طبيعــة

التفــاوبت ب ـ الــذرات املكوجــة للمــادة ،وقــد اــدد احلاــي ( 2119م،
املواد الناجوية ولئ النحو اآل :

 )52-51بع ـ

خاــا ا

أ -الخصائص البصرية:
ختتلف اخلاا ا الباـرية للمـواد ونـد مسـتوى قيـا النـاجومرتي ،امـادة الـذهت ات اللـون اأهتـفر تظهـر
بــاللون اأمحــر ونــد مســتوى املقيــا النــاجومرتي ،اجظــر الشــك ( )3الســابه ،والســبت لــك يعــود ىل التريقــة
الـيت تتفاوـ هبـا ا لكرتوجـات مـ اللـوف ،اا لكرتوجـات االـة الكتـ الكبــرية تتحـرك عريـة ،بينمـا تعـاين جفــس
ا لكرتوجـات مـ تقييـد كبـري احلجــم النـاجومرتي ـا جيعلهـا تتفاوـ باــورة خمتلفـة مـ اوتوجـات اللـوف ايظهــر
الذهت خاا ا بارية خمتلفة.
ب -الخصائص الكهربائية:

ميك ـ للم ـواد الناجوي ــة أن متتل ــك خا ــا ا كهربا ي ــة اري ــدة كتل ــك ال ــيت متتلكه ــا أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة،

اا لكرتوجات ميكنها السري خبىل هذر اأجابيت دون وجـود أي مقاومـة ،متجـاوزة بـذلك قـاجون أوم الـذي يـربة
ب التيـار وايهـد واملقاومـة عيـث يتسـاوى وـدد ا لكرتوجـات الداخلـة لألجبـو مـ تلـك ا لكرتوجـات اخلارجـة
منيف ،بغ النظر و طوليف ومسكيف ،ويستفاد م هذر اخلاهتية تاني دوا ر الكرتوجية مثالية.
ج ـ ـ الخصائص الفيزيائية:
تــزداد اخلاــا ا الفيزيا يــة للم ـواد ونــد املســتوى النــاجومرتي مث ـ القــوة والاــببة ،وم ـ اأمثلــة ولــئ لــك:
معامـ ـ الق ــوة والا ــببة أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة ياـ ـ أاياجـ ـاب ىل ( )32 31جي ــوت /م  ،2أي اـ ـوايل مخس ــة
أضــعاف هتــببة مــادة الفــو  ،وأخــف منــيف وزج ـاب ع ـوايل تــل م ـرات تقريب ـاب ،وزيــادة مروجتهــا جتيجــة ازديــاد طوهلــا
باملقارجة م قترها.
وم اخلاا ا الفيزيا ية اليت تبدو واضحة للمواد ولئ مستوى املقيا النـاجومرتي درجـة ا جاـهار ،ايـث
ت ــن ف بش ــك كب ــري هت ــور ا الناجوي ــة مقارج ــة با ــور ا احملسوت ــة والس ــبت ل ــك يعـ ــود ىل أن رات
الستوح

املواد الناجوية متتلك روابة رية وجزيئية أق

ا يؤدي ىل اافاض درجة احلرارة.
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4ـ ـ أهمية خصائص المواد النانوية في التطبيقات العملية لتكنولوجيا النانو:

ختتلــف اخلاــا ا الفيزيا يــة ،والكيميا يــة ،والكهرومغناطيســية ،وامليكاجيكيــة للم ـواد ونــد مســتوى املقيــا

النــاجومرتي و ـ خواهتــها وضــعها التبيعــم وتــبت هــذا ا خــتبف يعــود ىل طبيعــة التفــاوبت العاليــة ب ـ
الذرات املكوجة للمادة ،وا تتفادة م هذر اخلاـا ا ايديـدة ،يقـود ىل تتبيقـات ولميـة وتكنولوجيـة جديـدة
واتعة النتاق ،وم اأمثلة ولئ لك ما يأ :
المثال (:)1
لــو م ىلوــادة ترتيــت وضـ رات الكربــون الفحــم ونــد ىلجـراف ومليــة التفاو ـ ا جــيف ميك ـ ىلجتــاج اأملــا .
وكذلك ولو م ىلوادة ترتيت رات الرم ونـد ىلجـراف ومليـة التفاوـ اـ ن هـذر العمليـة تـتؤدي ىل ىلجتـاج ـرا ج
الكمبيوتر (.هتفات تبمة2119 ،م.)21 ،
مثال (:)2

ىل ا أمك ـ ىلوــادة ترتيــت رات الســيليكون م ـ ىلضــااة بع ـ الش ـوا ت لتحويلــيف ىل ــبيف موهت ـ ا ـ ن هــذا
اإلج ـراف يــؤدي ىل تاــني الــدوا ر املتكاملــة اعمعــة الرقــا ه املســت دمة احلواتــيت واأجهــزة ا لكرتوجيــة.

وىل ا ما م ىلوادة ترتيت رات اهليـدروج واأكسـج والكربـون اـيمك احلاـوىل ولـئ أجـواع متنووـة مـ املـواد
الغذا ية (.بسيوين2118 ،م.)23 ،
مثال (:)3
يتحوىل النحا اأهتفر م مادة ابتة كيميا ياب ىل مـادة قابلـة لباـرتاق ،ويتحـوىل لـون ابيبـات السـليكون
املعروف بعتامتـيف الشـديدة ىل اللـون اأزرق املتـأله ونـدما يكـون قترهـا ( )3جـاجومرت ،أمـا ىل ا كـان قترهـا ()3،7
جـاجومرت اسـيتحوىل لووـا ىل اللــون اأخلـر ،أمــا ونــد قتـر ( )2،3جــاجومرت اتتـأله بــاللون اأهتـفر .وتتــأله بــاللون
اأمحر وندما يكون قترها ( )2،9جـاتومرت ،وكـذلك اـ ن الكربـون يتحـوىل مـ االتـيف اهلشـة ىل مـادة أهتـلت مـ
.)25-23
احلديد وند مستوى املقيا الناجومرتي( .ل 2119 ،م،
وم اأمثلة السابقة ،يتلج الفرق ب التريقة التقليدية ،وتقنية تكنولوجيا الناجو تاـني املـواد امل تلفـة
اــالترق التقليديــة تعتمــد ولــئ ومليــة اخللــة بـ مكوجــات امل ـواد الداخلــة التفاو ـ بنســت معينــة إلجتــاج م ـواد
جديــدة ،بينمــا ختتلــف هــذر التريقــة متامــا باتــت دام تقنيــات تكنولوجيــا النــاجو الــيت تعتمــد ومليــيف ىلجتــاج امل ـواد
ايديدة ،بواتتة التحكم وملية وض الذرات وايزيئـات الداخلـة التفاوـ  ،وىلوـادة ترتيبهـا بدقـة متناهيـة
بتك ــار أجه ــزة ومـ ـواد جاجوي ــة جدي ــدة ،وكلم ــا تغ ــري ترتي ــت ال ــذرات ،ا و ــا تكتس ــت خـ ـوا متنوو ــة جدي ــدة،
ويســتثمر ولمــاف تكنولوجيــا النــاجو هــذر اخلاــا ا ابتكــار م ـواد وأجهــزة جاجويــة جديــدة أكثــر كفــافة ،وتــروة
ودقة ،وأق تكلفة ،واتتهبكاب للتاقة.
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5ـ ـ المراحل األساسية لتصنيع المواد واألجهزة النانوية:

متــر ومليــة تاــني امل ـواد واأجهــزة الناجويــة اتــتناداب ىل تقنيــات تكنولوجيــا النــاجو ،بــثب مراا ـ أتاتــية
خلاها مسلم وآخران (2131م )15 ،ولئ النحو التايل:
أ ـ ـ ال ــتحكم والت ــأ ري بكـ ـ رة مـ ـ رات امل ــادة ،وه ــذا يتتل ــت طرقـ ـاب وتقني ــات ولمي ــة دقيق ــة لإلمس ــاك بال ــذرة
وحتريكها ىل املكان املناتت ،وقد متكنل ركة ( International Business
 )Machinesو ــام (3991م) مـ ـ كتاب ــة ات ــم الش ــركة ( )IBMبوات ــتة
ترتيــت ( )15رة م ـ

رات وناــر الزينــون ولــئ تــتج بلــورة م ـ النيك ـ  ،كمــا

يبـ ـ ـ الش ـ ــك ( )2وات ـ ــت دم العلم ـ ــاف ل ـ ــك جه ـ ــاز امليكروت ـ ــكو ال ـ ــذري
( )AFMوباتت دام هذر التقنية ميك ابتكار أدوات وأجهزة جاجوية متقدمـة جـداب

الشك ( )2يوضج وملية التحكم

الذرات

أكثر كفافة وجودة م اأدوات واأجهزة املست دمة االياب ،اجظر الشكل ( )1و (.)3

الشك (  ) 1يوضج وملية التحكم
بتكار تقنيات جديدة .

الشك (  ) 3يوضج وملية التحكم
تقنيات جديدة .

الذرات

الذرات بتكار

http://www.hazemsakeek.com

http://www.hazemsakeek.com

ـ ـ ـ تتــوير آ ت جاجويــة تســمئ اعم ـ ( )Assemblerكمــا يوضــج الشــك ()5
اعمـ الوااـد حيتـاج ىل مبيـ
يتم برجمتها مسبقاب للتحكم الـذرات وايزيئـات ،و ِّ

م السن  ،لان مادة م جوع وااد م الذرات هلذا يتتلت اأمر ىلجتـاج مبيـ
الشك (  ) 5الراهتف الناجوي
اعمعات اليت تعم معاب وقل وااد لتاني جهـاز أو مـادة مـا بتريقـة
م هذر ِّ
http://www.alwatan.sy
وملية.
ج ـ ـ التقنية الناجوية حتتاج ىل ببي م املستنس ات لبناف الببي م اعمعات ،وهذر ل يزيـد اجمهـا وـ
مكعت عجم (3ملم )1وبعد لك تقوم بدورها

التحكم بالذرات.

5ـ ـ تقنيات تصنيع المواد النانوية:

م ـ املب ــادئ اأتات ــية ال ــيت يعتم ــد وليه ــا ولم ــاف تكنولوجي ــا الن ــاجو

تا ــني املـ ـواد الناجوي ــة أو املنتج ــات
)32

الناجوي التحكم بع خاا ا املواد الناجوية اليت اددها حممد ( 2131م،
 -1اجم ايزيئات (.) Molecules size
 -2ك ايزيئات ( )Molecules shapeه هو تداتم ؟ أم كروي ؟ أم ب م ؟ .)...
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النقاط اآلتية:

 -3توزيـ ـ ايزيئ ــات
مستقر؟.

(distribution

 )Moleculesهـ ـ ه ــو من ــتظم ؟ أم غ ــري من ــتظم ؟ أم مس ــتقر؟ أم غ ــري

 -4تركيت ايزيئات (.)Molecules Composition
 -5درجة هتم ايزيئات ( .) Degree of Molecules Agglomeration
وتليف وئ احلبشم ( 2119م )23 ،خاهتية تادتة وهم:
6ـ ـ ـ احلاــر الكمــم ،اــبع امل ـواد تكــون را ــا حماــورة بعــدي اتكــون اركــة ا لكرتوجــات

اهتــار وااــد،

كحركة املاف اأجابيت ،وبع املواد تكون را ا حماـورة بعـدي  ،اتكـون اركـة ا لكرتوجـات اهتـاه
مثـ ـ البئ ــر الكم ــم أن تغ ــري ه ــذر اخلا ــا ا ي ــؤ ر جووي ــة اخلا ــا ا الفيزيا ي ــة والكيميا ي ــة والكهربا ي ــة
واملغناطيسية للمواد ،والتحكم ايها يؤدي ىل منتجات جاجوية والية ايودة.
 تقوم طريقة تصنيع المواد النانوية على طريقتين رئيستين هما:
الطريقـ ــة األولـ ــى :تقنيـ ــة التاـ ــني م ـ ـ اأولـ ــئ ىل اأتـ ــف أو تقنيـ ــة اهلبـ ــوط
( )Top downويتله وليها أاياجاب طريقة التقسيم .

الطريقــة الثانيــة :اهــم تقنيــة التاــني مـ اأتــف ىل اأولــئ أو تقنيــة الاــعود
( )Bottom upوتســمئ ـ ـ أيلـاب ـ ـ طريقــة (التجميـ ) كمــا يوضــج الشــك
( )6وتتفــرع مـ هــات التـريقت جممووــة متنووــة مـ التــرق الثاجويــة ومنهــا:
طريق ـ ــة احلف ـ ــر باحل ـ ــام  ،والتريق ـ ــة ا لكرتوكيميا ي ـ ــة ،وطريق ـ ــة ا تتئا ـ ــاىل
اللي ـ ــزري ،وطريقـ ـ ــة التشـ ـ ــتيل ،وطريق ـ ــة الرتتـ ـ ــيت الكيميـ ـ ــا م أو الفيزيـ ـ ــا م،
وتيقتار البحث هنا ولئ مفهومم طـريقيت تقنيـة اهلبـوط ،وتقنيـة الاـعود ولـئ
اوتبار أوما التريقتان الر يستان تاني املواد والتقنيات الناجوية:

شكل ( )6طريقة تصنيع المواد النانوية الهبوط
والصعود .

http://prfo.taifedu.gov.sa

 -1مفهوم طريقة تصنيع المواد النانوية من األعلى إلى األسفل (تقنية الهبوط) أو تقنية التقسيم:
تقنيــة تاــني املـواد الناجويــة مـ اأولــئ ىل اأتــف ( )Top downوبــارة وـ  :ومليــة تتجــيف ايهــا طريقــة
تاــني املـواد الناجويــة مـ القمــة ىل القاوــدة للوهتــوىل ىل الشــك واحلجــم املتلــوب  ،وتقــوم ولــئ تقســيم امل ـواد
الكبــرية ،وحتويلهــا ىل مـواد ات بُعــد جــاجوي باتــت دام طــرق ووتــا ايزيا يــة ميكاجيكيــة مثـ  :التحـ  ،والــربد،
واحلفر اللو م ،أو وتا كيميا ية مث  :طريقة احلفر ببع اأمحاض ( .هتفات تبمة.)11 ،2119 ،
وم اأمثلة اليت تست دم ايها هـذر التريقـة :تاـني الرقـا ه ا لكرتوجيـة ،وواـدات الت ـزي الكمبيـوتر،
وهتناوة املواد أ بار املوهتبت ،والدوا ر ا لكرتوجية.
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 -2مفهــوم طريقــة تصــنيع المــواد النانويــة مــن األســفل إلــى األعلــى ( )Bottom upأو تقنيــة الصــعود
( التجميع ):
وهــم طريقــة معاكســة للتريقــة اأو تاــني امل ـواد الناجويــة ،ايــث تبــدأ ومليــة التاــني م ـ الــتحكم
ال ـ ــذرات وايزيئ ـ ــات واا ـ ــلها و ـ ـ بعل ـ ــها ،مث هتميعه ـ ــا لتا ـ ـ ىل احلج ـ ــم أو الش ـ ــك املتل ـ ــو  ،بات ـ ــت دام
التفاوبت الكيميا ية أو اتت دام طريقة تبادىل املـواد ( أي مـادة تشـك منهـا مـادة أخـرى ))Guozhong( .
املشار ىللييف ( هتفات تبمة2119 ،م ) 11 ،وهذر التريقة باختاار وبارة و هتميـ للمـواد الناجومرتيـة
مـ بُنيتهــا اأتاتــية رة مـ رة ،أو جــزيف مـ جــزيف ،باتــت دام ىلاــدى التقنيــات الناجويــة مث ـ  :جمهــر القــوة
الذرية ( )AFMالذي ب مكاجيف التحكم هذر الذرات أو ايز يات وجقلها م مكان ىل آخر.
سادساً :األنشطة التعلمية:
نشاط (:)1

الهدف :تعريف املواد الناجوية.
ورف مفهوم املواد الناجوية
المهمةِّ :

ضوف دراتتك ليف.

النشاط (:)2

الهدف :التعرف ولئ القاودت اأتاتيت اللت تقومان وليهما تكنولوجيا الناجو.
المهمــة :تقــوم تكنولوجيــا النــاجو ولــئ قاوــدت أتاتــيت  ،بالتعــاون مـ أاـراد جممووتــك اــدد هــات القاوــدت
مس ــتعيناب بالش ــك الت ــايل ،مث اس ـرمها مبين ـاب أمهيتهم ــا تكنوجي ــا الن ــاجو ،مث مهت ـ تس ــمية ولمي ــة منات ــبة مل ــدلوىل
الشك اآل :

النشاط (:)3
الهدف :ىلوتاف أمثلة توضيحية خلاا ا املواد الناجوية.
المهمة :أوة مثا ب توضيحياب وااداب لك م خاا ا املواد الناجوية البارية ،والكهربا ية ،والفيزيا ية.
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النشاط (:)4
الهدف :اكتشاف مراا تاميم وهندتة املواد واأجهزة الناجوية م خبىل اأ كاىل املعتاة.
المهمــة :تأم ـ

اأ ــكاىل اآلتيــة ،مث اتــتنتج م ـ مــدلوهلا العلمــم ،مراا ـ تاــميم وهندتــة امل ـواد واأجهــزة

الناجوية ،مث اكتت تعليقاب ولمياب خمتاراب مناتباب لك

ك .

http://www.saudicnt.org

http://nanotechnology.picture

http://www.dorar-aliraq.net

النشاط (:)5
الهدف :هتياغة تعريف ملفهوم تقنية اهلبوط (م القمة ىل القاودة) لتاني املواد واأجهزة الناجوية.
المهمــة :اكتــت تعريفـاب ولميـاب ملفهــوم تقنيــة اهلبــوط لتاــني املـواد واأجهــزة الناجويــة ،واقـاب ملفهومــك اخلــا

هلــذا

املاتلج ؟

النشاط (:)6
الهدف :هتياغة تعريف ملفهوم تقنية الاعود ( م القاودة ىل القمة ) لتاني املواد واأجهزة الناجوية.
المهمة :اكتت تعريفاب ولمياب واضحاب ملفهوم تقنية الاعود لتاني املواد واأجهزة الناجوية ،واقاب ملفهومك اخلـا
هلذا املاتلج.

-223-

النشاط (:)7
الهدف :اكتشاف طريقيت تاني املواد واأجهزة الناجوية م خبىل الشكل املعتي .
المهمــة :بالتعــاون م ـ أاــرد جممووتــك ،وم ـ خــبىل الشــكل اآلتي ـ اتــتنتج ط ـريقيت تاــني امل ـواد واأجهــزة
الناجويــة ،مث اكتــت تعليق ـاب ولميـاب خمتا ـراب ولــئ لك ـ ــك  ،مــدوماب ىلجابتــك باأمثلــة التوضــيحية،مث مهت ـ
تسمية ولمية مناتبة لك منهما.

مجلة العلوم والتقنية ،العدد ،38 :ص١١
http://nano-products.blogspot.com

النشاط (:)8
الهدف :التعرف ولئ بع

أجواع أجهزة وتقنيات املستقب الناجوية.

المهمــةُ :ميثـ الشــك املراــه ماــنعاب لتكنولوجيــا النــاجو
والية الكفافة ،بالتعاون م أاـراد جممووتـك ،اكتـت تعليقـاب ولميـاب
خمتاـ ـ ـراب ول ـ ــئ ه ـ ــذا الش ـ ــك  ،وكي ـ ــف تتوقـ ـ ـ أن تك ـ ــون ما ـ ــاج
املستقب ؟ ا كر بع اأمثلة ولئ لك.

اجــم كــف اليــد إلجتــاج أدوات وأجهــزة جاجويــة دقيقــة

سابعاً :التقويم البنائي:

3ـ ـ ورف املواد الناجوية تعريفاب ولمياب دقيقاب ضوف دراتتك هلذا املفهوم .
2ـ ـ اكم الفرا اآل :
تقوم تكنولوجيا الناجو ولئ قاودت أتاتيت مها:
أ ـ ـ ................................................................................
ـ ـ .............................................................................
1ـ ـ ا كر ب اب م خاا ا املواد الناجوية مدوماب ىلجابتك باأمثلة التوضيحية.
3ـ ـ ما أمهية خاا ا املواد الناجوية ؟
5ـ ـ ول تبت تغري خاا ا املواد الناجوية وند مقيا الناجومرت؟
6ـ ـ ما الفرق ب طريقة تاني املواد بالترق التقليدية املست دمة االياب ،وطريقة تانيعها بتكنولوجيا الناجو.
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7ـ ـ مهتف املراا اأتاتية لتاني املواد الناجوية أواأجهزة الناجوية.
8ـ ـ ما املبادئ اأتاتية اليت يعتمد وليها ولماف تكنولوجيا الناجو تان املواد الناجوية:
 9ـ ـ وـ ِّـرف مفهــوم طريقــة تاــني املـواد الناجويــة مـ اأولــئ ىل اأتــف (تقنيــة اهلبــوط) تعريفـاب دقيقـاب تبعـاب لفهمــك
اخلا هلذا املفهوم .دوم ىلجابتك باأمثلة اليت توضج بع املنتجات الناجوتكنولوجية اليت تعتمـد ولـئ هـذا
النوع م التقنية.
ورف مفهوم طريقة تاني املواد الناجوية مـ اأتـف ىل اأولـئ(تقنيـة الاـعود) تعريفـاب دقيقـاب تبعـاب لفهمـك
 31ـ ـ ِّ
املنتجات الناجوتكنولوجية اليت تعتمـد ولـئ هـذا

اخلا هلذا املفهوم ،دوم ىلجابتك باأمثلة اليت توضج بع
النوع م التقنية.
 33ـ ـ حتد و اهتاهك واهتمامك و مفهوم املواد الناجوية وتقنيات ىلجتاجها .وما ا يُشك تعلـم هـذا املفهـوم
بالنسبة لك ؟
ثامناً :التغذية الراجعة:

ضــوف ىلجابــة التــب ولــئ أتــئلة التقــوا البنــا م يــتم تقــدا ومليــة التغذيــة الراجعــة ،لتــدويم مــا اققــيف
التـب مـ أهـداف ،ومعايـة ايواجـت الـيت أخفقـوا ايهـا ،وتزويـدهم بـاخلربات واملعـارف الـيت حيتاجووـا هبــدف

تشكي تاورات ولمية ملفهوم املواد الناجوية ،ومفاهيم تقنيات ىلجتاجها.
تاسعاً :تدريب منزلي:

ورف املواد الناجوية تعريفاب واضحاب.
3ـ ـ ِّ
2ـ ـ ا كر بع خاا ا املواد الناجوية (غري اليت درتل) م خبىل اطبوك ولئ الشبكة املعلوماتيـة ،مـدوماب
ىلجابتك بالرباه العلمية.
1ـ ـ هتمم خمتتاب توضيحياب أادى تقنيات تاني املواد واأجهزة الناجوية.
3ـ ـ كيف تتوق أن تكون اأدوات واأجهزة املستقب اليت تعتمد هتناوتها ولئ تكنولوجيا الناجو ؟
5ـ ـ اكتت تعليقاب ولمياب ملدلوىل الشكل اآلتي  ،مث مهت تسمية ولمية مناتبة لك منهما.

http://cph-theory.persiangig.com
http://crnano.typepad.com
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المحور الرابع
نماذج مفاهيمية نانوتكنولوجية متعلقة بأنواع المواد النانوية
املـواد الناجويــة مـواد متناهيــة الاــغر تـرتاوح أبعادهــا بـ ( )311-3جــاجومرت ،تســمئ أاياجـاب ـواد تكنولوجيــا
الن ــاجو ،وميكـ ـ ىلجتاجه ــا ب ا ــدى ط ــرق تقني ــات تكنولوجي ــا الن ــاجو .وللمـ ـواد الناجومرتي ــة أمهيته ــا الناجوتكنولوجي ــة
اخلاهتــة و لــك ملــا تتميــز بــيف مـ خاــا ا كيميا يــة ،وايزيا يــة ،وكهربا يــة ،ومغناطيســية ،والكرتوجيــة ختتلــف وـ
خاــا ا جفــس املــادة اجمهـا و ــكلها التبيعــم ،وهــذر امل ـواد الناجويــة خباا اــها الفريــدة املتميــزة ،مل تك ـ
متااة للتتبيقات التكنولوجية قب ظهـور تكنولوجيـا النـاجو ،ولكنهـا أهتـبحل اآلن متااـة لكثـري مـ التتبيقـات
العلميــة الاــناوية وا لكرتوجيــة ،وتقنيــة املعلومــات وا تاــا ت ،والقتاوــات التبيــة والدوا يــة ،وغــري لــك م ـ
اعا ت العلمية اأخرى.
وتتن ــوع أ ــكاىل امل ـ ـواد الناجوي ــة الك ـ ـ ج ــوع ل ــيف خاا ا ــيف وتتبيقات ــيف امل تلف ــة ،وباإلمج ــاىل تنحا ــر امل ـ ـواد
الناجومرتجة حتل ب ة أجواع ر يسة :امنها املواد الناجويـة أااديـة البُعـد ،واملـواد الناجويـة نا يـة البُعـد ،واملـواد الناجويـة
متعددة اأبعاد ،وامتداداب ملفاهيم تكنولوجيا الناجو السـابقة ،تـيتم مناقشـة بعـ النمـا ج مـ مفـاهيم تكنولوجيـا
الن ـ ــاجو ات العبق ـ ــة الو يق ـ ــة ب ـ ــاملواد الناجوي ـ ــة اأكث ـ ــر ات ـ ــت دماب اأوت ـ ــاط العلمي ـ ــة ،والتتبيق ـ ــات العلمي ـ ــة
التكنولوجية ،است ترتيبها واجدراجها حتل هذر اأجواع الر يسة الثب ة.
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األنموذج ()1
المرشحات النانونة ()Nano filters
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم المرشحات النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ تعريف املر حات الناجوية تعريفاب ولمياب هتحيحاب.
2ـ ـ اتتنتاج ب مزايا للمر حات الناجوية.
1ـ ـ مكر أجواع املر حات الناجوية.
3ـ ـ تـعُّرف بع التتبيقات العملية للمر حات الناجوية.

5ـ ـ التعبري و اهتاهيف واهتماميف و مفهوم املر حات الناجوية.
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المرشحات النانوية :

3ـ ـ جهاز الداتا و.

2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ دلي املعلم.
3ـ ـ اقيبة الربجامج املتلمنة احملتوى التعليمم ملفهوم املر حات الناجوية.
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم املر حات الناجوية.
ثالثاً  :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب
مواق ــف تعل ــم ىل ــكالية متعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف
اكري ــة مفاهيمي ــة جاجوتكنولوجي ــة ل ــدى الت ــب مـ ـ خ ــبىل ارت ــة أجش ــتة ال ــتعلم ا تتقا ــا م ،وتتبيقه ــا
مواقف تعلمية جديدة.
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رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المرشحات النانوية :
3ـ ـ ىل عار التب باأهداف التعليمية اليت ينبغم حتقيقها

واية الربجامج.

كتســا
 2ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب
بعـ
العمليات املعراية املفاهيمية ملفهـوم املر ـحات الناجويـة .ولتحقيـه هـذر الغايـة يـتم مناقشـة التـب
املفــاهيم املتعلقــة بــاملواد الناجويــة ،وتقنيــات ىلجتاجهــا الــيت تعلموهــا الــدر الســابه ،والكشــف وـ العبقــة
القا مة ب تلك املفاهيم ومفهوم املر حات الناجوية ،مث ورض مقاط ايـديو ولميـة وـ املر ـحات الناجويـة
بواتتة برجمية الوتا ة املتعددة يذ اهتمام التب  ،وىل ارة دوااعهم و تعلم املفهوم ايديد.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووـات ومـ تعاوجيـة هتـغرية يـرتاوح وـدد أاـراد كـ جممووـة مـا بـ ( 3ـ ـ ـ  )5طـب ،
لتنفي ــذ أجش ــتة الربج ــامج مـ ـ خ ــبىل احلـ ـوار وتب ــادىل اأاك ــار ،وط ــرح التس ــاى ت ا ــوىل مفه ــوم املر ــحات
الناجوية.
3ـ ـ ـ حتديــد مفهــوم املر ــحات الناجويــة ،وورضــيف ولــئ التــب  ،ومناقشــتهم اولــيف وحتليلــيف ىل مكوجاتــيف ومباد ــيف
اأتاتية ،وحتديد العبقات القا مة ب مكوجاتيف.
5ـ ـ تقـدا اخلـربات التعليميـة املتعلقـة فهـوم املر ـحات الناجويـة مـ خـبىل وـرض احملتـوى التعليمـم للربجـامج ولـئ
التــب وــرب برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم اوهلــا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م واإلجابــة
وليهـا ،و لـك هبــدف تشـكي قاوــدة ولميـة مفاهيميــة رهتـينة ــو مفهـوم املر ــحات الناجويـة ،وخاا اــها،
وأجواوها ،وأهم تتبيقا ا العملية.
6ـ ـ ـ تتبيــه أجشــتة الــتعلم الفرديــة وايماويــة ىلطــار اهلــدف احملــدد لك ـ جشــاط ،وحتديــد املهمــات الــيت ينبغــم
ىلجنازه ــا م ـ ـ قب ـ ـ الت ــب  ،وي ــتم تنفي ــذ اأجش ــتة م ـ ـ خ ــبىل أوراق العم ـ ـ اخلاهت ــة بألجش ــتة التعلمي ــة،
ومتابعتهم أ ناف ارتتهم لألجشتة وحتفيزهم ،وتقدا التغذية الراجعـة ،إلجنـاز النشـاط وحتقيـه اهلـدف احملـدد
منيف.
 7ـ ـ تقــوا ومليــة اكتســا التــب ملفهــوم املر ــحات الناجويــة ،و ــدف هــذر العمليــة ىل التأكــد م ـ اكتســا
التـ ــب للعمليـ ــات املعرايـ ــة ملفهـ ــوم املر ـ ــحات الناجويـ ــة ،ب ـ ـ جراف ومليـ ــة التقـ ــوا البنـ ــا م املتلـ ــم أتـ ــئلة
تش ياية للكشف و مدى حتقه أهداف الربجامج التعليمم.
ضــوف مؤ ـرات التقــوا البنــا م ،وتزويــدهم علومــات و ـ
 8ـ ـ ىلج ـراف ومليــة التغذيــة الراجعــة الفوريــة للتــب
م ــدى تق ــدمهم ــو اأه ــداف احمل ــددة ،وك ــذلك تزوي ــدهم باملع ــارف واخلـ ـربات ال ــيت حيتاجوو ــا ،وتا ــحيج
معاراهم ملفهوم املر حات الناجوية.
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9ـ ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات واهتمامــات التــب اإلجيابيــة والســلبية ــو مفهــوم املر ــحات الناجويــة م ـ خــبىل
احل ـوار واملناقشــة ،وتوضــيج أمهيــة تعلمهــم لــيف ،وقيمتــيف العلميــة واق ـ ايــا م ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر
ماغر يُعربون اييف و اهتاها م ومشاورهم و تعلمهم ىليار ،وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم المرشحات النانوية:

املر ــحات الناجويــة م ـ امل ـواد الناجويــة أااديــة البُعــد ،ويتلــه وليهــا أاياج ـاب اأغشــية الناجويــة ،وهــم ىلاــدى
أجـواع امل ـواد الناجويــة الدقيقــة ،وايمــا يلــم توضــيج ملفهــوم املر ــحات الناجويــة وأهـم خاا اــها ،وأجواوهــا ،وبع ـ
تتبيقا ا العملية الناجوتكنولوجية:

 1ـ مفهوم المرشحات النانوية:

املر ــحات الناجويــة ( )Nano filtersوبــارة وـ أغشــية

متناهيـة الاــغر ماــممة مـ دقـا ه الناجو،كمــا يوضــج الشــك
( )3وتتكــون م ـ مســام هتــغرية جــداب أق ـ م ـ ( )31جــاجومرت،
وتس ـ ــت دم لع ـ ــزىل املـ ـ ـواد الدقيق ـ ــة الذا ب ـ ــة امل ـ ــاف ( .هت ـ ــفات
تبمة2119 ،م،

الشك ( )3يوضج الرتكيت الدقيه ملر ج جاجوين
http://ar.wikipedia.org

.)95

2ـ ـ مزايا المرشحات النانوية:

تتاف املر حات الناجوية ببع

املزايا ومنها:

أ ـ ـ ـ تتك ــون املر ــحات الناجوي ــة مـ ـ ق ــو مس ــامية متناهي ــة الدق ــة ،كم ــا يُبـ ـ
الشــك ( )2ــا جيعلهــا أكثــر كفــافة تنقيــة امليــار امللو ــة والشـوا ت والعوالــه
املا ية.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ أاج ـ ـ ـ ـ ـ ـام ت ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاوح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )311-31جـ ـ ـ ـ ـ ــاجو مـ ـ ـ ـ ـ ــرت.
( .http://ar.wikipedia.orgتاريخ اإلتااة/3312/8/2 :هـ).

الشك (  ) 2يوضج أاجام بع املر حات الناجوية .
http://ar.wikipedia.org

ج ـ ـ املر حات الناجوية أق تكلفة حتلية امليار املاحلة م الترق التقليديـة الفيزيا يـة والكيميا يـة العاليـة التكلفـة
باإلضااة ىل ملارها البيئية  .http://www.suadicn.org) .تاريخ اإلتااة/3312/8/5 :هـ).
د ـ ـ ـ ميكـ ـ تت ــوير مر ــحات جاجوي ــة كي ــة مل ــادة للرتت ــيت بات ــت دام أغش ــية الن ــاجو الكربوجي ــة ،وتتمي ــز ه ــذر
اأغشية خباهتية التنظيف الذا اهم تتاف بلزوجة من فلة ا يقل م التاـاق امللو ـات ،وتسـهم هـذر
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اخلاهت ــية تقلي ـ ـ جس ــبة ات ــتهبك التاق ــة
تاريخ اإلتااة/3312/8/5 :هـ).

حتلي ــة املي ــار ىل (.http://www.suadicn.org) .)٪51

 3ـ ـ أنواع المرشحات النانوية:

تنقسم املر حات الناجوية ىل قسم ر يس اددمها الدريهم (3328هـ ،

 )33ولئ النحو التايل :

أ -مرشحات أنابيب الكربون النانونية:
وهــم جــوع م ـ املر ــحات الناجويــة ات كفــافة واليــة ىلزالــة امللو ــات بأاجــام امليكــرومرت والنــاجومرت ،كمــا
يوضــج الشــك ( )1مثـ  :ىلزالــة اريوتــات ــل اأطفــاىل ،وبكترييــا اإليكــو  ،وهــم
أكثر مروجة ىلوادة اتت دامها م املر حات التقليدية و لك إلمكاجية تعقيمها.

الشك (  ) 1هتف م أجابيت الكربون
لتكوي مر حات جاجوية .
جملة التقدم العلمم،ودد66

ب -ألياف أكسيد األلمنيوم:

23

وهم وبارة و ألياف بيلاف اللون مانووة م أكسـيد اأملنيـوم ( اأملوجيـا ) ولـئ ـك مسـحوق قيـا
قتــري ( )2جــاجومرت ،وأطـواىل تـرتاوح بـ ( 31ـ ـ ـ  )311جــاجومرت كمــا يوضــج الشــك

( )3تُر ج ولئ طبقة حتتيـة مكوجـة مـ جسـيج زجـاجم ،ويلـم املر ـج جتـا ج تنقيـة
واليــة ايــودة .وأهــم ميــزة هلــذا النــوع مـ املر ــحات قدرتــيف ولــئ جــذ امللو ــات مـ
املاف املتداه ورب املر حات الناجومرتية ،وتعم اراغات النسـيج الزجـاجم ولـئ اجـز
ايـ ـرا يم ات اأاج ــام اأك ــرب مـ ـ ( )3ميك ــرومرت ،بينم ــا تت ــو ألي ــاف األومين ــا
مسؤولية وزىل ايرا يم اأهتغر م ( )3ميكرومرت.

الشك (  ) 3مر ج أكسيد اأملنيوم .

http://www.premium-waterfilters.com

4ـ ـ التطبيقات العملية للمرشحات النانوية:
تســت دم املر ــحات الناجويــة
ما يأ :

بعـ

التتبيقــات العمليــة لتكنولوجيــا النــاجو ومـ أهــم تلــك ا تــت دامات

أ ـ ـ تســت دم أغشــية النــاجو املنفــذة ( )Nano Porous Membranesـ ـ وهــم
ج ــوع م ـ الرق ــا ه الدقيق ــة حتت ــوي ول ــئ مس ــام دقيق ــة ا ــدود ( )31ج ــاجومرت ـ ـ ـ
لتوهتــي اأدويــة املكوجــة م ـ جزيئــات هتــغرية أو م ـ م ـواد غرويــة م ـ بروتينــات،
وتســت دم هــذر اأغشــية كــأداة لتوهتــي هرمــون اأجس ـول املعبــأ كبس ـولة ىل
خبيا البنكريا  ،كما يب الشك ( (.)5ل 2119 ،م.)135 ،
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الشك ( )5كبسولة جاجوية لتوهت الدواف

http://www.sciencesclub.com

ـ ـ ـ يسـت دم مر ـج جـاجو ألومينـا أو أكسـيد اأملنيـوم ( )Nano alumina Filterكمـا يوضـج الشـك ()6
وهـ ـ ــو أاـ ـ ــد املر ـ ـ ــحات الناجوي ـ ـ ـة ،ويسـ ـ ــوق اآلن كمنـ ـ ــتج ط ـ ـ ـ يسـ ـ ــمئ جاجوتـ ـ ــريم
( )Nanoceramميكنــيف تر ــيج أهتــغر جــزف ايســيمات الدقيقــة ،وهــو مفيــد
تعقــيم اأماــاىل التبيــة والدوا يــة ،وااـ الربوتـ  ،ومكثــف أجهــزة الكشــف الــيت
تست دم

احلرو البيولوجية(.هتفات تبمة2119 ،م،

.)96

ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومـ ـ ـ ـ ـ ـ جاج ـ ـ ـ ـ ــت طـ ـ ـ ـ ـ ـ آخ ـ ـ ـ ـ ــر تس ـ ـ ـ ـ ــت دم املر ـ ـ ـ ـ ــحات الناجوي ـ ـ ـ ـ ــة
( .http://ar.wikipedia.orgتاريخ اإلتااة/3312/8/35 :هـ).

الشك ( )6مر ج جاجوتريم .

http://www.premiumwater-filters.com

وملي ـ ـ ـ ـ ــات الغس ـ ـ ـ ـ ــي الكل ـ ـ ـ ـ ــوي.

د ـ ـ ـ طــبف أتــتج املنتجــات الفلزيــة بغــرض محايتهــا م ـ التآك ـ بالاــدأ .كمــا تســت دم اأغشــية الناجويــة
اأابم رقيقة السمك املست دمة تغليف املنتجات الغذا يـة هبـدف وقايتهـا مـ التلـو والتلـف ،وكـذلك
تاـ ــني رقـ ــا ه م ـ ـواد أ ـ ــبار املوهتـ ــبت مث ـ ـ  :رقـ ــا ه السـ ــيليكون لتوظيفهـ ــا هتـ ــناوة اخلبيـ ــا الشمس ـ ــية.
.)67
(ا تكندراين2131 ،م،
ه ـ ـ ـ اتــتفادت اململكـة العربيــة السـعودية مـ تقنيـة املر ـحات الناجويــة معايـة ميــار البحـر ،وقــد أ بتـل جتــا ج
التج ــار ااف ــاض ملوا ــة املي ــار بنس ــبة تـ ـرتاوح بـ ـ ( ٪11ـ ـ ـ ـ ـ  )٪61مـ ـ جمم ــوع اأم ــبح الذا ب ــة ،وىلزال ــة
( )٪98مـ ـ املـ ـواد العس ــرة مثـ ـ  :الكربيت ــات ،واملـ ـواد العالق ــة ،والبكتريي ــا .وارتفع ــل جس ــبة ات ــت ب امل ــاف
العــذ مـ ( ٪51ىل  )٪71مقارجــة بــالترق التقليديــة الــيت تاـ ىل ( )٪15اقــة ،وارتفـ ىلجتــاج حمتــات
التحلية اليت تعم هبذر التقنية بنسبة ( )٪23وبتكلفة تتجـاوز ( )٪3مـ التكلفـة الر يسـة إلجشـاف احملتـة.
( الدريهم3328 ،هـ )33 ،والشك ( )7يوضج اعالية املر حات الناجوية تنقية امليار امللو ة.

الشك ( )7يوضج دور املر حات الناجوية
http://www.nature.com

-230-

تنقية امليار

و ـ ـ وم ـ جاجــت ولمــم آخــر ،ميك ـ توظيــف البــوليمرات ،كمــا يوضــج الشــك ()8
لتنقية امليار م امللو ات والشوا ت والفتريات بدرجة جقاوة والية جداب.

الشك ( )8توظيف البوليمرات

تاــني اأغشــية الناجويــة

تاني اأغشية الناجوية

ز ـ ـ ـ ىلجتــاج واــدات ايي ـ الثالــث م ـ اخلبيــا الفوتواولتيــة املاــنعة م ـ اأغشــية الناجويــة الرقيقــة ،كمــا يوضــج
الشـ ــك ( )9وقـ ــد أ بتـ ــل التجـ ــار املعمليـ ــة كفاف ـ ــا العاليـ ــة توليـ ــد التاقـ ــة م ـ ـ أي جـ ــوع م ـ ـ ماـ ــادر
الفوتوجـات ،انظريـة ومـ هـذر اخلبيـا تعتمـد التشـغي ولـئ أي ماـدر مـ ماـادر اإلضـافة .ومـ أجــود
هذا اأجـواع مـ اخلبيـا ،مـا يسـمئ باخلبيـا الفوتواولتيـة متعـددة الوهتـبت ( )Multifunctionالـيت تُع ُّـد
أكثــر النمــا ج كفــافة ىلجتــاج التاقــة ،وتقــوم اكر ــا ولــئ هتمي ـ العديــد م ـ اخلبيــا الفوتواولتيــة ،وترتيبهــا
منظومــة وااــدة متســقة و لــك بوضـ اخلبيــا الــيت هلــا قــيم واليــة مـ اجـوات احلــزم
اــوق بعلــها الــبع
( )Bandgapاملقدمــة تليهــا اخلبيــا اأقـ وهكــذا ،وهبــذر التريقــة اـ ن اخلبيــا تقــوم بامتاــا أكثــر مـ
( )٪95مـ ـ جس ــيمات الفوتوج ــات املكوج ــة للل ــوف واحلامل ــة لب ــعاوات الكهرومغناطيس ــية امل ــأخو ة مـ ـ
الشــمس ،كمــا تــؤدي هــذر التريقــة ىل تقليـ الفاقــد مـ طاقــة الفوتوجــات الــيت يــتم اتــتيعاهبا بالكامـ  ،وهــذا
بدورر يؤدي ىل را كفافة اخللية الفوتواولتية الناجوية(.ا تكندراين2131،م[ ،د]).

الشك ([)9أ] منو ج اقيقم لل بيا الشمسية الابغية [ ] ك ختتيتم يوضج الرتكيت الداخلم
لل لية الفوتواولتية (جملة العر  ،العدد)623 :
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سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف ملفهوم املر حات الناجوية.
المهمة :تأم

الشك املراه ،مث ورف املر حات الناجوية تعريفاب ولمياب دقيقاب.

النشاط (:)2

مرشح نانوي
http://www.ece.rochester.edu

الهدف :اتتنتاج مزايا املر حات الناجوية.
المهمة  :اتتنتج ب مسات للمر حات الناجوية.
النشاط (:)3
الهدف :التعرف ولئ أجواع املر حات الناجوية.
المهمة :ودد أجواع املر حات الناجوية ،مث ا كر مثا ب لك جوع منها.
النشاط (:)4
الهدف :اكتشاف بع

التتبيقـات العمليـة للمر ـحات

الناجوية.
المهمـ ــة :بالتعـ ــاون م ـ ـ أا ـ ـراد جممووتـ ــك ،ا كـ ــر بع ـ ـ

التتبيق ــات العملي ــة للمر ــحات الناجوي ــة مس ــتعيناب
بالشـ ــك اآل  .وضـ ــج كيفيـ ــة وم ـ ـ املر ـ ــحات
الناجوية .مهت تسمية ولمية مناتبة هلا.

النشاط (: )5

http://www.liquidsonline.com

الهدف :اكتشاف التتبيه العلمم م خبىل الشك
املعتئ.
المهمة :يُعرب الشك اآل و تتبيه ولمم للمر حات الناجوية ،ادد جوع هذا التتبيه.
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جملة العلوم والتقنية العدد،81:

32

سابعاً :التقويم البنائي:

ورف املر حات الناجوية.
3ـ ـ ِّ
2ـ ـ ا كر ب مزايا للمر حات الناجوية .وما أمهية هذر املزايا ؟
1ـ ـ ودِّد أجواع املر حات الناجوية .وما وظيفة ك جوع ؟
ودد ب وظا ف للمر حات الناجوية.
3ـ ـ ِّ
5ـ ـ اكتت تعليقاب ولمياب دقيقاب ولئ الشك اآل  .مث مهت تسمية ولمية مناتبة ليف.

http://www.gizmag.com

6ـ ـ ول  :اهتمام ولماف تكنولوجيا الناجو باملر حات الناجوية.
7ـ ـ اكتت تقريراب موجزاب معرباب اييف و اهتاهك و مفهوم املر حات الناجوية ،وأمهية تتبيقا ا العملية
بع املشكبت احلياتية.

معاية

ثامناً :التغذية الراجعة:

ضــوف ىلجابــة التــب ولــئ أتــئلة التقــوا البنــا م ت ـتم ومليــة تقــدا التغذيــة الراجعــة ،لتــدويم مــا اققــيف
التــب م ـ أهــداف ،ومعايــة ايواجــت الــيت مل يتقنوهــا ،وتزويــدهم بــاخلربات واملعــارف الــيت حيتاجووــا هبــدف
حتس تعلمهم ملفهوم املر حات الناجوية ،واكتسا العمليات واملهارات املعراية املتعلقة هبذا املفهوم ؟
تاســعاً :تــدريب منزلــي :جــاقش باختاــار مفهــوم املر ــحات الناجويــة ،وخاا اــها ،وتتبيقا ــا العمليــة .موضــحاب
اهتاهك واهتمامك و تعلم هذا املفهوم.
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األنموذج ()2
األلياف النانوية ()Nano fiber
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ الدرس 35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم األلياف النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج أن يكون قادراً على:

3ـ ـ هتياغة تعريف ولمم ملفهوم األياف الناجوية.
2ـ ـ ىلوتاف مثال توضيحي لتاني األياف الناجوية.
1ـ ـ اتتنتاج خاا ا األياف الناجوية.
3ـ ـ رح بع التتبيقات العملية لأللياف الناجوية.

5ـ ـ تعُّرف بع خماطر األياف الناجوية ولئ هتحة اإلجسان.
6ـ ـ التعبري و اهتاهيف واهتماميف و مفهوم األياف الناجوية.
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم األلياف النانوية:

3ـ ـ جهاز الداتا و.
2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ دلي املعلم.

3ـ ـ اقيبة الربجامج املتلمنة حمتوى الربجامج التعليمم ملفهوم األياف الناجوية.
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم األياف الناجوية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية متعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف
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اكري ــة مفاهيمي ــة جاجوتكنولوجي ــة ل ــدى الت ــب مـ ـ خ ــبىل ارت ــة أجش ــتة ال ــتعلم ا تتقا ــا م ،وتتبيقه ــا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم األلياف النانوية:

3ـ ـ ىلوبم التب باأهداف التعليمية اليت يتع وليهم حتقيقها واية الربجامج.
2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا
العمليات املعراية ملفهوم األياف الناجوية .ولتحقيه هذة الغاية يتم مناقشـة التـب اـوىل مفهـوم املر ـحات
الناجوية الـيت تعلموهـا الـدر السـابه ،والكشـف وـ العبقـة القا مـة بـ مفهـوم األيـاف الناجويـة ومفهـوم
املر ــحات الناجويــة ،مث وــرض مقــاط ايــديو ولميــة و ا قيــة و ـ األيــاف الناجويــة بوات ــتة برجميــة الوتــا ة
املتعددة يذ اهتمامهم وىل ارة تفكريهم و اكتسا املعارف واملهارات املتعلقة فهوم األياف الناجوية.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح وـدد أاـراد كـ جممووـة مـا بـ ( 3ـ ـ ـ  ) 5طـب ،
لتنفي ـ ــذ أجش ـ ــتة الربج ـ ــامج مـ ـ ـ خ ـ ــبىل أوراق العمـ ـ ـ املع ـ ــدة ل ـ ــذلك ،والتع ـ ــاون ىلج ـ ـ ـراف وملي ـ ــات ال ـ ــتعلم
ا تتقاا ية ،واحلوار واملناقشة وطرح التساى ت اوىل مفهوم األياف الناجوية.
 3ـ ـ ـ حتدي ــد مفه ــوم األي ــاف الناجوي ــة ،وورض ــيف ول ــئ الت ــب  ،ومناقش ــتهم اول ــيف ،وحتليل ــيف ىل وناهت ــرر ومباد ــيف
اأتاتية ،والكشف و العبقات القا مة ب مكوجاتيف.
 5ـ ـ تقــدا اخل ـربات التعليميــة املتعلقــة فهــوم األيــاف الناجويــة م ـ خــبىل وــرض احملتــوى التعليمــم للربجــامج ولــئ
الت ـ ــب و ـ ــرب برجمي ـ ــة الوت ـ ــا ة املتع ـ ــددة ،ومناقش ـ ــتهم اوهل ـ ــا ،وىلتاا ـ ــة الفرهت ـ ــة هل ـ ــم لت ـ ــرح اتتفس ـ ــارا م
ا تتقاــا ية اــوىل املفهــوم ،واإلجابــة وليهــا ،وار ــادهم للكشــف و ـ ىلجابــات مقنعــة هلــا و لــك هبــدف
تشـكي منظـور ولمـم واضـج وحمـدد ـو مفهـوم األيـاف الناجويـة ،واملـواد اأتاتـية لتاـنيعها ،وخاا اـها،
وأهم تتبيقا ا العملية احلالية واملستقبلية.
 6ـ ـ تتبيــه أجشــتة الــتعلم الفرديــة وايماويــة ضــوف اهلــدف احملــدد مـ كـ جشــاط ،وحتديــد املهمــات الــيت ينبغــم
ىلجنازها م قبـ التـب  ،وحتفيـزهم إلجنازهـا ،ويـتم تنفيـذ اأجشـتة مـ خـبىل أوراق العمـ اخلاهتـة بـذلك،
ومتابعتهم أ نـاف ارتـتهم لألجشـتة وىلر ـادهم ،وتقـدا التغذيـة الراجعـة املبا ـرة ،لتحقيـه اهلـدف احملـدد مـ
ك جشاط.
7ـ ـ ـ تقــوا ومليــة اكتســا التــب ملفهــوم األيــاف الناجويــة .و ــدف هــذر العمليــة ىل التحقــه م ـ اكتســا
التــب للعمليــات املعرايــة املرتبتــة فهــوم األيــاف الناجويــة ،و ـ طريــه ىلج ـراف ومليــة التقــوا البنــا م الــذي
يتلم أتئلة تش ياية للكشف و مدى حتقه أهداف الربجامج التعليمم ملفهوم األياف الناجوية.
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8ـ ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات واهتمامــات التــب اإلجيابيــة أو الســلبية ــو مفهــوم األيــاف الناجويــة ،م ـ خــبىل
احل ـوار واملناقشــة ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر ماــغر ،يعــربون ايــيف و ـ اهتاهــا م ــو تعلــم املفهــوم ايديــد،
وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم األلياف النانوية:

تُعتــرب األيــاف الناجويــة مـ املـواد الناجويــة أااديــة البُعــد الــيت يقـ قترهــا وـ ( )311جــاجومرت ،كمــا يوضــج
الشك ( )3ويعُ ُّد اكتشـاف األيـاف الناجويـة مـ اإلجنـازات العلميـة املهمـة تكنولوجيـا النـاجو ،جظـراب لتتبيقا ـا
الناجوتكنولوجي ــة العدي ــدة و ــامل ا لكرتوج ــات ،واحلات ــبات ا لكرتوجي ــة ،وتكنولوجي ــا املعلوم ــات وا تا ــا ت
السلكية وغري السلكية ،ولتكوي أطر جظرية حمددة املعامل لأللياف الناجوية ،تيتم ىللقـاف اللـوف وليهـا بشـمف مـ

اإلجيــاز م ـ ايــث مــدلوهلا العلمــم ،وم ـواد تاــنيعها ،وخاا اــها ،وتتبيقا ــا العمليــة ،وبع ـ
هتحة اإلجسان.

خماطره ــا ول ــئ

1ـ ـ مفهوم األلياف النانوية (:)Nano fibers
األي ــاف الناجوي ــة :مـ ـواد جاجوي ــة ول ــئ ــك ألي ــاف ات بُع ــد واا ــد تقـ ـ
أقتاره ــا و ـ ـ ( )311ج ــاجومرت ،كم ــا يب ـ ـ الش ــك ( )2وميك ـ ـ تا ــنيعها م ـ ـ
خـ ـ ـ ــبىل ومليـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــدوير الكهربـ ـ ـ ــا م ( )Electro-spinningأو البلمـ ـ ـ ــرة.
(احلاي 2119 ،هـ.)61 ،
 2ـ ـ مواد تصنيع األلياف النانوية:

الشك ( )2يوضج الرتكيت الدقيه لأللياف الناجوية
http://ar.wikipedia.org

تُان األياف الناجوية م مواد خمتلفة مث  :ـاين أكسـيد التيتـاجيوم (  )Tio2كمـا يبـ الشـك ( )1و ـاين
أكسيد السيليكون ( )Sio2كما يتلج م الشك ( )3والببت ( )PTو اين الزركوجيوم ) (Zro2كمـا يوضـج
الشك ( .http://ar.wikipedia.org) .)5تاريخ اإلتااة3312/9/31 :هـ).

الشك ( )1اين أكسيد التيتاجيوم .
http://ar.wikipedia.org

الشك ( )3اين أكسيد السيليكون
http://ar.wikipedia.org
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الشك ( )5اين الزركوجيوم

http://ar.wikipedia.org

3ـ ـ خصائص األلياف النانوية:

تتميز األياف الناجوية خباهتيت أتاتيت ومها:

أ ـ ـ األياف الناجوية :مواد أاادية البُعد ،كما يتلج م الشك ( )6تق أقتارها و ( )311جاجومرت جظراب
السمك( .احلاي 2119 ،م.)61 ،
للنسبة العالية ب التوىل و ُّ

الشكل (  ) 6ألياف نانوية .
http://ar.wikipedia.org

ـ ـ ـ جس ــبة الس ــتج ىل احلج ــم كب ــرية اع ــدد رات الس ــتج أك ــرب باملقارج ــة مـ ـ الع ــدد الكل ــم ،وه ــذا يُكس ــت
األيــاف الناجوي ــة خ ـوا ميكاجيكي ــة ي ــزة ،كالا ــببة ،والش ــدة وغريمه ــا ــا يؤهله ــا ىل تتبيق ــات وملي ــة
متنووــة كثــري م ـ اعــا ت العلميــة مث ـ  :مر ــحات الس ـوا  ،والغــازات ،وكــذلك اتــت دامها
التت احليوي ،وزراوة اأولاف ،وجق اأدوية (.حممد2131 ،م.)31 ،

جمــاىل

4ـ ـ التطبيقات العملية لأللياف النانوية:

تسـت دم األيـاف الناجويــة كثـري مـ التتبيقــات العمليـة لتكنولوجيـا النــاجو ،ومـ أهـم تلــك التتبيقـات مــا

يأ :
أ ـ ـ هتــناوة الرتاجزتــتورات ،كمــا يوضــج الشــك ( )7كمــا تســت دم
.)61
الوقود (.احلاي 2119 ،م،

التقنيــة والتعقــيم ،وخت ـزي التاقــة ،وخبيــا

الشك ( )7اتت دام األياف الناجوية

هتناوة الرتاجزتتور.

http://science-wired.blogspot.com

ـ ـ اتت دام ألياف البوليمر الناجوية إلجراف ايرااات الرتقيعيـة لألوويـة الدمويـة ،وايهـاز العاـ املركزي،كمـا
ميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دامها و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبج اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح واحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك هت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناوة املستحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
التجميلية . http://.faculty.ksu.edu.sa).تاريخ ا ترتجاع3312/9/9 :هـ).
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ج ـ ـ متك ـ اريــه ولمــم م ـ جامعــة امللــك تــعود ،م ـ تغليــف ملــادات ايويــة بأليــاف
جاجويــة ،ماــنووة مـ كحــوىل البــويل اينيـ  ،وأكســيد البــويل ا يلـ  ،كمــا يوضــج الشــك
تــدمري

( )8وهــذا جيع ـ الــدواف أكثــر اعاليــة وتركي ـزاب م ـ التــرق العبجيــة التقليديــة
البكترييا املقاومة للعقاقري متاماب ،وميك اتـت دام هـذر التريقـة العبجيـة ايديـدة ضـد
أج ـواع خمتلفــة م ـ البكرتيــا ،ومن ـ التلــو اير ــومم والفتــري الاــناوات الغذا يــة،

الشك (  ) 8ملادات ايوية
ملفواة ألياف جاجوية .
http://www.arsco.org

ومن ـ ـ ـ ـ من ـ ـ ــو امليكروب ـ ـ ــات مي ـ ـ ــار الش ـ ـ ــر  ،وت ـ ـ ــدويم ايواج ـ ـ ــت اإلجيابي ـ ـ ــة للع ـ ـ ــبج الكيمي ـ ـ ــا م.
) http://www.arsco.orgتاريخ ا ترتجاع3312/9/31 :هـ).

د ـ ـ ـ متكـ ـ العلم ــاف مـ ـ ات ــت دام طريق ــة طبي ــة اديث ــة لتجدي ــد العظ ــام مـ ـ خ ــبىل دوام ــة (تا ــقي ) جزيئي ــة
( )Scaffogdingات تــدريج جــاجوي يتمثـ تقليــد الرتكيــت التبيعــم للعظــام ،والتاــقي الاــناوم وبــارة
و تركيت مـ أليـاف جاجويـة ولـوية قترهـا ( )8جـاجومرت ،وطوهلـا قـد ياـ وـدد قليـ مـ امليكـرومرت ،وهـذر
األياف ثابة ركا ز لنمو بلورات م اهليدروكسيباتيبل ولئ و يعيد اهليك اأهتلم للعظـام (.جيلينـا مـالش
2133 ،هـ.) 292 ،
ه ـ ـ ـ مـ املتوقـ أن يتوهتـ ولمــاف تكنولوجيــا النــاجو ىل ابتكــار أليــاف جاجويــة طبيــة ماــنووة مـ الكربــون ميكـ
هتميعهــا ولفهــا ولــئ بعلــها الــبع لتكــوي مــا يشــبيف اإلبــرة الــيت ميك ـ اتــت دامها هتــناوة ضــمادات
احلواد ولئ ىليقاف النزيـف ،وباتـتتاوة هـذر اإلبـرة افـر هتـاويف دقيقـة اللـمادة،
تساود املااب
وتركيـ ــت أجهـ ــزة ىلرتـ ــاىل دقيقـ ــة ترت ـ ـ ىل ـ ــارات اتـ ــتغا ة ىل أقـ ــر واـ ــدة ىلتـ ــعاف (.اخلزرجـ ــم وأخريـ ــان،
2131م.)397 ،
وـ ـ تعترب األياف البارية اليت تعتمد ولـئ تقنيـة النـاجو ات اا ـدة كبـرية هتـناوة الـدارات اللـو ية ،كمـا يبـ
الش ـ ــك ( )9عي ـ ــث تك ـ ــون هت ـ ــغرية ج ـ ــداب ،ووملي ـ ــة الوق ـ ــل جفس ـ ــيف،كما ميك ـ ـ ات ـ ــت دامها هت ـ ــناوة
ا لكرتوجات وأجهزة احلاتو  ،كما يتلج م الشـك ( )31وتكنولوجيـا املعلومـات وا تاـا ت السـلكية
والبتلكية ،وختزي كم كبري م املعلومات ولئ ازم ضو ية يتجاوز قترها مسك ـعرة اإلجسـان( .الكـرا
2119 ،م .)16 ،

الشك (  )31دا رة ىللكرتوجية بتقنية الناجو .
http://www.articalwiki.com

الشك (  ) 9دارة ضو ية بتقنية الناجو .
http://www.aawsat.com
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و ـ ـ م ـ التتبيقــات العلميــة الواوــدة هلــذر التقنيــة جمــاىل ا تاــا ت وتقنيــة املعلومــات " تاــني أليــاف با ـرية
تك ــون ق ــادرة ول ــئ ىلرت ــاىل املعلوم ــات واملكامل ــات مبا ــرة ب ــدون احلاج ــة ىل حتويله ــا مـ ـ ض ــوف ىل كهرب ــاف،
الوقــل ال ـراه  ،وتــيكون هنــاك

وبالتــايل تــزداد تــروة النق ـ ىل ا ـوايل ( )311ضــعف ملــا هــو مســت دم
ليــزرات جاجويــة ــا جيع ـ أجهــزة ا تاــا ت املســت دمة هتــغرية جــدابhttp://.faculty.ksu.edu.sa).
تاريخ اإلتااة /3312 /9/31 :هـ).
6ـ ـ المخاطر الصحية لأللياف النانوية:

لأللياف الناجوية العديد م الفوا ـد الكبـرية الكثـري مـ التتبيقـات العلميـة ،ورغـم لـك ا وـا ختلـو مـ
بع ـ ـ امل ـ ــاطر الاـ ــحية ولـ ــئ هتـ ــحة اإلجسـ ــان ،وم ـ ـ أهـ ــم تلـ ــك امل ـ ــاطر مـ ــا أ ـ ــار ىلليـ ــيف تـ ــو (2119م ،
 )336بأن األياف الناجويـة املاـنووة مـ اأتبسـتو قـد تـدخ ىل ايسـم ،وياـعت ىلخراجهـا منـيف ،وقـد
يســبت لــك اإلهتــابة بــأجواع م ـ الســرطاجات الــيت تــؤ ر أج ـزاف خمتلفــة م ـ جســم اإلجســان ،أمــا اتتنشــاق
هذر األياف اقد يايت الر ة بأمراض خترية تؤدي النهاية ىل من التنفس.
سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف ولمم لأللياف الناجوية.
ورف األياف الناجوية تعريفاب ولمياب دقيقاب بأتلوبك اخلا .
المهمةِّ :
النشاط (:)2

الهدف :ىلوتاف أمثلة توضيحية لبع
المهمة :ا كر مثال لبع

املواد اليت تان منها األياف الناجوية.

املواد اليت تان منها األياف الناجوية.

النشاط (:)3
الهدف :اكتشاف خاهتيت للمواد الناجوية م خبىل الاور املعتاة.
المهمــة :بالتعــاون مـ أاـراد جممووتــك ،تأمـ

الشــكل اآلتيـ لألليــاف الناجويــة ،مث اتــتنتج خاهتــيت تتميــز

هبما األياف الناجوية.

http://www.arabslaptop.net
http://www.arabslaptop.net
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النشاط (:)4
الهدف :التعرف ولئ ب ة تتبيقات وملية لأللياف الناجوية.
المهمة :ا كر ب ة تتبيقات وملية لأللياف الناجوية م خبىل مشاهدتك لربجمية الوتا ة املتعددة.
سابعاً :التقويم البنائي:

3ـ ـ ما املقاود فهوم األياف الناجوية ؟
2ـ ـ قارن ب مفهومم األياف الناجوية واملر حات الناجوية م ايث أوجيف الشبيف وا ختبف بينهما.
1ـ ـ تُان األياف م بع املواد ،ا كر مثال ولئ لك.
3ـ ـ ودد خاا ا األياف الناجوية.
 5ـ ـ لألليــاف الناجويــة العديــد م ـ التتبيقــات الناجوتكنولوجيــة ،ا كــر ب ـاب منهــا .اقــرتح بع ـ
اأخرى لأللياف الناجوية.
6ـ ـ ه لألليـاف الناجويـة خمـاطر ولـئ هتـحة اإلجسـان ؟ مـا جوويـة هـذر امل ـاطر؟ اقـرتح بعـ
تلك امل اطر.

التتبيقــات العمليــة
التـدابري للوقايـة مـ

7ـ ـ اكتت مل ااب موجزاب موضحاب اييف اهتاهك واهتمامك و مفهـوم األيـاف الناجويـة ،ومـا اكتسـبتيف مـ معـارف
ومعلومات م خبىل دراتتك هلذا املفهوم.
ثامناً :التغذية الراجعة:

تستهدف وملية التغذية الراجعة حتس أداف التب كتسا العمليات املعراية املتعلقة فهوم األياف
الناجوية و لك م خبىل تقدا معلومات وخربات تعزز م اكتسا التب لتلك العمليات املعراية.
ومناقشتهم ىلجابا م ولئ أتئلة التقوا البنا م ،وىلتااة الفرهتة هلم لتاحيج ىلجابتهم وليها ،واكتشاف

املعلومات اليت ميك أن حتس م أدا هم تتمرار جشاطهم وزيادة اكتساهبم للعمليات املعراية ،وىلادا
التغيري ا جيا املرغو و تعلم املفهوم.
تاسعاً :تدريب منزلي:

اكت ــت تقري ـ ـراب ولمي ـ ـاب خمتا ـ ـراب يتن ــاوىل مفه ــوم األي ــاف الناجوي ــة م ـ ـ اي ــث مدلول ــيف العلم ــم ،وخاا ا ــيف،

وتتبيقاتيف العملية ،وامل اطر اليت ميك أن تؤ ر ولئ هتحة اإلجسان ،مدوماب تقريـرك باأمثلـة والاـور التوضـيحية
والرباه العلمية.
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األنموذج ()3
األسالك النانوية ()Nano wires
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم األسالك النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ هتياغة تعريف دقيه لألتبك الناجوية.
2ـ ـ ىلوتاف مثال توضيحي لبع املواد املست دمة تاني اأتبك الناجوية.
1ـ ـ اتتنتاج خاا ا اأتبك الناجوية.
3ـ ـ اتتنتاج بع التتبيقات العملية لألتبك الناجوية.
 5ـ ـ حتديد أجواع اأتبك الناجوية.
6ـ ـ ىلبداف رأييف واهتاهيف و مفهوم اأتبك الناجوية.
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم األسالك النانوية :

 3ـ جهاز الداتا و.
 2ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
 1ـ دلي املعلم.

 3ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم اأتبك الناجوية.
 5ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم اأتبك الناجوية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية مرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف
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اكري ــة مفاهيمي ــة جاجوتكنولوجي ــة ل ــدى الت ــب مـ ـ خ ــبىل ارت ــة أجش ــتة ال ــتعلم ا تتقا ــا م ،وتتبيقه ــا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم األسالك النانوية:

3ـ ـ ىلخبار التب باأهداف التعليمية اليت يتع وليهم حتقيقها واية الربجامج.
كتســا
 2ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب
العمليات املعرايـة ملفهـوم اأتـبك الناجويـة ولتحقيـه هـذر الغايـة يـتم مناقشـة التـب اـوىل مفهـوم األيـاف
الناجوية الذي تعلمور الدر السابه ،والكشف و العبقة القا مة ب مفهوم اأتبك الناجوية واأليـاف
الناجويــة ،مث وــرض مقت ـ ايــديو و ــا قم و ـ اأتــبك الناجويــة بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة لتشــويقهم
وجذ اهتمامهم و تعلم املفهوم.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاراد ك جممووة ما ب (  3ـ ـ  ) 5طـب  ،لتنفيـذ
أجشــتة الربجــامج م ـ خــبىل احل ـوار واملناقشــة ،وتبــادىل اأاكــار ،وطــرح التســاى ت اــوىل مفهــوم اأتــبك
الناجوية.
3ـ ـ ـ حتدي ــد مفه ــوم اأت ــبك الناجوي ــة ،وورض ــيف ول ــئ الت ــب  ،ومناقش ــتهم اول ــيف ،وحتليل ــيف ىل وناهت ــرر ومباد ــيف
اأتاتية ،وحتديد العبقات القا مة ب مكوجاتيف.
 5ـ ـ ـ تق ــدا اخل ـ ـربات التعليمي ــة املتعلق ــة فه ــوم اأت ــبك الناجوي ــة م ـ ـ خ ــبىل ورض ــها و ــرب الوت ــا ة املتع ــددة،
ومناقشــتهم ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح اتتفســارا م ،واإلجابــة وليهــا و لــك هبــدف تكــوي أتــس معرايــة
واضــحة وحمــددة ــو مفهــوم اأتــبك الناجويــة ،واملــواد اأتاتــية لتاــنيعها ،وخاا اــها ،وأهــم تتبيقا ــا
العملية خمتلف اعا ت العلمية.
6ـ ـ ـ تتبيــه أجشــتة الــتعلم ىلطــار اهلــدف احملــدد م ـ ك ـ جشــاط ،وحتديــد امله ـام الــيت ينبغ ــم ىلجنازهــا م ـ قب ـ
التب  ،ويتم تنفيذ اأجشتة م خـبىل أوراق العمـ املعـدة لـذلك ،ومتـابعتهم أ نـاف ارتـتهم هلـا ،وتقـدا
التغذية الراجعة ،وتعزيز تقدمهم إلجناز النشاط ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ ـ تقــوا ومليــة اكتســا التــب ملفهــوم اأتــبك الناجويــة .و ــدف هــذر العمليــة ىل التأكــد م ـ اكتســا
التــب للعمليــات املعرايــة ملفهــوم األيــاف الناجويــة ،ب ـ جراف تقــوا تكــوي يتلــم بع ـ اأتــئلة املقاليــة
للكشف و مدى حتقه أهداف الربجامج التعليمم ملفهوم اأتبك الناجوية.
8ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التب اإلجيابية والسلبية و مفهوم اأتـبك الناجويـة ،مـ خـبىل ىلجـراف
اوار معهم ،أو تكليفهم بكتابة تقرير ماغر يعربون اييف و اهتاها م ور ،وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.
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خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم األسالك النانوية:

تُّعد اأتبك الناجوية ( )Nanowiresجوواب آخر م أجواع املواد الناجوية أاادية البُعـد ،وتسـمئ باأتـبك
ايزيئيــة (  )Molecular Nano Wiresأو اأتــبك الكميــة ( )Quantum wiresولك ـ أكثرهــا
اتت داماب اأوتاط العلمية هو مفهوم اأتبك الناجوية.

السيلكون ،وجيرتد اياليوم )Nitride

تان اأتبك الناجوية ـ ـ وهم أتبك بيف موهتلة ـ ـ م
 )Galliumواوتفيداأجديوم ) (.(Indium Phosphideبسيوين2118 ،م.)93 ،
هذر احلقا ه توجيف ا هتمام ىل مناقشة مفهوم اأتبك الناجوية م ايواجت العلمية اآلتية:
1ـ ـ مفهوم األسالك النانوية (:)Nano wires
اأت ــبك الناجوي ــة وب ــارة وـ ـ بُــا ) (Structuresمتتل ــك اجمـ ـاب جاجبيـ ـاب حم ــدداب
بعشــرة جــاجومرتات أو أقـ  ،واجمـاب طوليـاب غــري حمــدد .وهبــذر القياتــات تكــون التــأ ريات
امليكاجيكيــة الكميــة ( )Quantum Mechanicsمهمــة لــذلك تســمئ باأتــبك
 )16والشــك

الكميــة ( ( )Quantum wiresاخلزرجــم وأخريــان2131 ،م،
( )3يوضج الرتكيت ايزيئم لألتبك الناجوية.
ويعراها ا تكندراين (2131م )381 ،بأوا :وبارة و أتـبك رقيقـة جـداب،
ات أقتــار جاجويــة اأبعــاد ،تت ــذ أ ــكا ب قا مــة ومســتقيمة ،كمــا يتلــج م ـ الشــك
( )2وتتميـ ــز تلـ ــك اأتـ ــبك ب مكاجيـ ــة تاـ ــنيعها م ـ ـ ماـ ــادر متنووـ ــة واق ـ ـاب لل ـ ـوا

الشك ( )3تركيت تلك جزيئم .
http://ar.wikipedia.org

الشك ( )2ميكروتكوبية أتبك جاجوية.

املستهدف الوهتوىل ىلليها أو ا تت دامات املقرتاة ،اقد تكـون أتـبكاب الزيـة ماـنعة
مـ ـ وناهت ــر الفلـ ـزات احل ــرة للنيكـ ـ ( )Niأو النح ــا ( )Cuأو ال ــذهت ( )Auأو
الببت ( )Ptكما ميك تانيعها ـ ـ أيلاب ـ م وناهتر مواد أ بار املوهتبت مث  :السـيليكون ( )Siأو ايـاليوم
http://prfo.taifedu.gov.sa

( )Gaأو م مركبا ا امل تلفة ،كما ميك ىلجتاجها م مواد احملفزات الكهروضو ية لألكاتيد مث  :ـاين أكسـيد
السيليكون ( )Sio2وأوىل أكسيد الزجك ( )Znoوغريمها.

ـ ـ تحليل مفهوم أسالك النانو:

يتأتس مفهوم اأتبك الناجوية اأاكار اآلتية:

أ ـ ـ اأتــبك الناجويــة أتــبك دقيقــة جــداب هلــا تركيــت جــاجوي أااديــة البُعــد،
متتلــك اجم ـاب جاجبي ـاب حمــدداب بعشــرة جــاجومرتات ،وقــد تق ـ أقتارهــا و ـ
ج ــاجومرت واا ــد ،ولك ـ أطواهل ــا تا ـ ىل مئ ــات م ـ الن ــاجومرتات ،اجظ ــر
الشك (.)1

الشك ( )1أتبك جاجوية ترتاوح أقتارها ب 5ىل  31جاجومرت
http://www.oloommagazine.com
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ـ ـ ـ ُحتل ــر اأت ــبك الناجوي ــة امل ت ــرب ،وتا ــن م ـ وناهت ــر بع ـ الفل ـزات مث ـ  :النيك ـ  ،أو النح ــا  ،أو
الذهت ،أو السيليكون،كما يب الشك ( )3أو الفلة كما يوضـج الشـك ( )5أو الببتـ  ،كمـا ميكـ
تاــنيعها م ـ م ـواد ــبيف موهتــلة مث ـ  :الســليكون ،وج ـرتات ايــاليوم ،أو م ـواد وازلــة مث ـ  :أكســيد التيتــاجيوم
وغريها م املواد اأخرى اليت تالج لتاني اأتبك الناجوية.

الشك ( )5أتبك الة جاجوية قترها nm211
http://www.nanotrons.com.

الشك ( )3أتبك السيليكون .
http://www.cfn.kit.edu

ج ـ ـ ختل اأتبك الناجوية ملبدأ احلار الكمم ،أي ىلن ا لكرتوجات تنحار

اهتـار جـاج وااـد ـا جيعلهـا

تكتســت مســتويات طاقــة حمــددة خمتلــف و ـ مســتويات التاقــة املوجــود
التبيعم.

اجمه ــا

أهت ـ جفــس امل ــادة

 2ـ ـ خصائص األسالك النانوية:
تتميـ ـ ــز اأتـ ـ ــبك الناجويـ ـ ــة بـ ـ ــبع اخلاـ ـ ــا ا الفيزيا يـ ـ ــة ،والكيميا يـ ـ ــة ،والكهربا يـ ـ ــة ،اـ ـ ــددها مناتـ ـ ــم
) )Manasi, 2008, p73ولئ النحو اآل :
أ ـ ـ ترتواح أبعادها ب (3ـ ـ  )311جاجومرت أو أكثر.
ـ ـ يشار ىلليها باملواد ات اأبعاد املفردة.
ج ـ ـ تتميز و املواد الناجوية ب ية اأبعاد بأوا ات الكرتوجات كمية تنق التاقة سـتويا ا امل تلفـة مـ اعـاىل
التقليدي ىل مستويات التاقة أو املوجات املوجودة الكت م املواد.
د ـ ـ هلا قيم متباينة مـ التوهتـي للكهربـاف ،وهـذر القـيم املتباينـة تنشـأ وـ مقاومـة كميـة ميكاجيكـة ولـئ وـدد مـ
ا لكرتوجات اليت تنق خبىل اأتبك ولئ املقيا الناجومرتي.
وم أكثر اخلاا ا أمهية ،أوـا موهتـلة و ـبيف موهتـلة للتيـار الكهربـا م ،ـا يؤهلهـا لتتبيقـات ولميـة واتـعة
النتاق جماىل ا لكرتوجات ،كما يوضج الشك ( )6وزيادة تروة احلاتبات اآللية بدرجة واليـة تفـوق التـرق
املست دمة االياب ،وم أهم اأتبا لتحقيه هذر الغاية ىلمكاجية وض مبي الرتاجزتتورات معـا الكـرتوين

وااـد ونـد مســتوى ميكـرومرت وااــد [ امليكـرو يســاوي ألـف جــاجومرت ] والـيت تكــون أكثـر اعاليــة
روبوت.
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هتـناوة النــاجو

الشكل ( )6الركيزة في األسالك النانوية الموصلة للتيار الكهربائي
http://www.nasa.gov

ه -ختل ملبدأ احلار الكمم املب ولئ ميكاجيكا الكم (.وئ احلبشم3311 ،ه،

.)29

3ـ ـ أنواع األسالك النانوية:
هناك أربعة أجواع م اأتبك الناجوية وضحها مناتم ) )Manasi, 2008, P73ولئ النحو اآل :
أ ـ ـ أتبك جاجو معدجية.
ـ ـ أتبك جاجو بيف موهتلة للكهرباف واحلرارة.
ج ـ ـ أتبك جاجو معزولة.
د ـ ـ أتبك جاجو جزيئية مكوجة م وادات جزيئية مكررة أو ولوية مث احلم

النووي.

4ـ ـ التطبيقات العملية لألسالك النانوية:

تعتــرب اأتــبك الناجويــة البنيــة اأتاتــية للعديــد م ـ التتبيقــات العمليــة لتكنولوجيــا النــاجو ،وم ـ مجلــة تلــك

التتبيقات ما يأ :
أ ـ ـ ـ ميك ـ ـ ات ــت دام أت ــبك الس ــيليكون الناجوي ــة اع ــا ت التبي ــة
للكشــف وـ الفريوتــات ،واكتشــاف مكــان كـ اــريو ولــئ اــدة
بشك كهربا م ،وتستتي املستشعرات الناجوية ،كما يوضج الشك
( )7املا ـ ــنعة م ـ ـ أت ـ ــبك الس ـ ــيليكون الناجوي ـ ــة التميي ـ ــز ب ـ ـ أج ـ ـواع
الفريوتــات وأماكنهــا بدقــة واليــة ،وبتجميـ وــدد كبــري مـ اأتــبك
الناجوي ــة ميك ـ ـ تا ــميم ما ــفواات معق ــدة ق ــادرة ول ــئ اتتش ــعار
آ ف مـ ـ ـ الفريوت ـ ــات امل تلف ـ ــة ،وهب ـ ــذا ت ـ ــيتمك اأطب ـ ــاف مـ ـ ـ
اكتشاف العدوى الفريوتية وقل مبكر والعم ولئ معايتها( .ليندا وواد 2117 ،م،

الشك ( )7يوضج اتت دام أتبك الناجو الكشف و الفريوتات
http://physicsworld.com

-246-

. )333

ـ ـ طور ولماف م معهـد جورجيـا للتكنولوجيـا بالو يـات املتحـدة اأمريكيـة أجهـزة اتتشـعار مـ متحسسـات
أتــبك جاجويــة ( )Nano wire sensorsميكـ زروهــا الــذراع مـ جســم اإلجســان ملراقبــة ضــغة الــدم.
(اخلزرجم وأخريان2131 ،م.)233 ،
ج ـ ـ ـ متك ـ ولمــاف م ـ جامعــة بنســلفاجيا الو يــات املتحــدة اأمريكيــة م ـ تتــوير
اكــرة ااتــوبية جديــدة كمــا يوضــج الشــك ( )8تســتتي اتــرتجاع املعلومــات
احلات ـ ــوبية ،وختزينه ـ ــا أت ـ ــرع مـ ـ ـ ال ـ ــذاكرات ا لكرتوجي ـ ــة املس ـ ــت دمة االيـ ـ ـاب ب ـ ـ ـ

( ) 311،111مــرة ،وتســت دم طاقــة أق ـ تكلفــة ،وأق ـ مســااة ،و لــك م ـ
http://www.tech.net
خــبىل تتــوير أتــبك جاجويــة ي ـرتاوح ورضــها مــا ب ـ ( 11ـ ـ  )51جــاجومرت ،وقــد
أ بتل ا ختبارات اأولية قدرة هذر التقنية ايديـدة ولـئ ختـزي املعلومـات وافظهـا مـ أي ضـياع أو تشـوية
اا بعد وشرات السن (  .http://www.tech.netتاريخ ا ترتجاع3312/9/8 :هـ ).
الشك ( )8اكرة م أتبك جاجوية

د ـ ـ ميك اتت دام أتبك النـاجو املاـنووة مـ الكربـون أو
الس ــيليكون ال ــيت تتمي ــز بدرج ــة والي ــة مـ ـ احلسات ــية
أجهزة ا تتشعار ،كما يب الشـك ( )9للكشـف وـ
العبمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات البيولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطان.
(.http://kco.google.comتاريخ اإلتااة3312/9/31:ه).
الشك ( )9جهاز اتتشعار مانوع م أتبك جاجوية للكشف و
العبمات البيولوجية http://kco.google.com .

وـ ـ تُست دم اأتبك الناجوية كمجسـات ايويـة جاجويـة و لـك حلساتـيتها العاليـة اكتشـاف بعـ اأمـراض
مراالها اأو ايث يتم طبف اأتـبك الناجويـة بأجسـام ملـادة ماـنعة ،تلتاـه اقـة جبز يـات ايويـة
حمــددة مث ـ  :احلم ـ النــووي ( )DNAأو الربوتينــات ،أو ايســيمات البيولوجيــة اأخــرى املوجــودة داخ ـ
ايسم دون غريهـا مـ ايزيئـات اأخـرى ،وونـدما تـرتبة هـذر الربوتينـات باأتـبك الناجويـة املتليـة اسـوف
تتغ ــري توهت ــيلتها الكهربا ي ــة ،وب ــذلك ميكـ ـ ات ــت دام ه ــذا احلسات ــات اكتش ــاف اأمـ ـراض وـ ـ طري ــه
ىلدخ ــاىل أو ــداد كب ــرية م ـ اأت ــبك الناجوي ــة داخ ـ ايس ــم ،وتتل ــئ بأجس ــام مل ــادة خمتلف ــة متث ـ جمس ــات
خمتلفة ( .اللويان2118 ،م.)23 ،
زـ ـ متك ولماف مؤتسة جورجيـا للتكنولوجيـا مدينـة أتبجتـا اأمريكيـة مـ تاـني ـرحية جاجويـة ،ماـنووة
م ببي م أتبك الناجو أهتغر م مسك عرة اإلجسان بـ ( )511مرة ،قـادرة ولـئ توليـد طاقـة كهربا يـة
م احلركة التبيعية يسم اإلجسان ،وتستتي مخـس ـرا ج مـ مولـدات النـاجو ) (Nanogeneratorsأن
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تنــتج كميــة مـ التاقــة ا لــة ملــا تنتجــيف بتاريتــان مـ مقــا ( )AAوهلــا تتبيقــات مســتقبلية خمتلفــة لتشــغي
اأجهــزة الــيت تعتمــد ولــئ البتاريــات املشــحوجة أو جقـ اإل ــارات البتــلكية ،وتشــغي ا ــات ()LCD
). http://mbc.nth/portal/site.comتاريخ ا ترتجاع3312/9/32 :ه).

ح ـ ـ متكـ ولمــاف جامعــة هـارارد مـ تتــوير خبيــا سـية مـ أتــبك جاجويــة ،كمــا
يوضـج الشــك ( )31ياـ قترهــا ىل ( )111جـاجومرت ،ومتتلــك اخلليــة الشمســية
الناجويـة ولـئ جـواة مـ السـيلكون البلــوري ،ووـدة طبقـات متمركــزة مـ الســليكون،
الشك (  )31خبيا سية مانووة م
ات خاــا ا الكرتوجيــة خمتلفــة ،تــؤدي ك ـ طبقــة جفــس الوظيفــة الــيت تؤديهــا
أتبك جاجوية
اخلبي ــا الشمس ــية التقليدي ــة ون ــدما مت ــتا الل ــوف http://www.hazemsakeek.info
التبق ــات ــبيف املوهت ــلة
وتلتقة ا لكرتوجات لتوليد الكهرباف( .مسلم وآخران2131 ،م.)311 ،
ط ـ ـ اتــتتاع ولمــاف وبــااثون

جامعــة كاليفورجيــا مـ تتـوير ميكروتــكو النــاجو تــلك ليــزر ،كمــا يتبـ مـ

الشـك ( )33يعتمــد ولـئ تقنيــة جـاجو تــلك ليـزري ()Nono wire laser
وهــم وبــارة و ـ أتــبك متناهيــة الاــغر ،هلــا أبعــاد أهتــغر م ـ قتــر خليــة الــدم
احلمـراف ،وهلــا تركيــت أاــادي البُعــد ،وتتميــز خباــا ا كهربا يــة وضــو ية مذهلــة.
ويست دم امليكروتكو الناجو تلك ليزري دراتة وتقام اخلبيا احليـة وـ
طريــه تســلية ق ــوة مقننــة ،و الوقــل جفســيف ي ــتم مراقبــة كيــف تغــري هــذر الق ــوة
اخلبي ــا ،ه ــذر
املســلتة م ـ أ ــكاىل اخلبي ــا احليــة ،وك ــذلك مواض ـ الربوت ـ
التغـريات تعتــم البــااث تاــوراب واضــحاب ومــا جيــري داخ ـ اخلبيــا ،كمــا أوــا
تعتم تفسـريات واضـحة ملـا حيـد ونـدما تسـوف اأمـور كمـا حيـد مـ مـرض
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطان . http://www.suadicn.org( .ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتجاع :

الشك ( )33ميكروتكو جاجوي مانوع
م أتبك جاجوية ليزرية .
http://www.suadicn.org

3312/6/23هـ).

ي ـ ـ ـ تُول ــد اأجه ــزة ا لكرتوجي ــة بقـ ـ اراري ــة تس ــبت ااف ــاض كف ــافة اأجه ــزة ،وق ــد رك ــز الكث ــري مـ ـ الب ــااث
اهتمــامهم ولــئ تتــوير طــرق لتربيــد هــذر اأجهــزة ،وتبديــد احل ـرارة املتولــدة ،ولك ـ هــذر التــرق مل تــنجج
بكفــافة واليــة ،واكــر ولمــاف تكنولوجيــا النــاجو حتوي ـ احل ـرارة ىل كهرب ــاف بات ــت دام الت ــأ ري الكهرب ــا م
احلراري (  )Thermoelectric effectأن التدرج احلراري يتسبت اركـة اـامبت الشـحنة ،ومتكـ
العلمــاف مـ توليــد كهربــاف اراريــة ولــئ املقيــا النــاجوي باتــت دام ماــفواة أتــبك جاجويــة مـ الســيليكون،
كما يوضج الشك ( . www.trgma/index.php.com( .)32تاريخ ا تااة 3311 /2/22 :هـ ).
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الشك ( )32أتبك جاجوية م السيليكون لتوليد طاقة كهربا ية
www.trgma/index.php.com

خامساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف دقيه ملفهوم اأتبك الناجوية.
المهمــة :تأم ـ الشــك املقاب ـ  ،مث وــرف اأتــبك الناجويــة تعريف ـاب ولمي ـاب
ضوف اهمك ليف .ال املفهوم ىل مكوجاتيف اأتاتية.
النشاط (:)2
الهدف :ىلوتاف ب ة أمثلة توضيحية لبع
المهم ــة :تُا ــن اأت ــبك الناجوي ــة م ـ بع ـ
اأتبك الناجوية.

املواد لتاني اأتبك الناجوية.
امل ـواد متناهي ــة الا ــغر ،ا ك ــر ب ــة أمثل ــة توض ــيحية تا ــن منه ــا

النشاط (:)3
الهدف :التعرف ولئ خاا ا اأتبك الناجوية.
المهمة :ا كر خاهتيت لألتبك الناجوية ،مث اقرتح بع

التتبيقات العملية هلما.
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النشاط (:)4
الهدف :اكتشاف التتبيه العملم لألتبك الناجوية م خبىل الشكل اآلتي .
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،اكتشف جوع التتبيه العملم لك م الشكل اآلتي .

http://www.statesman.com

http://science.howstuffworks.com

سابعاً :التقويم البنائي:

ضوف دراتتك هلذا املفهوم.
ورف اأتبك الناجوية بأتلوبك اخلا
3ـ ـ ِّ
 2ـ ـ تعتمد اأتبك الناجوية ولئ مبدأ أتاتم م مبادئ تكنولوجيا الناجو ،ادد هذا املبدأ ،مث اسرر
دراتتك ليف.
1ـ ـ ما الفرق ب مفهوم األياف الناجوية واأتبك الناجوية ؟

ضوف

3ـ ـ ا كر ب خاا ا تتميز هبا اأتبك الناجوية.
5ـ ـ تتميز اأتبك الناجوية بالعديد م التتبيقات العملية ،ا كر تتبيق منها.
6ـ ـ اكتت تقريراب خمتاراب موضحاب اييف اهتاهاتك ،واهتماماتك و مفهوم اأتبك الناجوية.
ثامناً :التغذية الراجعة:

تستهدف وملية التغذية الراجعة حتس أداف التب كتسا العمليات املعراية املتعلقة فهوم األياف
الناجوية ،و لك م خبىل تقدا معلومات وخربات تعزز م اكتسا التب لتلك العمليات املعراية.

ىلجابا م ولئ أتئلة التقوا البنا م ،وىلتااة الفرهتة هلم لتاحيج اتتجابتهم لتلك
ومناقشة التب
اأتئلة ،واكتشاف املعلومات اليت ميك أن حتس م أدا هم لبتتمرار جشاطهم ،وىلادا وملية التغيري
ا جيا املرغو .
تاسعاً :التدريب المنزلي:
ـ ـ ـ قــارن ب ـ املفــاهيم الثب ــة اآلتيــة م ـ اي ــث أوجــيف الش ــبيف وا خ ــتبف :مفه ــوم املر ــحات الناجويــة ،ومفه ــوم
األياف الناجوية ،ومفهوم اأتبك الناجوية ( .تاا اإلجابة ولئ ك جدوىل ).
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األُنموذج ()4
أنابيب الكربون النانوية
((Carbon Nanotubes
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ الدرس  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم أنابيب الكربون النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ هتياغة تعريف واضج أجابيت الكربون الناجوية.
2ـ ـ حتلي مفهوم اأجابيت الكربون الناجوية ىل مكوجاتيف اأتاتية.
1ـ ـ توضيج كيف م اكتشاف أجابيت الكربون الناجوية.
3ـ ـ اتتنتاج خاا ا أجابيت الكربون الناجوية.
5ـ ـ رح طريقة واادة م طرق تاني أجابيت الكربون الناجوية.
6ـ ـ توضيج بع التتبيقات العملية أجابيت الكربون الناجوية.

7ـ ـ ىلوتاف مثا ب وااداب ولئ خماطر أجابيت الكربون الناجوية ولئ هتحة اإلجسان.
8ـ ـ التعبري و موقفيف واهتاهيف و مفهوم أجابيت الكربون الناجوية.
ثانياً :المواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم أنابيب الكربون النانوية:

3ـ ـ جهاز الداتا و.
2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ دلي املعلم.
3ـ ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا

فهوم أجابيت الكربون الناجوية.

5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم أجابيت الكربون الناجوية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

مواقــف تعل ـم ىل ــكالية ،متعلقــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،وتقــدا مســا وقلــايا تُثــري اهتمــامهم وتفكــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
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املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتا ج وحتليلها وتفسريها ،والتحقه منها للوهتوىل ىل النتيجة النها يـة الاـحيحة هبـدف تكـوي منظومـيف اكريـة
مفاهيميــة لتكنولوجيــا النــاجو لــدى التــب مـ خــبىل ارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م ،وتتبيقهــا
تعلمية جديدة.

مواقــف

رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم أنابيب الكربون النانوية:

3ـ ـ تنبييف التب باأهداف التعليمية اليت يتع وليهم حتقيقها

واية الربجامج.

2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا
العمليــات املعرايــة املفاهيميــة ملفهــوم أجابيــت الكربــون الناجويــة .ولتحقيــه هــذر الغايــة ي ـتم مناقشــة التــب
مفهوم اأتبك الناجوية الذي تعلمور الدر السابه ،والكشف و العبقـة بـ مفهـوم اأتـبك الناجويـة
ومفهوم أجابيت الكربون الناجوية ،مث ورض مقاط ايديو ولميـة و ا قيـة وـ أجابيـت الكربـون الناجويـة يـذ
اهتماما م وتشويقهم ىل اكتسا العمليات املعراية ملفهوم أجابيت الكربون الناجوية.
1ـ ـ ـ تقســيم التــب ىل جممووــات وم ـ تعاوجيــة هتــغرية ي ـرتاوح أا ـراد ك ـ جممووــة مــا ب ـ (  3ـ ـ ـ  ) 5طــب ،
لتنفيــذ أجشــتة الربجــامج ،والتحــاور ايمــا بيــنهم واملناقشــة ،وطــرح التســاى ت اــوىل مفهــوم أجابيــت الكربــون
الناجوية.
 3ـ ـ ـ حتدي ــد مفه ــوم أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة ،وورض ــيف ول ــئ الت ــب  ،ومناقش ــتهم اول ــيف وحتليل ــيف ىل وناهت ــرر
اأتاتية ،وحتديد العبقات القا مة ب وناهترر.
 5ـ ـ تقـدا اخلـربات التعليميـة املتعلقـة فهـوم أجابيـت الكربـون الناجويـة مـ خـبىل وـرض احملتـوى التعليمـم للربجـامج
ولــئ التــب وــرب برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم اوهلــا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م اــوىل
املفهــوم ،وحتليلــيف والتعمــه دراتــتيف ،ومجـ اأدلــة وتنظيمهــا وحتليلهــا ،وىلتااــة الفرهتــة للتــب ليتعلمـوا وـ
طريــه ا تتقاــاف العلمــم الــدقيه ،وتفحــا احلقــا ه ،واتــت ب النتــا ج املعقولــة ،والكشــف وـ وبقــات
جديــدة ،والربهنــة وليهــا ،و لــك هبــدف تشــكي أُطــر اكريــة مفاهيميــة واضــحة وحمــددة املعــامل ــو مفهــوم
أجابيــت الكربــون الناجويــة ،وتقنيــات تاــنيعها ،وخاا اــها ،وأهــم تتبيقا ــا العمليــة ،وبع ـ
هتحة اإلجسان.

خماطرهــا ولــئ

6ـ ـ ارتة التب أجشـتة الـتعلم ا تتقاـا م الفـردي وايمـاوم ىلطـار اهلـدف احملـدد لكـ جشـاط ،وحتديـد
املهمات اليت ينبغم ىلجنازها م قبـ التـب  ،ويـتم تنفيـذ اأجشـتة مـ خـبىل أوراق العمـ الـيت تقـدم هلـم،
ومتابعتهم أ ناف ارتتهم لألجشـتة ،ومسـاجد م وحتفيـزهم ،وتقـدا التغذيـة الراجعـة املبا ـرة ،إلجنـاز النشـاط
وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
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7ـ ـ ـ تقــوا اكتســا التــب للعمليــات واملهــارات املعرايــة املرتبتــة فهــوم أجابيــت الكربــون الناجويــة ،و ـ طريــه
ىلج ـراف تقــوا بنــا م يتلــم أتــئلة تش ياــية للكشــف و ـ مــدى حتقــه أهــداف الربجــامج التعليمــم ملفهــوم
أجابيت الكربون الناجوية.
8ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات واهتمامات التب اإلجيابية والسلبية و مفهوم اأتـبك الناجويـة ،مـ خـبىل ىلجـراف
ا ـوار معهــم ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر ماــغر يُعــربون ايــيف و ـ اهتاهــا م ،ووجهــات جظــرهم ،ــو مفهــوم
أجابيت الكربون الناجوية ،وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم أنابيب الكربون النانوية:

تُعتــرب اأجابيــت الناجويــة جوو ـاب م ـ أج ـواع امل ـواد الناجويــة املتقدمــة نا يــة البُعــد الــيت ت ـرتاوح أقتــار أبعادهــا ب ـ
( )311-3جاجومرت ،وتنتمم اأجابيـت الكربوجيـة ىل جممووـة الفـولريي الكربـوين ،ويُعـد الكربـون الـذي تاـن منـيف

اأجابيــت الناجويــة م ـ أقــدم العناهتــر البالزيــة الــيت اكتشــفها اإلجســان .وقــد أوجــد اهلل (تــبحاجيف وتعــا ) وناــر
الكربون التبيعة بأ كاىل خمتلفة مث  :ايراايل ،والفحم احلجري ،أو النبا  ،أو احليواين ،بنسـت متوازجـة مـ
العناهتر التبيعية اأخرى للحفا ولئ النظام الكوين التبيعم.
ويُشك مفهوم أجابيت الكربون الناجوية اهتماماب متزايداب لدى ولماف وخرباف تكنولوجيا النـاجو ،باوتبـارر اـاازاب

قويـاب لكثـري مـ ا كتشـااات والتتبيقــات العلميـة لتكنولوجيـا النـاجو ،وجظـراب ملــا متثلـيف أجابيـت الكربـون الناجويـة مـ
مكاجــة ولميــة وتتبيقيــة تكنولوجيــا النــاجو ،تــيتم التع ـريج ولــئ هــذا املفهــوم بنــوع م ـ التحلي ـ والتفســري م ـ
ايواجت العلمية اآلتية:
1ـ ـ مفهوم أنابيب الكربون النانوية (:)Carbon Nanotubes

وبارة و را ج م ايراايل يتم طيهـا اـوىل حمـور معـ لتأخـذ ـكبب اتـتواجياب ،كمـا يتبـ مـ الشـك
( )3ايث ترتبة رات وـاييت الشـرحية بعلـها بعـ لتغلـه اأجبـو  ،وتكـون ىلاـدى
الغالــت مفتواــة ،واأخــرى مغلقــة ولــئ ــك جاــف ك ــرة ،كم ــا
وــاييت اأجب ــو
يكون جدار اأجبو اردي الذرات ،وتسمئ هـذر احلالـة باأجابيـت وايـدة ايـدار
( )Single wall Nanotubeأو يكــون نــا م ايــدار أو أكثــر ،وتســمئ هــذر
احلالــة باأجابيــت متعــددة ايــدران)  ) Multi Wall Nanotubeويـرتاوح قتــر
اأجبو ب أق م (  3ـ ـ  )311جاجومرت ليشـك تـلكاب جاجويـاب (.حممـد2131 ،م

،

.)31
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الشك ( )3أجابيت الكربون الناجوية .
http://news.softpedia.com

 تحليل مفهوم األنابيب الكربونية النانوية :

يتلم مفهوم اأجابيت الكربوجية الناجوية احلقا ه العلمية اآلتية:

أ ـ ـ اأجابيــت الكربوجيــة الناجويــة وبــارة :وـ ــعريات جاجويـة دقيقــة ،كمــا يتلــج مـ الشــك ( )2أو ـرا ج مكوجــة
م رات ونار الكربون اتتواجية الشك اخلارجم ،كما يب الشك (.)1

الشك ( )2أجابيت كربون جاجوية قترها 21ميكرومرت .

الشك ( )1جزيئات الكربون الناجوية .

http://news.softpedia.com

http://news.softpedia.com

ـ ـ اأجابيت الكربوجية الناجوية جووـان :النـوع اأوىل :أجابيـت الكربـون أااديـة ايـدار ،كمـا يوضـج الشـك ()3
والنوع الثاين :أجابيت الكربون متعددة ايدران ،كما يتب م الشك (.)5

الشك ( )5أجابيت كربون جاجوية متعددة ايداران .

الشك ( )3أجابيت كربون أاادية ايدار

http://prfo.taifedu.gov.sa

http://www.saudicnt.org

ج ـ ـ اأجابيت الناجوية اارغة وجمواة يرتاوح قترها ما ب (  3ـ ـ  )311جاجومرت ،ولك أطواهلا تا ىل مئـات مـ
الناجومرتات.
 2ـ ـ اكتشاف أنابيب الكربون النانوية:
اكتشــف العــامل اليابــاين تــوميو ليجيمــا (  )Sumio Lijimأجابيــت الكربــون الناجويــة
اينمــا كــان يــدر الرمــاد النــاتج و ـ ومليــة التفريـ الكهربــا م بـ قتبـ م ـ
الكرب ــون ،بات ــت دام ميكروت ــكو الك ــرتوين و ــايل الدق ــة ،و اـ ـ أن هن ــاك
بع ـ اللمعــان داخ ـ هــذا الرمــاد ،ااوتقــد أن الكربــون حتــوىل ىل أملــا  ،اقــام
بفحاــيف بتريقــة أكثــر دقــة ،اوجــد أن جزيئــات الكربــون وضـ غــري طبيعــم،
ام ـ املف ــرتض أن يك ــون ترتي ــت جزيئ ــات الكرب ــون ،كم ــا يتل ــج م ـ الش ــك
(.)6
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وــام (3993م)

ك (  ) 6الوض ا ارتاضم لرتتيت جزيئات الكربون .
http://www.arabswell.com

ولكنــيف تفاجــأ بشــمف آخــر ،وهــو أن جزيئــات الكربــون قــد التفــل ليتا ـ بعلــها بــبع
اأجب ــو  ،كم ــا ه ــو موض ــج الش ــك ( (. )7حمم ــد 2131 ،م،
 311ـ ـ .) 313
 3ـ ـ خصائص أنابيب الكربون النانوية :

مكوجــة مــا يشــبيف

ك ( ) 7جزيئات الكربون مكوجة أجبو كربوين .

http://news.softpedia.com

تتمت أجابيت الكربون الناجوية بالعديد م اخلاا ا امليكاجيكية ،والكهربا ية ،واحلرارية ،واللو ية اآلتية:
أـ ـ ـ تتميــز اأجابيــت الناجويــة بقــوة ومروجــة وــاليت  ،كمــا يوضــج الشــك ( )8اهــم أقــوى مـ الفــو

ب ـ ( )311

مــرة ،وأخ ــف م ـ احلدي ــد (  ) 6م ـرات ،وتعت ــرب م ـ املوهت ــبت احلراري ــة
املمتازة ،كما أوا خاملة كيميا ياب .ومهما تعرضل للكبس واللـغة ا وـا
تنث وتلتوي دون أن تنكسر وتعود لشكلها اأهتـلم( .هتـفات تـبمة،
2119م،

.)61

الشك ( )8مروجة وقوة أجابيت الكربون الناجوية
.http://www.grc.nasa.gov

ـ ـ مستقرة اراريـاب الفـرا ىل اـد ( 2811م ) ومتتلـك قـدرة لتوهتـي التيـار الكهربـا م أالـ مـ اأتـبك
النحاتية بألف مرة ،ومتتلك توهتيلة ارارية ضعف اأملا ( .اخلزرجم وأخريان 2131،م.)15 ،
ج ـ ـ تتميـز اأجابيـت الكربوجيـة الناجويـة بـبع اخلاـا ا الباـرية مثـ ا متاـا  ،واإلضـافة ،وميكـ ا تـتفادة
هتــناوة الاــمامات الثنا يــة الباوثــة لللــوف ،وكــذلك ىلجتــاج احلساتــات اللــو ية،
م ـ هــات اخلاهتــيت
تقني ـ ـ ـ ـ ــات خبي ـ ـ ـ ـ ــا التاق ـ ـ ـ ـ ــة اهليدروجيني ـ ـ ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ـ ـ ــا يوض ـ ـ ـ ـ ــج الش ـ ـ ـ ـ ــك ()9
وختـ ـ ـ ـ ـ ـزي غ ـ ـ ـ ـ ــاز اهلي ـ ـ ـ ـ ــدروج
.)http://ar.wikipedia.org).

الشك ( )9ختزي غاز اهليدروج

تقنيات خبيا التاقة اهليدروجينية.

))http://ar.wikipedia.org

د ـ ـ ـ متت ــاز اأجابيــت الناجوي ــة بأوــا تتآك ـ  ،و ميك ـ أن حت ــرتق الظ ــروف العادي ــة ،وميك ـ أن تس ــت دم
الببتتيك ليكون موهتبب جيداب للكهرباف  .http://ienagah.com).تاريخ ا ترتجاع3312/6/21 :هـ).
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4ـ ـ تقنيات تصنيع أنابيب الكربون النانوية:

تُان أجابيت الكربون الناجوية ب ادى التقنيات اآلتية ( : )Manasi, 2008, P69
أ ـ ـ تفري ا لكرتوجات م ايراايل ظروف معينة.
ـ ـ تقنية التب ري بالليزر ( )Laser aided vaporizationكما يب الشك (.)31

ك (  ) 31جهاز اجتاج أجابيت الكربون الناجوية باتت دام التب ري بالليزر .
جملة التقدم العلمم العدد39 ، 66 :

ج ـ ـ حتلي الكربوجات ايااة اوق املواد احلاازة.
د ـ ـ التحلي الكهربا م ا لكرتوين للجراايل اأمبح الذا بة.
وم ـ ـ ـ ـ التـ ـ ـ ــرق اأخـ ـ ـ ــرى إلجتـ ـ ـ ــاج أجابيـ ـ ـ ــت الكربـ ـ ـ ــون الناجويـ ـ ـ ــة ،تقنيـ ـ ـ ــة ترتـ ـ ـ ــيت اأخب ـ ـ ـ ــرة الكيميا يـ ـ ـ ــة
( )Chemicalvapor Depositionكما يوضج الشك (.)33

ك ( ) 33جهاز الرتتيت بالتب ري الكيميا م احلراري .
http: nanoq 8 /com/index.php
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 5ـ التطبيقات العملية ألنابيب الكربون النانوية:

اظي ــل أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة بتتبيق ــات وملي ــة وات ــعة النت ــاق

اع ــاىل الت ـ ـ  ،وجم ــاىل الكمبي ــوتر

وا لكرتوجات باإلضااة ىل جما ت ولمية أخرى ،وم أهم تلك التتبيقات الناجوتكنولوجية ما يأ :
أ ـ ـ ـ ات ــت دام اأجابي ــت الكربوجي ــة الناجوي ــة و ــبج اخلبي ــا الس ــرطاجية ،وتا ــني آ ت
جاجومرتية تست دم كبسـو ت جاجومرتيـة تغـو مـ الـدم الشـراي واأوردة هبـدف
التش ـ يا أو العــبج (.حممــد 2131 ،ه .)329 ،كمــا ميك ـ اتــت دامها
تان أجهزة جاجوية دقيقة للتش يا الدقيه دون تـدخ جرااـم مثـ  :كـامريا جاجويـة
اجــم كبس ـولة ميك ـ بلعهــا لتقــوم بــدورها بتاــوير اأج ـزاف الدقيقــة م ـ جســم
اإلجســان ،كم ــا يوضــج الش ــك (. http://clickit3.ort.org.il).)32تــاريخ

الشك ( )32كامريا جاجوية للتش يا الت
http://clickit3.ort.org

اإلتااة 3312/7 /8ه).
ـ ـ تُعــد أجابيــت الكربــون الناجويــة أدوات جيــدة لتوهتــي الــدواف ىل ايســم أوــا تتميــز بــدقتها ،والتقلي ـ م ـ
اأمل النــاتج و ـ الــدواف ،واافــاض معــدىل الســمية احملتملــة للــدواف ،وم ـ اأمثلــة
ولــئ اتــت دام اأجابيــت الناجويــة لتوهتــي الــدواف ،ىلضــااة مركبــات اإلجســلوي ىل
اأجابيــت املثبتــة داخ ـ هتــقات طبيــة جلديــة ،عيــث تعم ـ البهتــقات التبيــة
ول ــئ ىلاـ ـراز اأجسـ ـول اس ــت ااتي ــاج ايس ــم ،مـ ـ خ ــبىل ايلـ ـد دون احلاج ــة
تــت دام طريقــة اإلبـر التقليديــة كمــا يوضــج الشــك (( .)31املهنــا2131 ،ه ـ،

الشك ( )31اتت دام أجابيت الناجو لتوهتي
اأدوية و طريه ايلد.
جملة العلوم والتقنية،ج2ودد51 ،91 :

.)51
ج ـ ـ ـ توظي ــف أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة تا ــني أدوات جرااي ــة دقيق ــة هل ــا الق ــدرة ول ــئ التح ــرك ب ـ اخلبي ــا
واأجســجة الس ــليمة امل ــخ ،وىلهت ــبح اخلبي ــا املريل ــة دون أن تتع ــرض اخلبي ــا واأجس ــجة الس ــليمة للل ــرر
ُ
.)17 - 16
(الشيخ وموتئ 2119 ،م ،
د ـ ـ ميك ـ اتــت دام أجابيــت الكربــون الناجويــة كــدوامات للقلــت بغــرض اــتج وتوتــي
ـراي القلـت املاـابة بلـيه ـديد جتيجـة الـرتاكم املسـتمر لتبقـات الكولســرتوىل
ولــئ ج ــدراوا الداخلي ــة الــذي حي ــوىل دون ت ـريان الــدم احملم ـ باأكس ــج كم ــا
يوض ــج الش ــك ( )33وتعت ــرب مثالي ــة لتحقي ــه ه ــذا الغ ــرض أو ــا تتمي ــز باملروج ــة
الشكل ( )١١ترسبات الدهون داخل
واملتاج ـ ــة ،باإلض ـ ــااة ىل و ـ ــدم مقاوم ـ ــة ايه ـ ــاز املن ـ ــاوم هل ـ ــا (.ا ت ـ ــكندراين،
الشرايين
http://people.bath.ac.uk
2131م.)219 ،
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ه ـ ـ ـ وم ـ جاجــت ولمــم آخــر ،تســت دم اأجابيــت الناجويــة
كما يب الشك ( )33ايث ميكنها ختزي اهليدروج

تاــني البتاريــات الناجويــة ()Nano Battery
مركزهـا اأجـوف ،وحتـررر

تدرجيياب خبيا وقود بتارية والية الكفـافة ،ورخياـة التكلفـة (.اخلزرجـم وأخريـان،
2131م،

.)212

الشك ( )33بتارية جاجوية.

http://www.gizmowatch.com

زـ ـ ـ تعتــرب اأجابيــت الكربوجيــة الناجويــة مثاليــة هتــناوة ـرا ج ت ـريعة متناهيــة
الا ــغر ،كم ــا ميكـ ـ ات ــت دامها ال ــدوا ر املتكامل ــة ب ي ــة اأبع ــاد ال ــيت
ت ــر ايه ــا الرتاجزت ــتورات ا ــوق بعه ــا ال ــبع كم ــا يوض ــج الش ــك ()35
وهــذر تقنيــة اديثــة تتحقــه التقنيــات املســت دمة االيـاب (.أب ـو وزيــز،
2118م،

.)31

الشك ( )35اتت دام أجابيت الكربون الناجوية
الداخلم للدوا ر املتكاملة.
التقدم العلمم العدد 23 66

ح ـ ـ ميك ـ أن تعم ـ اأجابيــت الكربوجيــة الناجويــة كأتــبك هتــغرية ودقيقــة

التوهتي

احلواتــيت ايزيئيــة لوجــود خاهتــية

كميـة تـدوئ جفـه ا لكـرتون ( )Electron tannelingتسـمج لألجابيـت ببـث اإل ـارات الكهربا يـة ولـئ
مستوى يستحي أن يسري ايها التيار العادي .http://ienajah.com. (.تاريخ ا ترتجاع 3312/6/21 :هـ).
ط ـ ـ تســت دم أجابيــت الكربــون الناجويــة هتــناوة تراجزتــتور اأ ــر اعــايل ،والقفــبت احلاتــو  ،كمــا يتلــج
م ـ الشــكل ( )37 ،36أي ىلن زم ـ القف ـ تــيكون أتــرع م ـ ( )331مــرة ملــا هــو موجــود االي ـاب .وم ـ

املــرجج أن تســت دم أجابيــت الكربــون الناجويــة ات املقاومــة املن فلــة جــداب والتوهتــيلة العاليــة ،كتوهتــيبت
داخلــة القفــبت بــد ب مـ أتــبك النحــا  ،وتــوف تكــون أجهــزة احلاتــو املســتقبلية وبــارة وـ ــبكة
أجابيــت كربوجيــة جاجويــة متوازجــة موضــووة ولــئ قاوــدة معينــة .وقــد أ بــل تراجزتــتور اأ ــر اعــايل املاــنوع م ـ
أجابي ـ ـ ـ ـ ــت الكرب ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــبيف املوهت ـ ـ ـ ـ ــلة اعاليت ـ ـ ـ ـ ــيف ككا ـ ـ ـ ـ ــف اس ـ ـ ـ ـ ــا لع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ـ ـ الغ ـ ـ ـ ـ ــازات امل تلف ـ ـ ـ ـ ــة
( .http://Faculty.ksa.edgتاريخ ا ترتجاع 3312/33/31 :هـ).

الشك ( )36اتت دام أجابيت الكربون الناجوية

الشك ( )37تراجزتتور مانوع م
أجابيت الكربون الناجوية

هتناوة الرتاجزتتور

http://science-wired.blogspot.com

مجلة التقدم العلمي العدد 66ص9
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ي ـ ـ و جماىل ولمم آخر تست دم أجابيـت النـاجو تاـميم الـدوا ر
اإللكرتوجي ـ ــة لتفس ـ ــري وحتلي ـ ـ البياج ـ ــات ومنه ـ ــا الش ـ ــبكة الناجوي ـ ــة
( )Nanonetكمــا يتلــج م ـ الشــك ( )38وهــم وبــارة و ـ
دوا ــر مكوجــة م ـ العديــد م ـ أجابيــت النــاجو ( .هتــفات تــبمة،
2119م .) 71 ،

الشك (  ) 38الشبكة الناجوية .

http://www.printedelectronicsworld.com

ق ـ ـ تســعئ وكال ــة الفلــاف اأمريكيــة ( )NASAىل ابتك ــار ما ــعد ال ــا م م ـ
أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة ،كم ــا يوض ــج الش ــك ( )39ياـ ـ م ــا بـ ـ اأرض
والفلــاف اخلــارجم لــرابت املســتقب  ،وهــو وبــارة و ـ كاب ـ ميتــد الفلــاف
ميك ـ أن يس ــت دم لنق ـ اأ ـ ا

والس ــف الفل ــا ية ،وميك ـ ات ــت داميف ـ ـ

أيلاب ـ ـ كنظام ىلطبق و طريه تحت املركبـة الفلـا ية خـارج جتـاق ايا بيـة،

الشك ( )39اتت دام أجابيت الكربون الناجوية
ابتكار ماعد الا م .
http://vb.tgareed.com

وىلطبقهــا خ ــارج اعــاىل اي ــوي بســروة تا ـ ىل ( )7مي ـ الثاجي ــة ،ويا ـ
طــوىل الكابـ ( )31،111ميـ  ،ويتتلــت لــك وــدد مـ املــدومات اهلا لــة الــيت ياـ طوهلــا ىل ()51كلــم
لتدويم الكاب املتا باأرض .)Manasi, 2008, p175).
6ـ ـ مخاطر األنابيب الكربونية النانوية:
يرتتت ولئ أجابيت الكربون الناجوية بع امل اطر الاحية وم اأمثلة ولئ لك ما يأ :
أـ ـ أظهـرت دراتـة ولميـة اديثـة مـ مركـز جوجسـون للفلـاف التـاب لوكالـة جاتـا أن أجابيـت الكربـون الناجويـة تعـد
أكثر ضرراب م غبار الكوارتز الذي يسـبت مـرض السيليكوتـ املميـل الـذي حياـ بكثـرة أمـاك العمـ .
) . http://konl.google.comتاريخ ا ترتجاع3312/31/9 :هـ).
ـ ـ كشفل دراتة أجرها أليكسندر بـورتر مـ جامعـة كامربيـدج أن اأجابيـت الكربوجيـة هلـا القـدرة ولـئ اخـرتاق
خبيــا ايســم البشــري ،وتتجم ـ اهلي ــويل لل ليــة ــا ي ــؤدي ىل مو ــا ،كم ــا أو ــا قــد تتســبت التهاب ــات

وتلي ـ ـ ــف الر ـ ـ ــة ،وىلهت ـ ـ ــابة بتاج ـ ـ ــة الر ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأورام متوت ـ ـ ــتة .http://ar.wikipedia.org).ت ـ ـ ــاريخ اإلتاا ـ ـ ــة:

3312/31/8هـ).

ج ـ ـ " كشــفل دراتــة اديثــة مشــرتكة بـ جامعــة ارجينيــا الغربيــة ،والوطنيــة للمباــة ايويــة والفلــاف اأمريكــم
( وكالة جاتا) واملعهد الوط للسـبمة املهنيـة والاـحية (  )NIOSHوـ وجـود وبمـات مسيـة بعـد التعـرض
لألجابيت الناجومرتية الكربوجية أاادية ايدران ولـئ اخلبيـا البشـرية ،واسـروا تـبت ا تـتجابة للسـمية مـ قبـ
خبيــا ايلــد البشــري ىل وجــود احلديــد ،وكنتيجــة اجويــة لتاــني اأجابيــت ايزيئيــة بــد ب م ـ أجابيــت الكربــون
الناجوية اد ا ا " (.جيلينيا مالش 2133 ،م.)299 ،
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سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف دقيه ملفهوم اأجابيت الكربوجية الناجوية؟
المهم ــة :أو ــد هت ــياغة مفه ــوم اأجابي ــت الكربوجي ــة الناجوي ــة ال ــذي درت ــل مس ــتعيناب
بالشك املراه ؟
النشاط):)2

http://www.aip.org/png

الهدف :حتديد أجواع اأجابيت الكربون الناجوية.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ادد جوع أجابيت الكربون الناجوية لك م اأ كاىل اآلتية:

http://news.discovery.com

http://egyptscholars.org

النشاط (:)3

http://www.nanotech
now.com

http://io9.com/carbonnanotubes

الهدف :حتديد خاا ا أجابيت الكربون الناجوية.
المهمة :ادد أرب خاا ا تتميز هبا أجابيت الكربون الناجوية.
النشاط (:)4
الهدف :اكتشاف طريقة تاني اأجابيت الكربوجية.
المهمــة :أمامــك ــكبن يوضــحان طـريقت مـ طــرق تاــني اأجابيــت الناجويــة ،بالتعــاون مـ أاـراد جممووتــك،
اــدد هــات التـريقت  ،موضــحاب ولــئ كـ
تاني ك منهما.

جملة التقدم العلمم ،ودد،66:

ــك املعلومــات املتلوبــة كمــا تشــري اأتــهم ،ومفسـراب طريقــة
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النشاط (:)5
الهدف :اكتشاف تتبيه م تتبيقات أجابيت الكربون الناجوية.
المهمـ ـ ــة :بالتع ـ ــاون م ـ ـ ـ أا ـ ـ ـراد جممووت ـ ــك تأم ـ ـ ـ

اكتشاف جوع ا بتكار الذي يشري ىللييف الشك .

الش ـ ــك اآل حم ـ ــاو ب

جملة التقدم العلمم ،ودد23 ،66:

النشاط (:)6
الهدف :اتتنتاج وظيفة البتاريات الناجوية.
المهمة :ميث الشك املقاب أاد أجواع البتاريات الناجوية ،وضج وظيفة هذا النـوع مـ
البتاريات.

سابعاً :التقويم البنائي:

 -1ورف أجابيت الكربون الناجوية.
 -2م هو العامل مكتشف أجابيت الكربون الناجوية ؟ وضج كيف م اكتشااها ؟
 -3تتميز أجابيت الكربون الناجوية بالعديد م اخلاا ا الفريدة ،ا كر ب اب منها.
-4
-5
-6
-7

ا رح طريقة واادة م طرق تاني أجابيت الكربون الناجوية.
ا كر تتبيق م التتبيقات العملية أجابيت الكربون الناجوية.
أجابيت الكربون الناجوية بع اآل ار اياجبية ولئ هتحة اإلجسان.ا كر بعلاب م تلك امل اطر.
اكتت تقريراب خمتاراب معرباب اييف و اهتاهاتك ،و مفهوم أجابيت الكربون الناجوية ،والفوا د اليت اتتفد ا

م دراتتك ليف.

ثامناً :التغذية الراجعة:

تستهدف وملية التغذية الراجعة حتس أداف التب

كتسا العمليات املعراية املتعلقـة فهـوم أجابيـت

الكرب ــون الناجوي ــة ،و ل ــك م ـ خ ــبىل تق ــدا معلوم ــات وخ ـربات تع ــزز م ـ اكتس ــا الت ــب لتل ــك العملي ــات
ىلج ــابتهم ولــئ أت ــئلة التق ــوا ،وىلتاا ــة الفرهت ــة هل ــم لتا ــحيج ات ــتجابتهم لتل ــك
املعرايــة ،ومناقش ــة الت ــب
اأتــئلة ،واكتشــاف املعلومــات الــيت ميكـ أن حتسـ مـ أدا هــم ،لبتــتمرار جشــاطهم وىلاــدا التغيــري ا جيــا
املرغو

تلوكهم كتسا املهارات املعراية املرتبتة فهوم أجابيت الكربون الناجوية.

تاســعاً  :التــدريب المنزلــي :اكتــت تقري ـراب ولمي ـاب يتنــاوىل مفهــوم أجابيــت الكربــون الناجويــة م ـ مجي ـ جواجبــيف كمــا

درتل ،مدوماب تقريرك باأدلة والرباه العلمية ،واأمثلة التوضيحية ،مفسراب ملا تقوىل.
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األُنموذج ()5

الجسيمات النانوية ()Nano particles
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  31 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم الجسيمات النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

 3ـ هتياغة تعريف ولمم للجسيمات الناجوية.
 2ـ حتلي مفهوم ايسيمات الناجوية ىل اقا قيف ووناهترر اأتاتية.
 1ـ ىلوتاف أمثلة توضيحية للجسيمات الناجوية.
 1ـ اكتشاف خاا ا ايسيمات الناجوية.
 3ـ مناقشة طريقة واادة م طرق تاني ايسيمات الناجوية.
 5ـ توضيج بع التتبيقات العملية يسيمات الناجو.
 6ـ مك مر أمثلة توضيحية مل اطر ايسيمات الناجوية.
 7ـ تعلي خماطر ايسيمات الناجوية.
 9ـ ىلبداف موقفيف واهتاهيف و مفهوم ايسيمات الناجوية.

ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الجسيمات النانوية:

 3ـ جهاز الداتا و.
 2ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
 1ـ دلي املعلم.
 3ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا

فهوم ايسيمات الناجوية.

 5ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم ايسيمات الناجوية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج التعليمي:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبـارة وـ أُمنـو ج مـ منـا ج الـتعلم ا تتكشـا تعتمـد ولـئ وضـ التـب

موق ــف تعلـ ـم ىل ــكايل مـ ـرتبة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،وتق ــدا
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ىلجابـات مبد يــة حلـ املشـكلة ،ومجـ املعلومــات واحلقـا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشـة الفرضــيات ،والتحقــه
منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة
الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف اكريــة مفاهيميــة لتكنولوجيــا النــاجو لــدى التــب مـ خــبىل ارتــة أجشــتة
التعلم ا تتقاا م ،وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الجسيمات النانوية:

3ـ ـ ىل عار التب باأهداف التعليمية اليت يتع وليهم حتقيقها

واية الربجامج.

2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا
العمليــات املعرايــة املفاهيميــة ملفهــوم ايســيمات الناجويــة .ولتحقيــه هــذة الغايــة ي ـتم مناقشــة التــب اــوىل
مفه ــوم أجابي ــت الكرب ــون الناجوي ــة ال ــذي تعلم ــور ال ــدر الس ــابه ،مث و ــرض مق ــاط اي ــديو و ا قي ــة و ـ ـ
ايســيمات الناجويــة بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة يــذ اهتمامــا م وتشــويقهم ىل اكتســا املعــارف
واملهارات املتعلقة فهوم ايسيمات الناجوية.
 1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح ودد أاراد ك جممووة ما ب (3ـ ـ )5طب ،
لتنفيذ أجشتة الربجامج ،واملناقشة والتحاور ايما بينهم اوىل مفهوم ايسيمات الناجوية.
مدلولـيف العلمـم،

3ـ ـ حتديد مفهوم ايسيمات الناجوية ،وورضيف ولـئ التـب  ،وطـرح أتـئلة تقـود ىل اتـت ب
وحتليليف ىل وناهترر اأتاتية ،والكشف و العبقات القا مة ب مكوجاتيف.
5ـ ـ تقدا اخلربات التعليميـة املتعلقـة فهـوم ايسـيمات الناجويـة مـ خـبىل وـرض احملتـوى التعليمـم للربجـامج ولـئ

التــب وــرب برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم اوهل ـا ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم لتــرح تســاى م ،وحتليلــيف
والتعم ــه درات ــتيف ،ومجـ ـ اأدل ــة وتنظيمه ــا وحتليله ــا ،وـ ـ طري ــه ا تتقا ــاف العلم ــم ال ــدقيه ،وتفح ــا
احلق ــا ه ،وات ــت ب النت ــا ج املعقول ــة ،والكش ــف و ـ وبق ــات جديدي ــة ،والربهن ــة وليه ــا ،و ل ــك هب ــدف
اكتســا املهــارات املعرايــة ،وا هتاهــات اإلجيابيــة املرتبتــة فهــوم ايســيمات الناجويــة ،م ـ ايــث مدلولــيف،
وأمثلتــيف ،وخاا اــيف ،والتعــرف ولــئ تقنيــات تاــني ايســيمات الناجويــيف ،وأهــم تتبيقا ــا الناجوتكنولوجيــة،
وخماطرها ولئ هتحة اإلجسان ،وبيئتيف.
6ـ ـ ـ ارتــة الت ــب أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م الفــردي وايمــاوم ىلطــار اهلــدف احمل ــدد م ـ ك ـ جشــاط،
وحتديــد املهمــات الــيت ينبغــم ىلجنازهــا مـ قبـ التــب  ،ويــتم تنفيــذ اأجشــتة مـ خــبىل أوراق العمـ املعــدة
ل ــذلك ،ومت ــابعتهم أ ن ــاف ىلج ـراف تنفي ــذها ،ومس ــاجد م وىلر ــادهم ،وتق ــدا التغذي ــة الراجع ــة املبا ــرة ،إلجن ــاز
النشاط ،وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
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 7ـ ـ تقــوا اكتســا التــب للعمليــات واملهــارات املعرايــة املرتبتــة فهــوم ايســيمات الناجويــة و ـ طريــه ىلج ـراف
تقــوا بنــا م ،يتلــم أتــئلة تش ياــية للكشــف و ـ مــدى ىلتقــان التــب للعمليــات العقليــة ،واملهــارات
املعراية ملفهوم ايسيمات الناجوية.
 8ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات واهتمامــات التــب اإلجيابيــة أوالســلبية ــو مفهــوم ايســيمات الناجويــة ،م ـ خــبىل
مناقشــتهم مناقشــة اتتقاــا ية ،تســهم التعــرف ولــئ اهتاهــا م ومـواقفهم ــو مفهــوم ايســيمات الناجويــة،
وما اكتسبور مـ خـربات تعلميـة جديـدة ،وكيفيـة ا تـتفادة منهـا تتـوير قـدرا م وىلبـداوا م ،أو تكلـيفهم
بكتابة تقرير ماغر يُعربون اييف و اهتاها م ،وأاكارهم ،واهتماما م و مفهوم ايسـيمات الناجويـة ،وأمهيـة
تعلميف بالنسبة هلم.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم الجسيمات النانوية:

اظي ــل ايس ــيمات الناجوي ــة باهتمام ــات ولمي ــة وات ــعة النت ــاق ،وق ــد ات ــتقتت ه ــذا ا هتم ــام كث ــري م ـ
املهتم بتكنولوجيـا النـاجو وتتبيقا ـا العمليـة متنووـة اعـا ت وماـدر هـذر ا هتمـام يعـود خلاا اـها الفريـدة
الكيميا يــة ،والفيزيا يــة ،والكهربا يــة واملغناطيســية ،وا لكرتوجيــة واليــة الكفــافة ،الــيت أهلتهــا أن تكــون أمنو ج ـاب
مثالي ـاب للعديــد م ـ التتبيق ـات العلميــة التبيــة ،واهلندتــية ،وا لكرتوجيــة و وهــا ،وــبوة ولــئ أوــا اتحــل آااق ـاب
خمتلف اعا ت العلمية واملعراية كتشااات ولمية جديدة.
ولمية واتعة أمام جي جديد م البااث
وجظراب ملا متثليف ايسـيمات الناجويـة مـ مكاجـة بالغـة اأمهيـة تكنولوجيـا النـاجو ،هتـدر اإل ـارة هنـا ىل ىللقـاف
اللوف ولئ ايسيمات الناجوية م ايـث مفهومهـا ،وخاا اـها ،وكيفيـة تاـنيعها ،وتتبيقا ـا العمليـة املتنووـة،
وبع آ ارها السلبية ولئ هتحة اإلجسان هبدف تكوي قاودة معراية ومفاهيمية تتبفم م قـدرات املتعلمـ ،
وتعميه الفهم لديهم ملفهوم ايسيمات الناجوية ،وىلوتا يف بُعداب ا معا ليف د لتيف العلمية جفو التب .
1ـ ـ مفهوم الجسيمات النانوية (: )Nano particles

ايســيمات الناجويــة هــم :هتم ـ ِّري أو جزيئــم ميكروتــكو يـرتاوح وــددها مــا ب ـ بل ـ م ـ الــذرات أو
ايزيئ ــات ىل ملي ــون رة مـ ـرتبة ببعل ــها بش ــك ك ــروي تقريب ـاب بنا ــف قت ــر أق ـ مـ ـ
( )311جــاجومرت ،كمــا يوضــج الشــك ( )3اجســيم جاــف قتــرر جــاجومرت وااــد مث ـ :
الس ــليكون حيت ــوي ول ــئ ( )25رة أغلبه ــا ول ــئ ت ــتج ايس ــيم ،وه ــذا لتل ــف و ـ ـ
ايزيف الذي قد يتلم ودداب م الذرات ،ايث ىلن أبعـاد ايسـيم النـاجوي تقـ وـ
http://prfo.taifedu.gov
أبعــاد ارج ـة زمــة حل ــدو ظ ـواهر ايزيا يــة معين ـة مث ـ  :متوتــة املســار احلــر ال ــذي
تقتع ــيف ا لكرتوج ــات بـ ـ تا ــادم متت ــالي مـ ـ ال ــذرات املهت ــزة ،وه ــذا حي ــدد التوهت ــيلة الكهربا ي ــة ( .حمم ــد،
الشك ( )3الرتكيت ايزيئم يسيمات
السيليكون الناجوية

2131م،

.)17
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 تحليل مفهوم الجسيمات النانوية :

يتلم مفهوم ايسيمات الناجوية احلقا ه العلمية اآلتية:

أـ ـ ـ ايس ــيمات الناجوي ــة ج ــوع م ـ أج ـواع امل ـواد جاجوي ــة تق ـ أقتاره ــا و ـ ( )311ج ــاجومرت
تتجمـ مـ بعلــها الــبع ولــئ ــك كتـ بنا يــة ،اريتــبة بعلــها مـ الــبع اآلخــر
بقوة كبرية ،والشك ( )2يوضج الرتكيت ايزيئم يسيمات الذهت.
الشك ( )2جسيمات الذهت

http://communitynano.com

ـ ـ ايسيمات النـاجو هـم مـواد جاجويـة تقـا بواـدة النـاجومرت ،وتتميـز بـبع

اخلاـا ا الفيزيا يـة ،والكيميا يـة

والكهربا يــة ،واهلندتــية ،وتعتمــد هــذر اخلاــا ا ولــئ اجــم ايســيمات الناجويــة متناهيــة الاــغر مقارجــة م ـ
ايسيمات اأكرب م جفس املواد.
ج ـ ـ ـ ختتل ــف ايس ــيمات الناجوي ــة وـ ـ ايز ي ــات الناجوي ــة أج ــيف كلم ــا تغ ــري احلج ــم تغ ــريت اخلا ــا ا الفيزيا ي ــة
والكيميا ية ،والكهربا ية و وها م خاا ا املواد الناجوية.
 2ـ ـ أمثلة توضيحية للجسيمات النانوية:

تتعــدد أ ــكاىل ايســيمات الناجويــة ومنهــا :جســيمات الــذهت ،وجســيمات الفلــة ،وجســيمات الببت ـ ،
وجسيمات احلديد ،ولك م هذر ايسيمات خاا اها الفريـدة ،وتتبيقا ـا العلميـة ،ومـ اأمثلـة ولـئ لـك

ما يأ :
مثال (:)1

جســيمات الببتـ ( )Platinum nanoparticlesالناجويــة ،كمــا يوضــج الشــك
ــك معل ــه أو م ــادة غروي ــة ،وهل ــا

( )1تـ ـرتاوح أاجامه ــا م ــا بـ ـ ( 2ـ ـ ـ  ) 1ج ــاجومرت،
تتبيقات ولمية واتعة جماىل التت.
( .http://ar.wikipedia.orgتاريخ ا ترتجاع 3312/33/25 :هـ) .
مثال (:)2

الشك ( )1جسيمات الببت املرتبة
كهروكيميا ياب
http://ar.wikipedia.org

جسـيمات احلديـد الناجويـة ( )nanoscalc iron particlesاملكوجـة مـ وناـر

احلدي ــد تقـ ـ أقتاره ــا وـ ـ ميك ــرومرت واا ــد ــديدة التفاوـ ـ لزي ــادة جس ــبة مس ــااتها
الســتحية باملقارجــة م ـ اجمهــا التبيعــم كمــا يوضــج الشــك ( )3وتســت دم كثــري
م ـ التتبيق ــات التبي ــة وامل تربي ــة .http://ar.wikipedia.org( .ت ــاريخ ا ت ــرتجاع
3312/33/25هـ).
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الشك ( )3جسيمات احلديد الناجوية
http://ar.wikipedia.org

مثال ( :) 3
جس ــيمات الفل ــة الناجوي ــة :وه ــم وب ــارة و ـ جس ــيمات متناهي ــة الا ــغر ي ـرتاوح

اجمها ما ب (3ـ ـ )311جاجومرت ،كما يوضـج الشـك ( )5تتميـز خبـوا كهربا يـة
ومغناطيسـ ـ ــية اريـ ـ ــدة ،وهلـ ـ ــا تتبيقـ ـ ــات واتـ ـ ــعة

جم ـ ـ ـاىل امل ـ ـ ـواد احملفـ ـ ــزة ،والبا ـ ـ ـريات
بعـ

وا لكرتوجيــات ،وتســتعم كملــادات للبكترييــا والفتريــات ،كمــا تســت دم
املنتجـ ـ ـ ـ ـ ــات ا ت ـ ـ ـ ـ ـ ــتهبكية .http://ar.wikipedia.org( .تـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ ا تـ ـ ـ ـ ـ ــرتجاع:

الشك ( )5جسيمات الفلة الناجوية
http://ar.wikipedia.org

3312/33/25هـ).

3ـ ـ خصائص الجسميات النانوية:

تتميــز ايســيمات الناجويــة بالعديــد م ـ اخلاــا ا الفيزيا يــة ،والكيميا يــة ،والكهربا يــة ،واملغناطيســية ،وقــد
 )82-81بعـ ـ خا ــا ا ايس ــيمات الناجوي ــة مـ ـ أمهه ــا م ــا ي ــأ :
ا ــدد ا ت ــكندراين (2131م،
اآلتية:
أ ـ ـ ختتلف خاا ا ايسميات الناجوية كلما قلل أبعاد أقتارها و جظا رها م املـواد كبـرية ايسـيمات ،ومـ
هذر اخلوا خاهتييت التشتل وا جكسار اللو م ( )light scatteringلستج املادة ،وولئ تبي املثـاىل:
ا ن اللون املعروف يسيمات الـذهت النقـم الـيت تزيـد أقتارهـا وـ ( )211جـاجومرت هـو اللـون الـذه اأهتـفر
املعروف ،ولك ىل ا ما م تاغري هذر ايسيمات ىل أق م ( )21جاجومرت ا وـا تكـون ـفااة ودميـة اللـون،
وكلمــا هتــغرت أبعــاد أقتــار ايســيمات الناجويــة ا ـ ن هــذر ايســيمات تظهــر بــألوان خمتلفــة م ـ اأخلــر ىل
الربتقايل مث اأمحر ،و لك واقاب لقـيم مقـاييس أبعـاد أقتارهـا كمـا يوضـج الشـك ( )6ويعـد جمـاىل ا لكرتوجـات
والباريات أهم اعا ت التتبيقية هلذر اخلاهتية.

الشك ( )6تغري لون حملوىل جسيمات الناجو الذهبية والفلية تبعاب أاجام وأ كاىل ايسيمات
http://www.almhml.com
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ـ ـ ـ تتــأ ر قــيم درجــات ا ـرارة اجاــهار املــادة بتاــغري أبعــاد مقــاييس ابيبا ــا ،وم ـ اأمثلــة ولــئ لــك :الــز
ال ــذهت يتح ــوىل ىل احلال ــة الس ــا لة ون ــد درج ــة ا ـ ـرارة (3163م) ولك ـ ـ ون ــدما تق ـ ـ أقت ــار ابيباتـ ــيف ىل
( )3،15جاجومرت تن ف درجة اجاهارر ىل (511م) رغم تساوي ابيبـات الـذهت ات اأقتـار امل تلفـة
الرتكي ــت الكيمي ــا م وخلوه ــا م ـ الش ـوا ت ،وم ـ ه ــذر العبق ــة يتل ــج أج ــيف باإلمك ــان الت ــأ ري خـ ـوا
وتلوك املادة م خـبىل تاـغري مقـاييس ابيبا ـا ـا يسـفر وـ تتبيقـات جاجوتكنولوجيـة متعـددة اعـا ت،
دون ىلضااة أي مواد أو وناهتر أخرى ىلليها ،كما هو متب تكنولوجيا تاني املواد التقليدية .ويربر ولمـاف
الفيزياف تبت تناقا قيم جقة اجاهار املادة م تناقا مقاييس ابيبا ا ىل الزيادة التار ة ولـئ مسـااات
أتتحها اخلارجية ،واختبف ترتيت رات الز احلديد وما كاجل ولييف تابقاب وضعها التبيعم.
ج ـ ـ تعتمد قوة املغناطيس اوتمادابكلياب ولـئ مقـاييس جسـيمات املـادة املاـنوع منهـا املغنـاطيس اكلمـا هتـغرت

تلك ايسيمات وتزايدت مسااة أتتحها اخلارجية ـ ـ باإلضااة ىل تزايد ودد الـذرات ولـئ تلـك اأتـتج
ـ ـ كلما زادت قوة واعالية املغناطيس و دتيف .وتُعد املواد الناجوية ات اخلوا املغناطيسية أهم ماادر املـواد
الــيت تــدخ ىلجتــاج املغناطيســيات اا قــة الشــدة املســت دمة املولــدات الكهربا يــة الل ـ مة ،وحمركــات
الســف  ،والب ـواخر العمبقــة ،كمــا تــدخ ايســيمات الناجويــة للم ـواد املغناطيســية هتــناوة أجهــزة التحلي ـ
هت ــناوة أجه ــزة التا ــوير ب ــالرج املغناطيس ــم ( Magnetic Resonance

اا قــة الدقــة ،وكــذلك
 )Imagingباإلضااة كذلك ىل أجهزة التش يا الت (.)Medical Diagnostics
د ـ ـ ـ تتميــز ايســيمات الناجويــة بقــدر ا الفا قــة ولــئ توهتــي التيــار الكهربــا م ،وقــد أتــهمل هــذر اخلاهتــية
اتـ ـ ــت دام امل ـ ـ ـواد الناجويـ ـ ــة هتـ ـ ــناوة أجه ـ ـ ـزة احلساتـ ـ ــات الدقيقـ ـ ــة ،والش ـ ـ ـرا ج
ا لكرتوجية ،كما يب الشك ( )7كثري مـ اأجهـزة ا لكرتوجيـة احلديثـة ،كمـا
تســت دم بدرجــة كبــرية هتــناوة مكوجــات اهلواتــف اخللويــة واحلاتــبات ــا كــان
ليف أبل اأ ر

ابتكار أجهزة خفيفة الوزن ،ووالية ايودة ،وأق تكلفة.

الشك ( )7رحية ىللكرتوجية جاجوية
http://syrbook.gov.sy/content

هـ ـ ـ ـ ـ ىلضــااة ىل اخل ـوا اأرب ـ اآلجفــة الــذكر ا ـ ن هتــببة ايســيمات الناجويــة
تفوق هتببة مثيب ا مـ ايسـيمات كبـرية احلجـم ،امـثبب :هتـببة جسـيمات النـاجو
املا ــنعة مـ ـ الس ــيليكون كم ــا يوض ــج الش ــك ( )8تف ــوق م ــادة الس ــيليكون مئ ــات
املـ ـ ـرات اق ـ ــد تاـ ـ ـ ىل هت ـ ــببة الي ـ ــاقوت وامل ـ ــا  .http://ugu.edu.sa( .ت ـ ــاريخ

ا ترتجاع3312/33/23 :هـ).

الشك ( )8الرتكيت ايزيئم
يسيمات السيليكون

http://ugu.edu.sa
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و ـ ـ جســيمات النــاجو ات أبعــاد أق ـ م ـ اأط ـواىل املوجيــة لللــوف املر ــم ولــذلك تعكــس أو تكســر اللــوف
املر م ا جيعلها ات فااية والية ،ميك اتت دامها تغليف كثـري مـ املنتجـات الغذا يـة وا تـتهبكية
دون أن يــؤ ر ولــئ لووــا ،مثـ اأغلفــة الشــفااة ومـواد التجميـ  .http://ugu.edu.sa(.تــاريخ ا تــرتجاع :

3312/33/23هـ).

زـ ـ ـ كلم ــا هتــغر اج ــم ايس ــيمات الناجوي ــة ا ـ ن جس ــبة وج ــود الــذرات ول ــئ الس ــتوح
اخلارجيــة هلــذر ايســيمات تــزداد بدرجــة كبــرية ىل ا مــا قورجــل جســبة وجودهــا ولــئ
الســتوح اخلارجيــة للجســيمات كبــرية احلجــم ،كمــا يوضــج الشــك ( )9وهــذا مـ
أهم العوام

زيادة جشاطها الكيميا م( .ا تكندراين2119 ،م،

. )26

الشك ( )9زيادة مسااة الستج
بالنسبة حلجم ايسيمات

http://ugu.edu.sa

4ـ ـ طرق تصنيع جسيمات النانو:

تُاــن ايســيمات الناجويــة بــأكثر م ـ طريقــة ومنهــا:

طريق ـ ـ ــة ا اتك ـ ـ ــاك ابوات ـ ـ ــتة وملي ـ ـ ــة التحـ ـ ـ ـ حتت ـ ـ ــك
ايزيئـ ــات الكبـ ــرية والدقيقـ ــة ببعلـ ــها طااوجـ ــة كرويـ ــة
كوكبية خاهتة ،أو بتريقة ا بىل احلراري اليت يـتم ايهـا
توجيــيف السـوا والغــازات وــرب اتحــة هتــغرية حتــل ظــروف

خاهتة م اللغة العايل أو ا اـرتاق ،وغالبـاب مـا ينـتج مـ
ومليـ ــة ا ـ ــبىل احل ـ ـراري هتمع ـ ـاب وتكـ ــتبب م ـ ـ ايسـ ــيمات
الدقيق ــة ب ــد ب مـ ـ ايزيئ ــات اأولي ــة املنف ــردة ،أو و ــرب جه ــاز التب ــري الكيمي ــا م ،كم ــا يوض ــج الش ــك ()31
الشك ( )31جهاز التب ري الكيميا م لتاني ايسيمات الناجوية.
http://ar.wikipedia.org

( .http://ar.wikipedia.orgتاريخ ا ترتجاع 3312/33/25:هـ).
5ـ ـ التطبيقات العملية للجسيمات النانوية:

ايسيمات الناجوية مواد ولئ مقيا الناجومرت تتمت خباا ا متميزة ،تؤهلها لتتبيقات طبية ،وتكنولوجيـة،
والكرتوجية ،وبيئية متعددة اعا ت ،وم أهم تلك التتبيقات ما يأ :
أ ـ ـ ـ ات ــت دام الت ــرق العبجي ــة التقليدي ــة توهت ــي اأدوي ــة التبي ــة ىل جس ــم اإلجس ــان ،يواج ـ ـيف العدي ــد م ـ ـ
املشـ ــكبت التبيـ ــة مث ـ ـ  :هتـ ــعوبة امتااهتـ ــها اأمعـ ــاف ،وااف ـ ــاض مس ـ ــتوى تركيزهـ ــا معاي ـ ــة اخلبيـ ــا
املستهداة ،ومقاومة ايسـم هلـا هلـذر اأتـبا يبحـث اأطبـاف وـ طـرق جديـدة إلياـاىل الـدواف ىل اخلبيـا
املاابة ولئ وجيف التحديد.

-268-

وقـ ـ ــد كشـ ـ ــفل اأعـ ـ ــا املنشـ ـ ــورة اـ ـ ــديثاب التتبيقـ ـ ــات التبيـ ـ ــة
لتكنولوجيا الناجو ،أن ايسيمات الناجوية متناهيـة الاـغر أالـ اأجظمـة
لتوهت ــي الع ــبج ىل أجـ ـزاف حم ــددة مـ ـ جس ــم اإلجس ــان ،والق ــدرة ول ــئ
التحكم جروات العـبج ولـئ اـرتات زمنيـة خمتلفـة ،ومتابعـة اتـتجابة
العلو أو النسيج املاا للدواف ،وبوة ولـئ التقليـ مـ اآل ـار اياجبيـة
للدواف ،وىلوتاف كفافة امتاـا واليـة للعـبج .وهـذا يعـود بتبيعـة احلـاىل

الشك ( )33توظيف ايسيمات الناجوية لتوهتي الدواف ىل
موض اإلهتابة م ايسم .
جملة العلوم والتقنية ج 3العدد 12 ،66،

ىل هتــغر اجــم ايســميات الناجويــة ،وتــهولة الــتحكم ــكلها واجمهــا ،وتــهولة اجتقاهلــا وــرب الشــعريات
الدموي ــة الدقيق ــة ،واأغش ــية احليوي ــة ،وىليا ــاىل ال ــدواف ىل املوضـ ـ املس ــتهدف معايت ــيف مـ ـ ايس ــم(.اهل ــدله،
2117م ) 13 ،اجظر الشك (.)33
ـ ـ متكـ العــامل العــر املاــري اأهتـ  ،اأمريكــم اينســية الربواســور :ماــتفئ الســيد مـ توظيــف ابيبــات
الـذهت الناجويـة ( )Nano Gold particlesمعايـة اأورام السـرطاجية .وقـد ارتبتـل احلبيبـات الذهبيـة
باتــم القــذا ف أوــا تنتلــه ونــد اقنهــا بايســم مث ـ  :طلقــات القــذا ف املوجهــة لتاــيت الــورم الســرطاين
دون أن تتل ـ ــرر اخلبي ـ ــا الس ـ ــليمة اع ـ ــاورة(.اإلت ـ ــكندارين2131 ،م .)212 ،اجظ ـ ــر الش ـ ــكل ()32
و(.)31

الشك ( )33هتورة مكربة للجسيمات الذهت

الشك ( )31هتورة توضج اتت دام ايسيمات
الناجوية

معاية اأورام السرطاجية

الناجوية
http://www.livbit.com

http://www.arabinvent.com

ج ـ ـ ـ تس ــت دم جس ــيمات الن ــاجو االي ـاب معاي ــة أا ــد الس ــرطاجات اأكث ــر ــيوواب واتك ـاب باأطف ــاىل ،ويع ــرف
بســرطان اخلبيــا النجميــة ( )Astrocytomeوميثـ هــذا النــوع مـ اأمـراض ( )٪31مـ اأورام الدماغيــة،
املرتبــة الثالثــة ب ـ تــرطاجات اأطفــاىل ( رمحــو 2118 ،م  ) 6 ،والشــك ( )33يوضــج كيفيــة
ويــأ
اتت دام جسيمات السيليكون معاية اأورام السرطاجية.
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-1
الشك ( )33اتت دام جسيمات السيليكون

معاية اأورام السرطاجية http://www.sciencedirect.com

د ـ ـ ـ ميك ـ أن تســهم جســيمات النــاجو املرتبتــة بــاملواد املتباينــة ()Contrast agents

را ـ كفــافة التاــوير

الت التش يام ودقتيف اكتشاف النسيج املري قب اجتشـارر ايسـم ايـث تتغـري اخلاـا ا الفيزيا يـة
هلـذر ايسـيمات ،وباإلمكـان الـتحكم ايهـا ومتابعتهـا مـ اـ دخوهلـا للجسـم واـا وهتـوهلا لل بيـا املريلــة
وارتباطها هبا (.اهلدله2118 ،م.)13 ،
هـ ـ ـ ـ ـ م توظيــف ابيبــات ــاين أكســيد التيتــاجيوم ( )Tio2الناجويــة ،كمــا يتب ـ م ـ
الشـ ـ ــك ( )35طـ ـ ــبف جـ ـ ــدران غـ ـ ــرف العمليـ ـ ــات ايراايـ ـ ــة وغـ ـ ــرف املرضـ ـ ــئ
باملستشــفيات .وقــد أ بتــل التجــار امليداجيــة الــيت أجريــل ختبــار اعاليــة تل ــك
احلبيبات قدر ا ولئ القلاف ولـئ أجـواع خمتلفـة مـ البكترييـا وامليكروبـات ،وبعـ
الفريوتـات الــيت قــد تـرتاكم ولـئ أتــتج تلــك ايــدران( .ا تــكندراين2131 ،م،
.)363

الشك ( )35أ كاىل بلورية لثاين أكسيد التيتاجيوم
(جملة التقدم العلمم العدد )26 66،

وـ ـ هتناوة أ ـبار موهتـبت ومليـة تعـرف باتـم التلميـ الكيميا يـة وامليكاجيكيـة الـيت
تدخ احلاتبات ا لكرتوجية و طريه تغليـف أتـتج الرقـا ه ا لكرتوجيـة املوهتـلة
جبسيمات الناجو لتكون أكثر كفافة واعالية(.ل 2119 ،م.)226 ،
ح ـ ـ ىلجتــاج اخلبيــا الشمســية ات الاــبغة احلساتــة الــيت تعتــرب أق ـ تكلفــة م ـ ايــث
اإلجتـ ــاج ،كمـ ــا يوضـ ــج الشـ ــك ( )36وقـ ــد أجش ـ ـ ماـ ــن هلـ ــذا النـ ــوع م ـ ـ اخلبيـ ــا
الشمسية اترتاليا وام (2113م) ( .ل 2119 ،م.)23 ،
ط ـ توظيف ايسيمات الناجوية مرتفعة الاببة واملتاجة مث  :جسيمات أكسـيد اأملنيـوم ،وأكسـيد الزركوجيـوم

الشك ( )36تتوير خبيا سية باتت دام

بلورات اين أكسيد التيتاجيوم (جملة التقدم العلمم
العدد )28 66،

تغليــف اأتــتج الداخليــة تــتواجات احملركــات هبــدف زيــادة العمــر ا ارتاضــم لتلــك احملركــات ،ووقايتهــا مـ
التآك با اتكاك الذي تتعرض ليف أ ناف ومليات التشغي جتيجة لتبمس مكوجا ا الفلزية بعلـها مـ بعـ
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اأمــاك املرتفعــة احلـرارة ،والــيت تفقــد معهــا الزيــوت املســت دمة التربيــد كفاف ــا و لــك جظـراب ىل اافــاض
معــد ت اتــتهبك الوقــود ،وزيــوت التشــحيم والتربيــد ،وهــذا بــدورر يــؤدي ىل اافــاض جســبة كميــة الكربــون
الناهتة م ووادم احملركات (.ا تكندراين2131 ،م.)77 ،
ي ـ ـ أ بتــل التجــار الــيت أجريــل ولــئ جســيمات احلديــد الناجويــة ااوليتهــا معايــة امليــار ايوايــة امللو ــة أو
الرتبة امللو ة ،كما يوضج الشك ( )37وأظهرت ا ختبارات اأوليـة اافـاض جسـبة املركبـات العلـوية املتتـايرة
ىل أكثر م ( )٪91واافاض امللو ات اأخرى ىل مسـتويات متدجيـة وهتـلل جبـودة امليـار ايوايـة ىل املعـايري
املتلوبة( .تو 2119 ،م.)317 ،

الشك ( )37طريقة اتت دام جسيمات احلديد معاية املياة ايواية والرتبة امللو ة.
http://www.lehigh.edu

ق ـ ـ تست دم ايسيمات الناجوية لشح البتاريات و طريه تاني أقتا

م جسيمات جاجوية

يزيد

بعدها و ( )25جاجومرت ،تقوم خبىل تل دقا ه أو أق بشح البتارية القدمية ،بد ب م تاوت وهم
الفرتة اليت تستغرقها البتاريات املست دمة االياب ،وهم قابلة للشح عدىل ( 31،111ـ ـ  )21،111مرة
مقاب ( 611ـ ـ  )711مرة للبتارية احلالية ،وتبت تروة الشح هو أن ايسيمات الناجوية املست دمة
هذا النوع م البتاريات هلا مسااة تتحية كبرية بالنسبة لوزوا اايسيمات الناجوية املست دمة هذر
البتاريات هلا مسااة تعادىل (311م )2لك غرام باملقارجة بـ (1م )2لك غرام م املواد املستعملة االياب.
(ليلئ العلم2119 ،م.)36 ،
6ـ ـ المخاطر الصحية للجسيمات النانوية:
تقدم ايسيمات الناجوية لإلجسان الكثري مـ الفوا ـد والتتبيقـات العمليـة واتـعة النتـاق ،وبـالرغم مـ لـك
ا وــا ختلــو مـ بعـ اآل ــار اياجبيــة ولــئ هتــحة اإلجســان ،والكا نــات احليــة اأخــرى ،ومـ أهــم العوامـ الــيت
هتع ـ ايســيمات الناجويــة تُشــك ماــدراب حمــتمبب لــبع امل ــاطر الاــحية أوــا ــديدة التفاو ـ م ـ غريهــا م ـ
املواد اأخرى بسبت جسبة مسااة الستج العالية اليت يتواجد وليهـا وـدد كبـري مـ الـذرات باملقارجـة ىل اجـم
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ايس ــيمات ،وقـ ــدر رهتـ ــد ك ـ ـ م ـ ـ تـ ــو (2119م )338-337 ،وحممـ ــد (2131م،
خماطر ايسيمات الناجوية واليت ميك ىلجيازها النقاط اآلتية:

 )313بع ـ ـ

أ ـ ـ ايس ــيمات الناجوي ــة العالق ــة اهل ـ ـواف الناهت ــة م ـ ـ ال ــدهاجات أو الب اخ ــات أو الغب ــار ميك ـ ـ أن يستنش ــقها
اإلجسان ا قد يؤدي ىل ـيج الـر ت وتعتيـ وظا فهـا احليويـة ،وبسـبت هتـغر اجـم ايسـيمات الناجويـة
ا وا قد تتسل ىل جسم اإلجسان اا م اتت دام وتا الوقاية التقليدية مث كمامات الوجيف.
ـ ـ متتلك بع ايسيمات الناجوية تأ رياب حمفزاب ميكنيف أن يولـد جـذوراب اـرة ،وهـذر قـد تـؤدي ىل أورام جسـم
اإلجسان.
ج ـ ـ ـ ـ ميك ـ ـ للجسـ ــيمات الناجويـ ــة املسـ ــت دمة مستحل ـ ـرات التجمي ـ ـ
ودهاجــات احلمامــات الشمســية أن ختــرتق البشــرة جظ ـراب لدقــة اجمهــا
وزي ــادة جش ــاطها التحفي ــزي ،وحتايله ــا ول ــئ ايه ــاز املن ــاوم لإلجس ــان
ايث ميكنها العبور م خـبىل احلـاجز الـدموي الـدماغم مسـببة أضـراراب
الشك ( )38وبور جسيمات الناجو احلاجز الدموي الدماغم
بالغة لاحة اإلجسان.اجظر الشك (.)38
د ـ ـ ـ ىل ا مــا م امتاــا ايســيمات الناجويــة وــرب جــذور النباتــات أواأ ــجار أو اهل ـواف ا وــا تتا ـ اتم ـاب ىل

اإلجسان واحليوان و طريه الغذاف ،ومكم اخلتورة هنا ىل ا ااتوت هذر ايسيمات خبىل مراا تاـنيعها
ولــئ م ـواد ضــارة ،واأكثــر ختــورة هــذا املوضــوع أن تكنولوجيــا النــاجو بــدأت تقــتحم اق ـ امل ـواد الغذا يــة
واملنتجات الزراوية دون معراة املسـتهلك أو اـا اـتج بـا النقـا اعتمعـم اـوىل خمـاطر تكنولوجيـا النـاجو

وىلجراف ا ختبارات الكامنة اوىل تبمتها.
ورغ ــم ه ــذر امل ــاطر الا ــحية ىل أج ــيف ميك ـ اي ــزم أو التأكي ــد بأو ــا متث ـ خت ـراب اقيق ـاب حم ــدقاب با ــحة
اإلجسان ،وبيئتيف ،والكا نات احليـة اأخـرى جظـراب لغيـا الدراتـات الدقيقـة املت ااـة الـيت تثبـل مـدى ختـورة
هذر ايسيمات ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف هلـذا اـ ن هنـاك ااجـة ماتـة ملزيـد مـ اأعـا والدراتـات العلميـة
اليت تؤكد مدى مسية هذر ايسيمات ولئ هتحة اإلجسان ،وبيئتيف.
سابعاً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف ملفهوم ايسيمات الناجوية.
المهمــة :بالتعــاون م ـ أا ـراد جممووتــك ،أوــد هتــياغة مفهــوم ايســيمات الناجويــة
بأتلوبك اخلا

مستعيناب بالشك املقاب .

جسيمات متعددة اأ كاىل واأاجام
جملة الناجو العدد اأوىل2118،م36 ،
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النشاط (:)2
الهدف :اتتنتاج خاهتيت م خوا ايسيمات الناجوية اتتناداب ىل الشكل اآلتي .
المهمة :تأم الشكل اآلتي  ،مث اتتنتج خاهتيت م خاا ا ايسيمات الناجوية.

جسيمات جاجوية
http://ar.wikipedia.org

جسيمات السيليكا

http://ar.wikipedia.org

النشاط (:)3
الهدف :اتتنتاج مخس وظا ف للجسيمات الناجوية م خبىل الشك املراه.

المهمــة :اتــتنتج مخــس وظــا ف للجســيمات الناجويــة اتــتناداب ىل الشــك املراــه .مهت ـ تســمية ولميــة واضــحة
مللمون الشك .

http://knol.google.com
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النشاط (:)4
الهدف :تعلي تبت تغري ألوان جسيمات الناجوية للذهت مستعيناب بالشك املراه.
المهمـةُ :ميثـ الشــك الـذي أمامــك جسـيمات الـذهت الناجويــة ،مـا تــبت تبـاي ألووـا ؟ اقــرتح تسـمية مناتــبة
للشك ؟

النشاط (:)5

http://www.zeitnews.org

الهــدف :اكتشــاف وظيفــة م ـ وظــا ف جســيمات أكســيد اأملنيــوم م ـ
خبىل الشك املراه.

المهمـ ــةُ :ميثـ ـ الش ــك املقابـ ـ وظيف ــة مـ ـ وظ ــا ف جس ــيمات أكس ــيد
اأملني ـ ــوم ،بالتع ـ ــاون مـ ـ ـ أاـ ـ ـراد جممووت ـ ــك ،وض ـ ــج ه ـ ــذر الوظيف ـ ــة
مستعيناب بالشك املراه .اكتت تسمية ولمية ملدلوىل هذا الشك .

http://qatana.net/paged:

النشاط (:)6

الهدف :أن يفسر التالت كيف ميك توظيف جسيمات الناجو الذهبية

معاية اأورام السرطاجية.

اســر كيــف ميكـ معايــة اأورام الســرطاجية بواتــتة جســيمات الــذهت
المهمــة :بالتعــاون مـ أاـراد جممووتــكِّ ،
الناجوية مستعيناب بالشك املراه.

http://www.saudicnt.org
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النشاط ()7

:

الهدف :اكتشاف بع

التتبيقات العملية للجسيمات الناجوية م خبىل الشكل املراق .

المهمــةُ :ميثـ كـ ــك مـ الشــكل اآلتيـ تتبيقـاب ولميـاب للجســيمات الناجويــة ،بالتعــاون مـ أاـراد جممووتـك
اكتشف جوع التتبيه العملم م خبىل الد لة العلمية مللمون الشك .

http://www.genistra.com

http://www.lehigh.edu

ثامناً :التقويم البنائي:

ضوف دراتتك ليف.

3ـ ـ ورف مفهوم ايسيمات الناجوية تعريفاب ولمياب حمدداب بأتلوبك واهمك اخلا
2ـ ـ أوة مثال توضيحي ملفهوم ايسيمات الناجوية.
1ـ ـ ما طرق تاني ايسيمات الناجوية ؟ جاقش طريقة واادة منها ؟
 3ـ اكتت تعليقاب ولمياب مناتباب ولئ الشك اآل  ،مث مهت تسمية ولمية تُعرب و مدلوليف العلمم.

جملة التقدم العلمم العدد33 ،66 :

5ـ ـ تتميز ايسيمات الناجوية بالعديد م اخلاا ا الفيزيا يـة ،والكيميا يـة ،واملغناطيسـية ،واللـو ية ،ا كـر ب ـاب
منها ،مفسراب ملا تقوىل.

 6ـ ـ تُاــدر ايســيمات الناجويــة ألواجـاب ضــو ية متباينــة كمــا يوضــج الشــك املراــه ،وضــج
كيف ميك ا تتفادة م هذر اخلاهتية ابتكار أجهزة وأدوات تعتمد ىلجتاجهـا
ولئ تقنية الناجو ؟ اكتت تسمية ولمية مناتبة مللمون الشك .

http://pubs.acs.org
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7ـ ـ للجسيمات الناجوية بع

امل اطر ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف ،ا كر ب ة أمثلة لتلك امل اطر .ول ملا

تقوىل.
 8ـ اكتت تقريراب خمتاراب معرباب اييف و اهتاهك ،واهتمامك و مفهوم ايسيمات الناجوية.
ثامناً :التغذية الراجعة:

وملية التقوا التكوي يتم تقدا خربات تعليمية ومقرتاات تستهدف

اتتناداب ىل اتتجابات التب
تتوير العمليات واملهارات املعراية املتعلقة فهوم ايسيمات الناجوية.

تاسعاً :تدريب منزلي:

اكتت تقريراب ولمياب مفابب مناقشاب اييف مفهوم ايسيمات الناجوية م ايث مدلوىل املاتلج ،وخاا ايف،
وخماطر جسيمات الناجو ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف ،وتتبيقا ا الناجوتكنولوجية ،مدوماب تقريرك باأمثلة واأدلة
والرباه .
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األُنموذج ()6
المحفزات النانوية
()Nanocatalysis
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم المحفزات النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ تعريف احملفزات الناجوية تعريفاب ولمياب واضحاب.
2ـ ـ حتلي مفهوم احملفزات الناجوية ىل مكوجاتيف اأتاتية.
1ـ ـ اتتنتاج القاودة اأتاتية اليت يقوم وليها مفهوم احملفزات الناجوية.
3ـ ـ حتديد اهلدف م اتت دام احملفزات الناجوية تكنولوجيا الناجو.
5ـ ـ ىلوتاف أمثلة توضيحية للمحفزات الناجوية.
6ـ ـ تـعُّرف خاا ا احملفزات الناجوية.
7ـ ـ حتديد أهم العوام اليت حتدد تلوكيات املواد الناجوية احملفزة.
8ـ ـ توضيج بع التتبيقات العملية للمحفزات الناجوية.
9ـ ـ التعبري و اهتاهيف واهتماميف و مفهوم احملفزات الناجوية.

ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المحفزات النانوية:

 3ـ جهاز الداتا و.

 2ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
 1ـ دلي املعلم.
 3ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا

فهوم باحملفزات الناجوية.

 5ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم احملفزات الناجوية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقــة ا تتقاــا ية :وهــم وبــارة أُمنــو ج م ـ منــا ج الــتعلم ا تتكشــا  ،تعتمــد ولــئ وض ـ التــب

مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية مرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م
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والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمه ــا ومقارجتهــا ،ومناقش ــة الفرض ــيات ،والتحق ــه منهــا واختب ــار أدلته ــا ،وات ــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــيف
اكريــة مفاهيميــة لتكنولوجيــا النــاجو لــدى التــب م ـ خــبىل ارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م ،وتتبيقهــا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم المحفزات النانوية:

3ـ ـ ىلوبم التب باأهداف التعليمية اليت يتع وليهم حتقيقها واية الربجامج.
كتسا
2ـ ـ التهيئة التحفيزية :تستهدف وملية التهيئة التحفيزية تنشية العمليات الذهنية لدى التب
العمليات املعراية واملهارات ملفهوم احملفزات الناجوية ولتحقيه هذر الغاية يناقش التب اوىل مفهوم
ايسيمات الناجوية الذي تعلمور الدر السابه ،وحتديد العبقة القا مة ب مفهوم ايسيمات الناجوية،
ومفهوم احملفزات الناجوية ،مث ورض مقت ايديو ولمم و ا قم و احملفزات الناجوية بواتتة برجمية الوتا ة
املتعددة يذ اهتماما م وتشويقهم كتسا اخلربات التعلمية ملفهوم احملفزات الناجوية.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاراد ك جممووة ما ب ( 3ـ ـ )5طب  ،لتنفيذ
أجشتة الربجامج ،والتحاور ايما بينهم ،وىلجراف وملية التعلم ا تتقاا م التعاوين بينهم ،وطرح التساى ت
اوىل مفهوم احملفزات الناجوية.
3ـ ـ حتديد مفهوم احملفزات الناجوية ،وورضيف ولئ التب  ،وطرح أتئلة تقود ىل اتت ب املدلوىل العلمم
للمفهوم ،وحتليليف ىل مباد يف ومكوجاتيف اأتاتية ،والكشف و العبقات القا مة ب وناهترر ،واتتنتاج
اخلاا ا املميزة للمفهوم اليت متيزر و غرير م املفاهيم اأخرى املتعلقة بتكنولوجيا الناجو.
5ـ ـ تقدا اخلربات التعليمية املتعلقة فهوم احملفزات الناجوية ،م خبىل ورض احملتوى التعليمم للربجامج ولئ
التب بواتتة برجمية الوتا ة املتعددة ،ومناقشتهم اوهلا ،وىلتااة الفرهتة هلم لترح تساى م اوىل
املفهوم ،وحتليليف ىل مكوجاتيف اأتاتية ،ومج اأدلة وتنظيمها ،وحتليلها ،وىلتااة الفرهتة للتب ليتعلموا
و طريه ا تتقااف العلمم الدقيه ،وتفحا احلقا ه ،واتت ب النتا ج املعقولة ،والكشف و
العبقات جديدة اليت يتأتس ولها املفهوم ،والربهنة وليها ،و لك هبدف اكتسا املهارات املعراية،
وا هتاهات اإلجيابية املرتبتة فهوم احملفزات الناجوية ،م ايث مدلوليف العلمم ،وأمثلتيف ،وخاا ايف ،وأبرز
العوام اليت حتدد تلوكيات املواد الناجوية احملفزة  ،وأهم تتبيقا ا الناجوتكنولوجية.
6ـ ـ ارتة التب أجشتة التعلم ا تتقاا م الفردي وايماوم ىلطار اهلدف احملدد م ك جشاط،
وحتديد املهمات اليت ينبغم ىلجنازها م قب التب  ،ويتم تنفيذ اأجشتة م خبىل أوراق العم اخلاهتة
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باأجشتة التعلمية ،ومتابعتهم أ ناف تنفيذها وىلر ادهم ،وتقدا التغذية الراجعة املبا رة ،إلجناز النشاط
وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ تقوا اكتسـا التـب للعمليـات واملهـارات املعرايـة املرتبتـة فهـوم احملفـزات الناجويـة وـ طريـه ىلجـراف تقـوا
تكوي يتلم أتئلة تستهدف التحقه م ىلتقان التب و ارتتهم للعمليات العقلية ،واملهـارات املعرايـة
املتعلقة فهوم احملفزات الناجوية.
8ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات التــب اإلجيابيــة والســلبية ــو تعلــم مفهــوم احملفـزات الناجويــة ،مـ خــبىل مناقشــتهم
وتبادىل اأاكار معهم اوار معهـم ،للتعـرف ولـئ اهتاهـا م واهتمامـا م ـو تعلـم مفهـوم احملفـزات الناجويـة،
وما اكتسبور م خربات تعلمية جديدة ،وكيفية ا تـتفادة منهـا تتـوير قـدرا م وىلبـداوا م ،أو تكلـيفهم
بكتابــة تقريــر ماــغر يعــربون ايــيف و ـ اهتاهــا م وأاكــارهم ــو تعلــم مفهــوم احملف ـزات الناجويــة ،وأمهيــة تعلمــيف
بالنسبة هلم.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم المحفزات النانوية:

احملفزات الناجوية ( )Nanocatalysisجوع م املواد الناجوية هلا بُعـد وااـد ولـئ اأقـ  ،و تقـ أمهيـة وـ
غريهــا م ـ امل ـواد الناجويــة اأخــرى جظ ـراب لفوا ــدها الكبــرية ومليــة النشــاط التحفيــزي للم ـواد واملنتجــات الــيت
تعتمد وليها تكنولوجيا النـاجو ،ولتكـوي خلفيـة معرايـة ،ومفاهيميـة واضـحة وحمـددة املعـامل للمحفـزات الناجويـة،
وأمهيتهــا ،ووبقا ــا الو يقــة بتكنولوجيــا النــاجو ،هتــدر اإل ـارة ىل تنــاوىل احملف ـزات الناجويــة م ـ ايــث مفهومهــا،
وبعـ ـ اأمثل ــة وليه ــا ،وخاا ا ــها ،وأه ــم العوامـ ـ ال ــيت حت ــدد ت ــلوكيات امل ـ ـواد الناجوي ــة احملف ــزة ،وتتبيقا ــا

الناجوتكنولوجية امل تلفة.
1ـ ـ مفهوم المحفزات النانوية (:)Nanocatalysis

يُعرف التحفيز بأجيف :العملية الكيميا ية اليت يسرع ايها التفاو بواتـتة

مادة كيميا ية تعـرف بالعامـ احلفـاز ،كمـا يتلـج مـ الشـك ( )3وخبـبف
بقية املواد اليت تشرتك العملية الكيميا ية يـتم اتـتهبك العامـ احلفـاز.
ويعم العام احلفاز مـ خـبىل تقليـ مقـدار طاقـة ا هتـتدام الـيت حتتاجهـا

الشك ( )3حمفزات جاجوية ولئ خبيا الوقود
http://www.sciencephoto.com

ايزيئــات لكســر اأواهتــر ولتشــكي جزيئــات جديــدة ،وهبــذا ا جــيف يزيــد م ـ
جســبة ا هتــتدام الفعالــة ،ويتلــم ىلجتــاج معظــم امل ـواد الكيميا يــة هتــناوياب اتــت دام ووام ـ افــازة أن لــك
يقل ـ زمـ ـ التفاوـ ـ والتاق ــة املتلوب ــة إلكمال ــيف ،وم ــا ق ــد يرتت ــت ول ــئ ل ــك أيلـ ـاب م ـ تقليـ ـ اج ــم املع ــدات
املست دمة العملية الاناوية(.تتور 2119 ،م.)355 ،
و ضوف هذا املفهـوم ميكـ تعريـف احملفـزات الناجويـة بشـك مبسـة بأوـا :مـواد جاجويـة متناهيـة الاـغر يـتم
اتــت دامها هبــدف زيــادة معــد ت التفــاوبت الكيميا يــة دون أن تُســتهلك هــذر احملف ـزات أو حيــد هلــا أي
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تغـريات بنيتهــا اأتاتـية الكيميا يــة أ نـاف زيــادة معـد ت تفاولهــا الكيمـا م مثـ  :حمفـز الببديــوم ،كمـا يبـ
الشك ( )2وحمفز السيليكا ،كما يوضج الشك ( )1وحمفز األومينا ،كما يوضج الشك (.)3

الشك ( )2حمفز الببديوم
http://www.rsc.org

الشك ( )1حمفز السيليكا

http://www.iprt.iastate.edu

الشك ( )3حمفز األومينا

http://www.petro-catalyst

ـ ـ تحليل مفهوم المحفزات النانوية:
يتأتس مفهوم احملفزات الناجوية ولئ اأاكار اآلتية:
أ ـ ـ احملفـزات الناجويـة هـم مـواد دقيقـة متناهيـة الاـغر ،يـتم توظيفهـا تقنيـاب لزيـادة معـد ت التفاوـ الكيميـا م ولــئ
أتتج املواد ،وحتد وملية التفاو الكيميا م م خبىل وملية تاادم ايسيمات الناجويـة بعلـها بـبع ،
اتنتشر املواد املتفاولة ولئ أتتج املواد.
ـ م أهم خوا احملفزات الناجوية أوا أ ناف وملية تفاولها وجشاطها الكيميـا م تُسـتنفد أو حيـد هلـا أي
تأ ريات بنيتها الكيميا ية.
تغيـري تركيـت اللـت،

ج ـ ـ ميك زيـارة معـد ت النشـاط التحفيـزي الكيميـا م للمـواد الناجويـة ،و لـك بـالتحكم
واحلجم ،والشك  ،وخوا الستج( .براديت2131 ،م.)137 ،
د ـ ـ املادة احلاازة تشارك التفاو با حتاد مـ مـادة اعالـة أو أكثـر ،و وايـة العمليـة يعـاد توليـدها اجيـة بـدون
تغيري أي ىلجيف يعاد تدوير مادة احلفز الكيميا م وند تقدم التتفاو الكيميا م ،ووند تفاو مـادت كيميا يـاب

أو أكثـر ميكـ ملــادة احلفـز أن تلعـت دورهــا تسـري اـدة التفاوـ أو تبتـ مـ تــروتيف ،وهنـاك جووـان مـ
املواد الكيميا ية احملفزة املتجاجسة وغري املتجاجسة.) Charles & Frank, 2003 ,P264( .
ه ـ ـ اهلدف م اتت دام احملفزات الناجوية تكنولوجيـا النـاجو هـو زيـادة ومليـة التفاوـ الكيميـا م ولـئ أتـتج
املـواد الناجويــة ،والتقليـ قــدر اإلمكــان مـ الــزم الــذي تســتغرقيف ومليــة التفاوـ الكيميــا م ،باإلضــااة كــذلك
ىل التقلي ـ م ـ اتــتهبك التاقــة ،وابتكــار م ـواد ومنتجــات جاجويــة جديــدة ومبتكــرة م ـ خــبىل توظي ـف هــذر
اخلاهتية للمحفزات الناجوية.
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2ـ ـ أمثلة ألنواع المحفزات النانوية:

:)21-39

تتعدد أجواع حمفزات املواد الناجوية ،وم أمهها تلك اليت أوردها الكناين (3328هـ،

المثال (:)1

حمفزات نا ية الفلز مث الببت  ،كما يوضج الشك (:)5
تعتمد مجي املواد احملفزة املسـت دمة االيـاب ولـئ الببتـ  ،وتُاـن مثـ هـذر املـواد

م الفلزات ولئ ك تركيبات نا ية م الـز الببتـ ( )Ptىلمـا مـ القاـدير ()Sn

أو م الرينيوم (.)Re
الشك ( )5حمفز الببت
http://www.rsc.org

المثال (:)2

حمفـ ـزات الـ ـزات وأكات ــيد الـ ـزات مدوم ــة مثـ ـ  :ال ــز أكس ــيد التيت ــاجيوم ( )Tioكم ــا
يوض ــج الش ــك ( )6حتل ــر مثـ ـ  :ه ــذر اأج ـواع مـ ـ الفلـ ـزات ول ــئ ــك جس ــيمات
قي ــا ي ـرتاوح ب ـ ( )28-25ج ــاجومرت ،وهل ــذر احملف ـزات تتبيق ــات ولمي ــة متنوو ــة
تفاوبت التحفيز اللو م اليت هم م أهم التفاوبت ملعاية امللو ـات والنفايـات،
باإلضااة ىل اتت دامها ىلجتاج التاقة الشمسية.

الشكل ( )6محفزات أكسيد التيتانيوم
http://www.made-inchina.com

المثال (:)3

حمفزات جاجوية م مادة السيليكون ،كما يتب م الشك (:)7
وه ــم وب ــارة و ـ جس ــيمات جاجوي ــة م ـ الس ــيليكون أو أكس ــيد
السيلكون قيا الناجومرت تكون ولـئ ـك كريـات تـرتاوح أقتارهـا
بـ ـ ـ ( )35-31ج ـ ــاجومرت .ويس ـ ــت دم أكس ـ ــيد الس ـ ــيليكون كم ـ ــادة
داومة حلاليف ،أو زوجاب م أملوجيا الفلـزات وأكاتـيد الفلـزات ،و لـك
ومليات حتوي البرتوىل ىل جازول .

الشك ( )7مسحوق السيليكون
http://ar.wikipedia.org

1ـ ـ خصائص المحفزات النانوية:

تتاـف احملفـزات الناجويـة خباـا ا متميـزة تفـوق جظا رهــا مـ حمفـزات املـواد الاـناوية التقليديـة ،ومـ أمههــا
 )375والكنــاين (3328ه ــ،

تلــك اخلاــا ا الــيت اــددها ك ـ م ـ لينــدا وواد (2117م،
النحو اآل :
أ ـ ـ تتميز احملفزات الناجوية بمبُعـد جـاجوي وااـد ولـئ اأقـ  ،وميكـ تعـديلها مـ الناايـة الرتكيبيـة لتحسـ جشـاطها
التحفيزي.
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 )38ولــئ

ـ ـ احملفزات الناجوية تتاف سااة تتج واليـة قـد تتجـاوز (3611م )2لكـ جـرام وااـد ،وأقتـار مسـامات
جم ــاىل ياـ ـ ىل (  2ـ ـ ـ ـ ) 51ج ــاجومرت برتتي ــت اراغ ــم من ــتظم ــا ي ــؤدي ىل تبم ــس ال ــذرات وايزيئ ــات
املوج ــودة ول ــئ أت ــتج ابيبا ــا م ـ رات وجزيئ ــات امل ـواد الداخل ــة التفاو ـ  ،وتُع ــد ه ــذر اخلاهت ــية أه ــم
خاهتية تعتمد وليها معد ت أي تفاوبت كيميا ية .اجظر اأ كاىل ( .)31 ،9 ،8

الشك ( )8حمفز األومينا
http://www.petrocatalyst.asia

الشك ( )9حمفز الذهت
http://techportal.eere

الشك ( )31حمفز أوىل أكسيد بيلريد
http://today.lbl.gov

ج ـ ـ ـ تلعــت احملف ـزات الناجويــة دوراب بــارزاب تغيــري درجــات احل ـرارة واللــغوط الــيت تــتم ونــدها معظــم التفــاوبت
الكيميا ية امل تلفة ا جيعلها ات اا دة اقتاادية كبرية( .ا تكندراين2131 ،م.)381 ،
د ـ ـ تتــيج تكنولوجيــا النــاجو الــتحكم مقــاييس أبعــاد التجــاويف الداخليــة للجزيئــات هياك ـ احملف ـزات الــيت متــر
وليها ورب املواد املتفاولة واقاب ملقاييس أبعاد أقتار تلك ايزيئات(.ا تكندراين2131 ،م.)381 ،
وهبــذا يتلــج أجــيف كلمــا هتــغر اجــم جســيمات املــادة احلــاازة زادت جســبة الســتج باملقارجــة م ـ اجمهــا
وض ــعها التبيع ــم ،وكلم ــا زاد مس ــااة ت ــتج امل ــادة ،زادت وملي ــة تفاوله ــا الكيم ــا م جتيج ــة ااتك ــاك ال ــذرات
وايز يات املوجود ولئ أتتج املواد م املواد الداخلة

التفاو .

4ـ ـ أهم العوامل التي تحدد سلوكيات المواد النانوية المحفزة:
اــدد الكنــاين (3328هــ،

 )38وــدة ووامـ تشــك تــأ رياب بــارزاب تــلوك املـواد الناجويـة احملفــزة ،ومنهــا

العوام التالية:
أ ـ ـ تعدي البنية ا لكرتوجية.
ـ ـ تداخ تتوح بنيوية خمتلفة.
ج ـ ـ توزع الفلز أو أكسيد الفلز ولئ تتج الداوم والتداخبت ايما بينها.
د ـ ـ ا ختبف

خاا ا اجتقاىل التور السا .

خامساً :التطبيقات العملية للمحفزات النانوية:

احملفـزات الناجويــة مـواد متناهيــة الاــغر ،تعمـ ولــئ تسـري معــد ت التفاوـ الكيميــا م ولــئ أتــتج املـواد،

ومعظــم العمليــات الاــناوية يــتم الــتحكم ايهــا و ـ طريــه ومليــات التحفيــز الكيمــا م .وقــد اهتمــل تكنولوجيــا
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الناجو بتوظيف احملفزات الناجوية قتاع البرتوىل والوقود والبرتوكيميا يات ،ومـ مجلـة التتبيقـات الناجوتكنولوجيـة
اليت م ايها توظيل احملفزات الناجوية التتبيقات العملية اآلتية:
3ـ ـ توظيف احملفزات الناجوية تكرير النفة و طريه ا تتفادة املثلئ م خاهتية وجود ودد كبري مـ الـذرات
ولــئ اأتــتج اخلارجيــة حلبيبـات احملفـزات الناجويــة وهــذا بــدورر يزيــد مـ جشــاطها وتفاولهــا الكيمــا م ،اهــم
تشارك بأتتج ابيبا ا اخلارجية تلك العمليات الكيميا ية (.ا تكندري2131 ،م.)79 ،
وتش ــري التق ــارير ىل أن الس ــوق العاملي ـة للمحف ـزات الناجوي ــة قت ــاع تكري ــر ال ــنفة والبرتوكيميا ي ــات بل ـ
ا ـوايل (  )1،7بليــون دو ر وــام (2113م) ووهت ـ ىل ( )5بليــون دو ر تقريب ـاب وــام (2119م) عــدىل
زيادة تنوية ( ) ٪6،1يقابلها زيادة توق تقنية النـاجو تاـ ىل ( ( .)٪11،3الكنـاين 3328 ،ه،
.)38
2ـ ـ تعــد خبيــا الوقــود ( )Fuel Callsم ـ أهــم التتبيقــات للمحف ـزات الناجويــة املاــنووة م ـ الفل ـزات النبيلــة
(  )Nanolmetalsمث  :الز الببت (  )PTوجممووتيف ،وم املتوق أن تسهم هـذر ا كتشـااات العلميـة
ات ــت دام ابيب ــات الن ــاجو املا ــنعة م ـ الس ــبا ك الفلزي ــة خفـ ـ تك ــاليف خبي ــا الوق ــود كأا ــد أه ــم
ماـ ــادر التاقـ ــة ايديـ ــدة ،وـ ــبوة ولـ ــئ احلـ ــد م ـ ـ التلـ ــو البيئـ ــم النـ ــاتج م ـ ـ اتـ ــت دام مركبـ ــات القيـ ــادة.
( ا تكندراين2131 ،م.)78 ،
1ـ ـ اققل جامعة امللـك وبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة ىلجنـازاب ولميـاب كبـرياب يسـهم احلـد مـ التلـو البيئـم ،يتمثـ
تتـوير مـواد حمفــزة بتقنيـة النــاجو إلجتــاج وقـود جظيــف متوااــه مـ البيئــة ،ورخــيا الـثم  ،وحيسـ مـ جوويــة
وقود الكازول  ،ووقود التا رات ،والديزىل (.اخلزرجم وأخريان2131 ،م.)351 ،
 3ـ ـ ومـ التتبيقــات العمليــة املهمــة للمحفـزات الناجويــة اتــت دام ومليــة التحفيــز اللــو م النــاجوي تقنيــة امليــار
املســتعملة ،أو امللو ــة بــد ب م ـ اتــت دام الكلــور الــذي قــد يرتتــت وليــيف بع ـ اآل ــار اياجبيــة ولــئ هتــحة
اإلجسان .وتعتمد التقنية ايديدة ولئ اتت دام أ عة الشمس واحملفزات اللـو ية لتنقيـة امليـار امللو ـة دون أن
يرتتــت ولــئ لــك آ ــار جاجبيــة تــذكر ،وتعــد هــذر التقنيــة اقتاــادية باملقارجــة بــالترق املســت دمة االي ـاب الــيت
تعتمد ولئ وملية التعقيم بالكلور ( .املهنا وآخران2117 ،م.) 9 ،
 5ـ ـ تسـت دم املـواد احلـاازة لعمـ ايـازول والوقــود ،والعديـد مـ ايزيئـات اهليدروكربوجيـة الـيت ميكـ اتــت دامها
لان مواد الببتتيك ،والبرتوكيماويات.(Mark & Daniel ,2003, p90) .
و واق اأمر ا ن التتبيقات العملية للمحفزات الناجوية ميك اارها اهنـاك الكثـري مـ اعـا ت
ال ــيت توظ ــف ايه ــا ه ــذر التقني ــة ،ك ــاملواد الكيميا ي ــة ،ومعاي ــة تل ــو الرتب ــة ،واهلـ ـواف ،واملـ ـواد ا ت ــتهبكية،
والغذا يــة ،والتبيــة ،والاــيد جية ،ومــا زالــل البحــو والتجــار تكشــف الوقــل ال ـراه و ـ مزيــد م ـ
ا كتشـ ــااات العلميـ ــة الرا ـ ــدة هـ ــذا اعـ ــاىل ،وم ـ ـ املـ ــرجج أن تكشـ ــف املرالـ ــة القادمـ ــة مزيـ ــداب م ـ ـ هـ ــذر
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التتبيقــات جمــا ت ولميــة متنووــة ،جظ ـراب لبهتمــام العــاملم املتزايــد هبــا م ـ قب ـ العلمــاف واملت اا ـ
تكنولوجيا الناجو.
سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف دقيه ملفهوم احملفزات الناجوية.
المهمة :ورف مفهوم احملفزات الناجوية تعريفاب ولمياب حمدداب ووضحاب.
النشاط (:)2
الهدف :حتلي مفهوم احملفزات الناجوية ىل مباد يف ووناهترر اأتاتية.
المهمــة :يتأتــس مفهــوم احملف ـزات الناجويــة ولــئ جممووــة م ـ العناهتــر واملبــادئ ،بالتعــاون م ـ أا ـراد جممووتــك،
وضــج هــذر املبــادئ والعناهتــر ،مــا القاوــدة الــيت يقــوم وليهــا املفهــوم ؟ ومــا القيمــة الــيت متيــزر و ـ غــرير م ـ
مفاهيم تكنولوجيا الناجو ؟ وما الغاية م احملفزات الناجوية ؟

النشاط (:)3
الهدف :ىلوتاف أمثلة توضيحية للمحفزات الناجوية.
المهمة :ا كر مثال توضيحي للمحفزات الناجوية.
النشاط ( :) 4
الهدف :حتديد اخلاا ا املميزة للمحفزات الناجوية.
المهمة :تتميز احملفزات الناجوية بالعديد م اخلاا ا الفريدة ،ا كر ب اب م هذر اخلاا ا.
النشاط (:)5

الهدف :اكتشاف تتبيه وااد م تتبيقات تكنولوجيا الناجو م خبىل الاورة املراقة.
المهمة :توظف حمفزات الببت
الشك اآل  ،مث مهت تسمية ولمية مناتبة ليف.

ابتكار تقنيات اديثة ،بالتعاون م أاراد جممووتك ،ادد جوع ا بتكار

http://ar.wikipedia.org
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سابعاً :التقويم البنائي :

 3ـ ورف مفهوم احملفزات الناجوية.
 2ـ ما القاودة اأتاتية اليت يقوم وليها مفهوم احملفزات الناجوية ؟
 1ـ ا كر ب اب م اخلاا ا اليت تتميز هبا احملفزات الناجوية.
 3ـ أوة مثال للمحفزات الناجوية .وضج بع تتبيقا ما العملية.
 5ـ ما أمهية احملفزات الناجوية تكنولوجيا الناجو ؟
 6ـ ول  :زيادة النشاط الكيميا م للمحفزات الناجوية ؟
 7ـ ما أهم العوام اليت حتدد تلوك املواد الناجوية احملفزة ؟
 8ـ ا كر تتبيق وملي للمحفزات الناجوية.
ثامناً :التغذية الراجعة:

ومليــة التقــوا البنــا م ،ي ـتم تقــدا خ ـربات تعلميــة ومقرتاــات تســتهدف
اتــتناداب ىل ىلجابــات التــب
تتوير العمليات واملهارات املعراية املتعلقة فهوم احملفزات الناجوية.

تاسعاً :التدريب المنزلي:

 3ـ ـ يشري الشك اآل للمحفز الناجوي ملادة احلديد ،تأم
بكة املعلوماتية.
النوع م احملفزات م خبىل البحث

هذر الشك  ،مث وضج التتبيقات العملية هلذا

محفز الحديد

2ـ ـ اكتت تقريراب ولمياب موضحاب اييف اهتاهك واهتمامك و مفهوم احملفزات الناجوية .وما الفوا د اليت اتتفد ا
م دراتتك ليف ؟
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األُنموذج ()7
النقاط الكمية
( )Quantum Dots
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث .
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم النقاط الكمية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ هتياغة تعريف دقيه ملفهوم النقاط الكمية.
2ـ ـ حتلي مفهوم النقاط الكمية ىل مكوجاتيف اأتاتية.
1ـ ـ اتتنتاج الوظيفة اأتاتية للنقاط الكمية.
3ـ ـ اكتشاف خاا ا النقاط الكمية.
5ـ ـ تعلي تأ ر مستويات التاقة النقاط الكمية.
6ـ ـ رح طريقة حتلري النقاط الكمية.
7ـ ـ توضيج بع التتبيقات العملية للنقاط الكمية.

8ـ ـ التعبري و موقفيف واهتاهيف و مفهوم النقاط الكمية.
ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم النقاط الكمية:

 3ـ جهاز الداتا و.
 2ـ برجمية الوتا ة املتعددة.

 1ـ دلي املعلم.
 3ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم النقاط الكمية.
 5ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم النقاط الكمية.
ثالثاً  :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقــة ا تتقاــا ية :وهــم وبــارة أُمنــو ج م ـ منــا ج الــتعلم ا تتكشــا  ،تعتم ـد ولــئ وض ـ التــب
مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية مرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعمه دراتة املوقف املشـك مـ خـبىل دقـة املباظـة ،وحتديـد املشـكلة ،وتكـوي ارضـيات حللهـا  ،ومجـ
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املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف الوهتــوىل بــالتب
ىل منظوم ــيف اكري ــة مفاهيمي ــة لتكنولوجي ــا الن ــاجو مـ ـ خ ــبىل ارت ــة أجش ــتة ال ــتعلم ا تتقا ــا م ،وتتبيقه ــا
مواقف تعليمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم لمفهوم النقاط الكمية:

3ـ ـ ىل عار التب باأهداف التعليمية اليت يتع وليهم حتقيقها واية الربجامج.
2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب كتســا
العملي ــات املعراي ــة املفاهيمي ــة ملفه ــوم النق ــاط الكمي ــة ولتحقي ــه ه ــذر الغاي ــة يـ ـتم مناقشـ ـتهم ا ــوىل مفه ــوم
ايســيمات الناجويــة لتوضــيج العبقــة القا مــة بـ هــذا املفهــوم وبـ مفهــوم النقــاط الكميــة ،مث وــرض مقــاط
اي ــديو ولمي ــة و ا قي ــة وـ ـ مفه ــوم النق ــاط الكمي ــة ي ــذ اهتمام ــا م وتش ــويقهم ىل اكتس ــا املع ــارف
واملهارات املتعلقة فهوم النقاط الكمية.
 1ـ ـ تقســيم التــب ىل جممووــات ومـ تعاوجيــة هتــغرية يـرتاوح وــدد أاـراد كـ جممووــة مــا بـ ( 3ـ ـ )5طــب ،
لتنفيذ أجشتة الربجامج ،واملناقشة ،وطرح التساى ت ايما بينهم اوىل مفهوم النقاط الكمية.
3ـ ـ ـ حتدي ــد مفه ــوم ملفه ــوم النق ــاط الكمي ــة ،وورض ــيف ولــئ الت ــب  ،وط ــرح أت ــئلة تق ــود ىل ات ــت ب مدلول ــيف
العلمــم ،وحتليلــيف ىل وناهتــرر اأتاتــية ،واتــت ب اخلاــا ا الــيت متيــزر و ـ غــرير م ـ املفــاهيم اأخــرى
املتعلقة بتكنولوجيا الناجو.
5ـ ـ ـ وــرض اخل ـربات التعليميــة املتعلقــة فهــوم النقــاط الكميــة م ـ خــبىل برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم
اوهلا ،وىلتااة الفرهتة هلم لترح تسـاى م اـوىل املفهـوم ،واتتقاـاف اقا قـيف ،وحتليلـيف والتعمـه دراتـتيف،
ومجـ ـ اأدل ــة ،وتنظيمه ــا وحتليله ــا ،وىلتاا ــة الفرهت ــة هل ــم ليتعلمـ ـوا وـ ـ طري ــه ا تتقا ــاف العلم ــم ال ــدقيه،
وتفحــا احلقــا ه ،واتــت ب النتــا ج املعقولــة ،والكشــف وـ العبقــات ايديــدة ،والربهنــة وليهــا ،و لــك
هب ــدف اكتس ــا امله ــارات املعراي ــة املرتبت ــة فه ــوم النق ــاط الكمي ــة مـ ـ اي ــث مدلول ــيف العلم ــم ،ووظيفت ــيف
اأتاتــية ،وخاا اــيف املميــزة لــيف ،وأهــم تتبيقاتــيف الناجوتكنولوجيــة ،وتنميــة اهتاهــا م اإلجيابيــة ،واهتمامــا م
العلمية ور.
6ـ ـ ـ ارتــة الت ــب أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م الفــردي وايمــاوم ىلطــار اهلــدف احمل ــدد م ـ ك ـ جشــاط،
وحتديد املهمات اليت ينبغم ىلجنازها م قب التب  ،ويتم تنفيـذ اأجشـتة التعلميـة مـ خـبىل أوراق العمـ
املقدمة هلم ،ومتابعتهم أ ناف ارتتهم هلا وحتفيزهم ،وتقدا التغذية الراجعة املبا ـرة إلجنـاز النشـاط ،وحتقيـه
اهلدف احملدد منيف.
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 7ـ ـ تقــوا اكتســا التــب للعمليــات واملهــارات املعرايــة املرتبتــة فهــوم النقــاط الكميــة وـ طريــه ىلجـراف تقــوا
يتلم أتئلة تستهدف التحقه م ىلتقان التـب و ارتـتهم للعمليـات العقليـة ،واملهـارات املعرايـة املتعلقـة
فهوم النقاط الكمية.
 8ـ ـ ـ التع ــرف ول ــئ اهتاه ــات واهتمام ــات الت ــب اإلجيابي ــة والس ــلبية ــو مفه ــوم النق ــاط الكمي ــة ،مـ ـ خ ــبىل
مناقشــتهم مناقشــة اتتقاــا ية تقــود للتعــرف ولــئ اهتاهــا م ووجهــة جظــرهم ــو مفهــوم النقــاط الكميــة ،ومــا
اكتســبور م ـ خ ـربات تعلميــة جديــدة ،وكيفيــة ا تــتفادة منه ــا تت ــوير قــدرا م وىلبــداوا م ،أو تكل ــيفهم
بكتابة تقرير ماغر يعربون اييف و اهتاها م وأاكارهم و مفهوم النقاط الكمية ،وأمهية تعلمهم ليف.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم النقاط الكمية:

النق ــاط الكمي ــة ىلا ــدى أ ــكاىل املـ ـواد الناجوي ــة ب ي ــة اأبع ــاد ،وول ــئ وج ــيف التحدي ــد تعت ــرب ىلا ــدى أجـ ـواع

ايس ـ ــيمات الناجوي ـ ــة ،وتس ـ ــمئ :جق ـ ــاط الك ـ ــم ،أو النق ـ ــاط الكمومي ـ ــة ،أو البل ـ ــورات الناجوي ـ ــة أو بل ـ ــورات أ ـ ــبار
املوهتــبت ،وك ـ هــذر املاــتلحات العلميــة تفيــد معــا أو غايــة وااــدة .وقــد اكتشــفل وــام (3981م).
ويُعــد ه ــذا ا كتش ــاف قف ــزة ولمي ــة متقدمــة و ــامل تكنولوجي ــا الن ــاجو ،جظ ـراب ملــا تتمي ــز ب ــيف النق ــاط الكمي ــة م ـ
خاا ا اريدة أهلتها ىل تتبيقات ولمية متعددة اعا ت.
ولتشــكي قاوــدة معرايــة ولميــة وميقــة لــدى التــب
ايواجت العلمية اآلتية:

ــو مفهــوم النقــاط الكميــة ،يقتلــم مناقشــة م ـ

1ـ ـ مفهوم النقاط الكمية ( :)Quantum Dots
وبــارة و ـ بلــورات جاجويــة ،ــبيف موهتــلة تقــوم بتقييــد ا لكرتوجــات
ــح وااــدة ،تنبعــث منهــا أل ـوان ضــو ية متباينــة اســت
اجمهــا ومســتويات التاقــة اخلاهتــة هبــا ،كمــا يتلــج م ـ
الش ـ ــك ( )3وتت ـ ــأ ر مس ـ ــتويات التاق ـ ــة بتغي ـ ــري احلج ـ ــم،
والشــك وجهــد الشــحنة ،ويعتــرب تغــري اللــون امل ـرتبة بتغــري
اجــم ايســم خاهتــية تنفــرد هبــا تكنولوجيــا النــاجو (.لينــدا
وواد2117 ،م.)219 ،

مســااات هت ـغرية حتتــوي ولــئ واــدة

الشك ( )3جقتة كمومية تقيد اركة ا لكرتوجات وتبعث ألوان متباينة

http://en.wikipedia.org

 تحليل مفهوم النقاط الكمية:
يتلم مفهوم النقاط الكمية اأاكار اآلتية:
أ ـ كلمـة الكـم ماـتلج يسـت دم لوهتـف أهتـغر كميـة ميكـ تقسـيم اأ ـياف ىلليهـا ،وتسـت دم ـ ـ أيلـاب ـ ـ لإل ـارة
ىل كمي ــات التاق ــة احمل ــددة ال ــيت تنبع ــث بش ــك متقتـ ـ ول ــيس بش ــك مس ــتمر (.هن ــاف مه ــدي2133 ،م،
.)89
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ـ ـ النقــاط الكميــة وبــارة وـ بلــورات جاجويــة ،أو جــوع مـ ايســيمات الناجويــة ،ب يــة ومنتظمــة اأبعــاد ،متــتا
اللــوف جــاىل طيفــم وات ـ  ،يــتم حتلــريها معملي ـاب بتقنيــة النــاجو ولــئ هيئــة جســيمات كرويــة م ـ الــذهت أو

الفلة أو الببتنيوم أو الكادميوم تليناد.
ج ـ ـ الوظيفة اأتاتية للنقاط الكمية تتمث تقييد اركة ا لكرتوجات داخـ مسـااات ضـيقة جـداب لتكمـيم
طاق ــة ه ــذر ا لكرتوج ــات ،اتظه ــر خ ـ ـوا جدي ــدة يس ــتفاد منه ــا تتبيق ــات جاجوتكنولوجي ــة مث ـ ـ قي ــا
مستويات التاقة والشحنات الكهربا ية.
د ـ ـ تتــأ ر مســتويات التاقــة النقــاط الكميــة بتغــري احلجــم ،والشــك  ،وجهــد الشــحنة ،وتتغــري األـوان اللــو ية
است احلجم ومستويات التاقة ،كما يتلج م الشك ()2

2ـ ـ اكتشاف النقاط الكمية:

الشك ( )2هتورة جمهرية للبوليمر حتتوي ولئ أاجام
خمتلفة م جقاط الكم
http://www.nanocotechnologies.com

اكتشــف العــامل لــويس بـرا ( )Louis Brausواريقــيف البحثــم النقــاط الكميــة

بدايــة الثماجينــات ،وهــم

وب ـ ــارة وـ ـ ـ بل ـ ــورات جاجوي ـ ــة ـ ــبيف موهت ـ ــلة تعمـ ـ ـ ول ـ ــئ التقيي ـ ــد الكم ـ ــم ا لك ـ ــرتوين ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي ىل ظـ ـ ـواهر
كهرومغناطيســة ،وبا ـرية جديــدة للمــادة ونــد مســتوى املقيــا النــاجومرتي ،والتقييــد الكمــم يوضــج العبقــة ب ـ
احلجم ،واللون للبلورات الناجومرتية (.هناف مهدي2133 ،م.)316 ،
2ـ ـ خصائص النقاط الكمية:

تتميز النقاط الكمية باخلاا ا اآلتية:
أ ـ ـ مواد جاجوية ب ية اأبعاد ـبيف موهتـلة تـرتاوح أبعادهـا بـ ( 2ـــ ـ )31جـاجومرت وهـذا
يقابـ ( )51رة القتـر الوااـد ،أو ( 311ـ ـ )311،111رة اجـم النقتــة
الكمي ــة الواا ــدة ،وون ــدما يك ــون قت ــر النقت ــة الكمي ــة ( )31ج ــاجومرت ا ج ــيف ميكـ ـ
رهتــف ( )1،111،111جقتــة كميــة جباجــت بعلــها ،كمــا يوضــج الشــك (.)1
.)16 - 15
(حممد2131 ،م،
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الشك ( )1جقتة الكم متحدة املركز

http://math.nist.gov

ـ ـ أهم خاهتية للنقاط الكمية قـدر ا اهلا لـة ااـر آ ف ا لكرتوجـات أبعـاد جقتيـة كميـة وااـدة ،كمـا
يوضــج الشــك ( )3ــا ينــتج ونــيف تكمــيم لتاقــة هــذر ا لكرتوجــات ،واجتقاهلــا داخ ـ
ايــز مغلــه ي أبعــاد ــبيف ريــة ،وهــذا بــدورر يــؤدي ىل زيــادة طاقــة ا لكرتوجــات
اتظه ـ ــر خ ـ ـوا كهرومغناطيس ـ ــية ،وبا ـ ـرية جدي ـ ــدة للم ـ ــادة ون ـ ــد مس ـ ــتوى املقي ـ ــا
الناجومرتي ،والتقييد الكمم يوضج العبقـة بـ احلجـم واللـون للبلـورات الناجومرتيـة
احلجم( .هناف مهدي2133 ،ه.)316 ،

الشك ( )3جقتة كمومية حتار
ا لكرتوجات
http://math.nist.gov

ج ـ ـ ـ حتت ــوي النقت ــة الكمي ــة ول ــئ وا ــدة ــحنة واا ــدة تنبع ــث منه ــا ألـ ـوان ض ــو ية خمتلفـ ـة ،اس ــت اجمه ــا
ومستويات التاقة اخلاهتة هبا( .ليندا وواد2117 ،م.)219 ،
د ـ ـ للنقــاط الكميــة مســتويات متميــزة مـ التاقــة ميكـ الــتحكم هبــا بواتــتة اجــم البلــورة ىلضــااة ىل جــوع مــادة
البلورة اكلما زاد اجم البلورة اقرت اللوف الناتج مـ اللـون اأمحـر،
وكلما هتغر اجـم البلـورة اـ ن اللـون مييـ ىل اللـون اأزرق (.تـتور ،
2119م )361 ،اجظــر الشــك ( .)5ويســتفاد م ـ هــذر اخلاهتــية
جمــا ت ولميــة خمتلفــة مث ـ  :تاــوير وتش ـ يا اخلبيــا واأجســجة
الشك ( ) 5تغري مستويات التاقة تبعاب لتغري اجم البلورة
http://www.missingremote.com

احليوية داخ جسم اإلجسان.

ه ـ ـ ـ للنقـاط الكميـة خاـا ا كهربا يـة متميـزة متكنهــا مـ ختـزي ا لكرتوجـات ،وحتويـ لـون اللـوف ايـث تعمـ
ول ـ ـ ــئ امتا ـ ـ ــا الل ـ ـ ــون اأب ـ ـ ــي  ،وىلو ـ ـ ــادة اجبعا ـ ـ ــيف خ ـ ـ ــبىل ج ـ ـ ــاجو اجي ـ ـ ــة بل ـ ـ ــون ي ـ ـ ــزhttp://nano-( .
 .products.blogspot.comتــاريخ ا تــرتجاع 3312/5/25 :ه ـ ){.النــاجو اجيــة = جــزف مـ ألــف مليــون
م الثاجية }.
3ـ ـ طرق تحضير النقاط الكمية:
النقــاط الكميــة وبــارة و ـ تركيبــات بلوريــة اا قــة الاــغر ،ميك ـ احلاــوىل وليهــا و ـ طريــه ىلاــدى ــب
 )361-359ولئ النحو اآل :
تقنيات اددها تتور (2119م،
أ ـ ـ مــزج مــادة تاــني جقــاط الكــم حمالي ـ خاهتــة ايــث تاــبج معلقــة ايهــا ،مث يــتم ترتــيبها عايــة كيميا يــة
خاهتة ،وميك م خبىل التحكم هبذر العملية احلاوىل ولـئ بلـورات حتتـوي مـ ( 311ـ ـ ـ )311،111رة
وعجم يرتاوح ب (  2ـ ـ )31جاتومرت وتست دم هذر التريقة إلجتاج أوداد كبرية م جقاط الكم.
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ـ ـ ـ تقنيــة التاــني وتــتم هــذر التريقــة م ـ خــبىل وملــة التجم ـ
الذا لـذرات مـادة جقـاط الكـم ويـرتاوح اجـم هـذر النقـاط بـ
( 31ـــ  )51جاجومرت ،اجظر الشك (.)6
ج ـ ـ التجمي ا لكرتوكيما م.

الشك ( )6وملية التجمي الذا لتحلري النقاط
الكمية
http://www.oloommagazine.com

4ـ ـ التطبيقات العملية للنقاط الكمية:

يُعــد اكتشــاف النقــاط الكميــة قفــزة ولميــة متقدمــة تكنولوجيــا النــاجو ،جظ ـراب ملــا تتميــز بــيف م ـ خاــا ا
ض ــو ية ،وكهربا ي ــة ،والكرتوجي ــة ،وتكنولوجي ــة تؤهله ــا للعدي ــد مـ ـ التتبيق ــات النووي ــة املتمي ــزة جم ــاىل الت ــت

وا لكرتوجات ،وغريها م اعا ت العلمية امل تلفة ،وم أهم تلك التتبيقات العملية ما يأ :
أ ـ ـ ـ الــتحكم تعــدي خاــا ا البلــورات الكميــة لتكــون ثابــة وبمــات بيولوجيــة لتش ـ يا ووــبج اخلبيــا
املاابة بالفريوتات ،كما ميك اتت دامها ابتكار جمسـات أو مسـابري ووا يـة مهمتهـا التاـوير الوميلـم
لألوويــة الدمويــة وجق ـ الــدواف ىلليهــا .وقــد أ بتــل التجــار الــيت قــام هبــا اريــه م ـ اأطبــاف ىلمكاجيــة تغليــف
البلــورات الناجويــة بتبقــة مـ البيتيــد هبــدف توجيههــا ملعايــة اأجســجة الر ويــة ،واأوويــة الدمويــة ،واللمفاويــة
.)232 - 233
لبع اأورام دون ىلحلاق اللرر باأجسجة السليمة(.ليندا وواد2117 ،م،
ـ ـ " ميك ـ أن يســاود اتــت دام جقــاط الكــم تتــوير وقــاقري أال ـ لتا فــة م ـ اأم ـراض مث ـ  :ا كتئــا
واجفاام الش اية ،وا اتمـا ت التتبيقيـة اأخـرى
.) 291 ،

وـبج تـرطان الثـدي "  (.جيلينـا مـالش 2133 ،م
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ج ـ ـ ـ ميك ـ ا تــتفادة م ـ هتــغر اجــم البلــورات الكميــة اكتشــاف اأورام ،با وتمــاد ولــئ التنظــري التيفــم
الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألقم أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف العملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ايرااي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (لين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا وواد2117 ،م  )233 ،اجظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الشك (.)7

الشك ( )7توظيف النقاط الكمية

معاية اخلبيا السرطاجية

د ـ الكشف وـ اـريو امل ـب التنفسـم (  )Respiratory Syncytial Virusوهـو اـريو واتـ ا جتشـار
ياــيت املســن  ،واأطفــاىل حتــل ت ـ اخلمــس تــنوات متســبباب وا ـاة قرابــة ( )3،111،111اــرد تــنوياب،
وتس ــتغرق وملي ــة وت ــا الكش ــف الراهنــة هل ــذا الف ــريو م ـ ي ــوم ىل ب ــة أي ــام ،بينم ــا يس ــتغرق الوق ــل
باتت دام جقاط الكم اليت ترتبة بالبنية ايزيئية اخلاهتة بـالفريو وقتـاب قاـرياب يتجـاوز بلـ دقـا ه (.املهنـا

وآخرون2117 ،م.)7 ،
هـ ـ ـ ُمتث احلبيبات الكموميـة (البلـورات الناجويـة ) أمـبب كبـرياب للبشـرية حتقيـه قفـزة تكنولوجيـة غـري معهـودة ايمـا
يُعــرف باتــم احلاتــبات الكموميــة احلالــة الاــلبة ()Solid – state Quantum Computing
وهتـ ــرى اآلن أعـ ــا مكثفـ ــة ـ ــدف ىل اتـ ــت دام تلـ ــك احلبيبـ ــات الكموميـ ــة خت ـ ـزي البياجـ ــات ،والقيـ ــام
ُ
بالعمليــات احلســابية املعقــدة ،بواتــتة اكــرة ااتــو كموميــة ،كمــا يوضــج الشــك
( )8و ل ــك لتف ــوق احلبيب ــات الكمومي ـ ـة ولـ ــئ أ ــبار املوهت ــبت التقليدي ــة خب ـ ـوا
الكرتوجيـة جوويــة اريــدة .وقــد متكـ اريــه ولمــم تـاب يامعــة ييـ اأمريكيــة ( Yale

 )Universityم ـ ـ ىلجت ـ ــاج النمـ ــو ج اأويل م ـ ـ أوىل معـ ــا اات ـ ــبات كمومي ـ ــة
للحالــة الاــلبة ينــتج ولــئ مســتوى العــامل (.ا تــكندراين2131 ،م-369 ،
.)371

الشك ( )8اكرة احلاتت الكمومم

http://www.marefa.org

وـ ـ ـ م ـ املــرجج أن توظــف احلبيبــات الكموميــة (بلــورات جاجويــة) تاــني ايي ـ الثالــث م ـ اخلبيــا الشمســية
الفوتواولتي ــة ( )Photovoltaic cellsجظ ـراب لكفاف ــا الفا ق ــة تولي ــد التاق ــة بنس ــبة تتج ــاوز ()٪61
باملقارجة م كفافة مادة السيلكون التقليدية للغرض جفسيف ،والذي تزيد كفافتيف ولئ ( )٪11ويتلـج مـ
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ه ـ ــذر النس ـ ــبة م ـ ــدى أمهي ـ ــة احلبيب ـ ــات الكمومي ـ ــة
(ا تكندراين2131 ،م.)369 ،

جم ـ ــاىل التاق ـ ــة الشمس ـ ــية ،كم ـ ــا يوض ـ ــج الش ـ ــك (.)9

الشك ( )9توظيف احلبيبات الكمومية تاني اخلبيا الشمسية اللو ية
http://www.dailytech.com

زـ ـ وم جاجت ولمـم آخـر ،م توظيـف النقـاط الكميـة تتـوير منظومـة ا تاـا ت اللـو ية احملميـة ،وهتـناوة
ليــزرات جقتيــة تســت دم اعــاىل العســكري ،وكشــف امللو ــات اهل ـواف ،وهتــناوة أق ـرا ( )DVDليزريــة
تتس ـ ـ ـ لت ـ ـ ـزي أكثـ ـ ــر م ـ ـ ـ ( )2111اـ ـ ــيلم تـ ـ ــينما م.http://www.al.q.com( .تـ ـ ــاريخ ا تـ ـ ــرتجاع:
3312/6/25هـ).

ح ـ ـ ـ طــور بــااثون معم ـ لــو آ مــو القــومم جهــازاب تــلكياب يـُنــتم ُج
طيف ـاب مر ي ـاب و ــايل اي ــودة ،م ـ خ ــبىل جق ـ التاق ــة م ـ التبق ــات الرقيق ــة
للحــزم الكموميــة ىل البلــورات اــوق التبقــات ،كمــا يوضــج الشــك (.)9
) .http://ar.wikipedia.orgتاريخ ا ترتجاع3311 /2 /7 :هـ).

الشك ( )9جهاز تلكم ينتج طيفاب مر ياب اا ه ايودة
http://ar.wikipedia.org

ط ـ ـ ـ تتــألف بل ــورات النقــاط الكمومي ــة املاــنووة م ـ زرجي يــد الغ ــاليوم ،كم ــا يش ــري
الشــك ( )31مـ مئــات الــذرات املتألقــة ،ميكـ اتــت دامها أجهــزة الكمبيــوتر
الكم ــومم ،والباـ ـريات واأجه ــزة ا لكرتوجي ــة ،كم ــا ميكـ ـ ات ــت دامها كعبم ــات
للكشـ ـ ــف و ـ ـ ـ ومليـ ـ ــات التزويـ ـ ــر .http://translate.google.com).تـ ـ ــاريخ

الشك ( )31جقاط الكم م زرجي يد الغاليوم
حتتوي ولئ  365رة

اإلتااة /3311/2 /25هـ) .
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http://translate.google.com

ي ـ ـ ـ متكـ ولمــاف بريتــاجيون مـ تتــوير ا ــات تلفزيــون (  )LEDSماــنووة مـ بلــورات مشــعة ،تعــرف
باتــم النقــاط الكميــة ،تتميــز بألواهــا الفا قــة ،واافــاض اتــتهبكها للتاقــة ،متناهيــة هتــغر مسكهــا الــذي
ميا ـ مســك الورقــة ،ميكـ لفهــا وافظهــا
الغراة ،اجظر اأ كاىل (.) 31 ،32 ،33

الشك ( )33ا ة تلفزيون مانووة م جقاط
الكمومية
http://www.oled-display.net

اييــت ،كمــا ميك ـ تكبريهــا إلجتــاج ا ــة كبــرية عجــم جــدران

الشك ( )32جوع آخر م الشا ات
التلفزيوجية املانووة م النقاط الكمومية
http://fazza.ae

الشك ( )31جوع آخر الشا ات التلفزيوجية املانووة م
النقاط الكمومية
http://www.oled-display.net

سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف ملفهوم النقاط الكمية.
المهمة :ورف مفهوم النقاط الكمية تعريفاب ولمياب دقيقاب.
النشاط (:)2
الهدف :اكتشاف خاهتية واادة م خوا

جقاط الكم.

المهمة :تتميز جقاط الكم خباهتية اريـدة ،بالتعـاون مـ أاـراد جممووتـك،
تأم الشك املراه ،مث اتتنتج هذر اخلاهتـية .مهتـ تسـمية ولميـة
مناتبة ليف.

http://igemwatch.net

النشاط (:)3
الهدف :اكتشاف طريقة حتلري النقاط الكمية اتتناداب ىل املعتيات
املراقة.
المهمة :ميث الشك املراه طريقة م طرق ابتكار جقاط الكم ،بالتعاون
م أاراد جممووتك ادد جووية هذر التريقة ،مث مهت تسمية ولمية
مناتبة هلا.

http://www.rsc.org
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النشاط (:)4
الهدف :اكتشاف وظيفة جقاط الكم مستعيناب بالاورة املعتاة.

المهمة :يُعرب الشك اآل و تتبيه ولمم م تتبيقات جقاط الكم
جممووتك ااوىل اكتشاف هذا النوع م التتبيه .مث مهت تسمية ولمية مناتبة ملدلوليف العملم.

تكنولوجيا الناجو ،بالتعاون م أاراد

http://whsc.emory.edu

النشاط ()5

:

الهدف :اكتشاف جوع التتبيه للنقاط الكمية.
المهمةُ :ميث الشك اآل أاد التتبيقات العملية للنقاط الكمية .ما جوع هذا التتبيه ؟

سابعاً :التقويم البنائي:

ورف النقاط الكمية.
3ـ ـ ِّ
2ـ ـ ما الوظيفة اأتاتية للنقاط الكمية

تكنولوجيا الناجو ؟

1ـ ـ ا كر ب خاا ا تتميز هبا النقاط الكمية.
3ـ ـ ول ملا يا :
أ ـ ـ تغري ألوان البلورات الكمومية الناجوية.
ـ ـ تأ ر مستويات التاقة النقاط الكمية.
5ـ ـ وضج كيف يتم حتلري النقاط الكمية.
6ـ ـ ميث الشك اآل أاد التتبيقات العملية للنقاط الكمية ،ما جوع هذا التتبيه.
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7ـ ـ اكتت تقريراب خمتاراب معرباب اييف و اهتاهك ،واهتمامك و مفهوم النقاط الكمية.
ثامناً :التغذية الراجعة:

ي ــتم تق ــدا اخل ـربات التعلمي ــة ض ــوف التق ــوا التك ــوي لتعزي ــز وت ــدويم ا ت ــتجابات الا ــحيحة ،ومعاي ــة
جواجــت الــتعلم الــيت مل يتقنوهــا ،وتاــحيحها ،هبــدف ىلكســا التــب املهــارات املعرايـة املتعلقــة فهــوم النقــاط
الكمية.

تاسعاً :تدريب منزلي:

اكتت تقريراب ولمياب و مفهوم النقاط الكمية ،مناقشاب اييف املبدأ اأتاتم الذي تقوم ولييف النقاط الكمية،
وأهم خاا اها وتتبيقا ا العملية.
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األُنموذج ()8
الفوليرين ()Fulleren
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم الفوليرين:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ تعريف الفولريي تعريفاب ولمياب حمدداب.
2ـ ـ حتلي مفهوم الفولريي ىل مكوجاتيف اأتاتية.
1ـ ـ حتديد مكتشف الفولريي .
3ـ ـ اكتشاف خاا ا الفولريي .

5ـ ـ ىلوتاف أمثلة توضيحية أجواع الفولريي .
7ـ ـ تـعُّرف بع التتبيقات العملية للفولريي .
9ـ ـ التعبري و اهتاهيف واهتماميف و مفهوم الفولريي .
ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الفوليرين:

3ـ ـ جهاز الداتا و.
 2ـ برجمية الوتا ة املتعددة.

1ـ ـ دلي املعلم.
3ـ ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم ملفهوم الفولريي .
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم الفولريي .
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب
مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية مرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعمــه درات ــة املوقــف املش ــك م ـ خ ــبىل دقــة املباظ ــة ،وحتديــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،أوتق ــدا
ىلجابــات مبد يــة حلـ املشــكلة ،ومجـ املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه
منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة
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الاحيحة هبدف تكوي منظومة اكرية متسقة م مفاهيم تكنولوجيـا النـاجو لـدى التـب  ،مـ خـبىل ارتـة
أجشتة التعلم ا تتقاا م ،وتتبيقها

مواقف تعليمية جديدة.

رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الفوليرين:

3ـ ـ ىل عار التب باأهداف اليت يتع وليهم حتقيقها واية الربجامج.
2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشــية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب

كتســا

العمليات املعراية ملفهوم الفولريي ولتحقيه هذر الغاية يتم ورض اـيلم ولمـم و ـا قم وـ مفهـوم الفـولريي
بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،يــذ اهتمامــا م وتشــويقهم ىل اخلـربات التعليميــة ات العبقــة الو يقــيف
فهوم الفولريي .
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووـات ومـ تعاوجيـة هتـغرية يـرتاوح أاـراد كـ جممووـة مـا بـ ( 3ـ ـ  )5طـب لتنفيـذ
أجشتة الربجامج ،واحلوار واملناقشة ،وتبادىل اأاكار ،وطرح التساى ت ايما بينهم اوىل مفهوم الفولريي .
3ـ ـ حتديد مفهوم الفولريي وورضيف ولئ التب  ،وطرح أتئلة تساودهم اتت ب مدلوليف العلمـم ،وحتليلـيف
ىل مكوجاتــيف اأتاتــية ،وتوضــيج العبقــة القا مــة بـ وناهتــرر ،واتــت ب اخلاــا ا الــيت متيــزر وـ غــرير
م املفاهيم اأخرى املتعلقة بتكنولوجيا الناجو.
 5ـ ـ وــرض اخل ـربات التعليميــة املتعلقــة فهــوم الف ـولريي ولــئ التــب وــرب برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم
اوهلا ،وىلتااة الفرهتة هلم لترح تساى م اوىل ملمون احملتوى ،وحتليليف والتعمه دراتتيف ،ومجـ اأدلـة
وتنظيمها ،وحتليلها ،وىلتااة الفرهتة هلم ،ليتعلموا و طريه ا تتقااف العلمـم املفتـوح ،وتفحـا احلقـا ه،
واتــت ب النت ــا ج املعقول ــة ،والكشــف و ـ وبق ــات جديــدة ،والربهن ــة وليه ــا و ل ــك هب ــدف اكتس ــا
املهــارات املعرايــة ،ومهــارات التفكــري النــاجوتكنولوجم ،املرتبتــة فهــوم الف ـولريي م ـ ايــث مدلولــيف العلمــم،
ووظيفتــيف اأتات ـية ،وخاا اــيف املميــزة لــيف ،وأهــم تتبيقاتــيف العمليــة ،وتنميــة اهتاهــا م اإلجيابيــة واهتمامــا م
العلمية ور.
6ـ ـ ـ ارتــة الت ــب أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م الفــردي وايمــاوم ىلطــار اهلــدف احمل ــدد م ـ ك ـ جشــاط،
وحتديــد املهـام الــيت ينبغــم ىلجنازهــا مـ قــبلهم ،ويــتم تنفيــذ اأجشــتة م ـ خــبىل أوراق العم ـ املعــدة لتحقيــه
هــذر الغايــة ،ومتــابعتهم أ نــاف ارتــتهم هلــا ،ومســاجد م وحتفيــزهم ،وتفعيـ ومليــة التغذيــة الراجعــة املبا ــرة،
إلجناز النشاط وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ تقوا وملية اكتسا التب للعمليات واملهارات املعراية املتعلقة فهوم الفولريي و طريه ىلجراف التقوا
البنا م الذي يتلم أتئلة تستهدف التحقه م ىلتقان التب و ارتتهم للعمليات العقلية ،واملهارات
املعراية املتعلقة فهوم الفولريي .
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 8ـ ـ حتديــد اهتاهــات التــب اإلجيابيــة أو الســلبية ــو مفهــوم الف ـولريي  ،م ـ خــبىل مناقشــتهم مناقشــة ولميــة
اتتقاا ية ،تقود ىل التعرف ولئ اهتاها م ووجهة جظـرهم ـو مفهـوم الفـولريي  ،ومـا اكتسـبور مـ خـربات
تعلميــة جديــدة ،وكيفيــة ا تــتفادة منهــا تتــوير قــدرا هم وىلبــداوا م ،أو تكلــيفهم بكتابــة تقريــر ماــغر،
يعربون اييف و اهتاها م ،وأاكارهم و مفهوم الفولريي  ،وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم الفوليرين:
الفولريي م املواد الناجويـة متناهيـة الاـغر ،ويتلـه وليـيف أاياجـاب كـرات بـاكم أو بكـم بـوىل ()Buck balls
أو الكرب ــون الســتي (  )C60ويتلــه ولي ــيف أاياج ـاب ا ـولريي (بكمينســرت) ولك ـ املاــتلج اأكثــر ات ــت داماب
اأوتــاط العلميــة ماــتلج (الف ـولريي ) جســبة ىل مكتشــفيف املهنــد املعمــاري (ريتشــارد بكمينســرت ا ـولر) الــذي
ا ـ ــتهر بتاـ ــميم القبـ ــا اييوديسـ ــتية الـ ــيت تشـ ــبيف مظهرهـ ــا الك ـ ـرات الكربوجي ـ ــة (.ا ت ـ ــكندراين2131 ،م،
.)332

ويُعتـرب الفـولريي ( )Fullerenمـ أهــم املفــاهيم العلميــة املســت دمة تكنولوجيــا النــاجو .ولتشــكي تاــور
ولمم هلذا املفهوم ،واهم أال  ،هتدر اإل ارة ىل مناقشتة م ايواجت العلمية اآلتية:
1ـ ـ اكتشاف الفوليرين:
متكـ ب ــة مـ العلمــاف البــارزي

الكيميــاف وهــم  :روبــرت كــورىل(  )Robert F.Cutlوهارولــد كروتــو

(  ) Harold Krotoوريتشـار مسـايل( ) Richard Errett Smalleyجبامعـة رايـس اأمريكيـة وـام (3985م)
م ـ اكتشــاف ج ــوع جديــد م ـ هت ــور الكرب ــون أطلــه وليــيف الكرب ــون الســتي ( )C60وهبــذا ا كتشــاف العلم ــم
ايديد جالوا جا زة جوب الكيمياف وام (3996م).
و ــارك م ـ ه ــذا الفري ــه طالب ـان م ـ ط ــب الدرات ــات العلي ــا ايامع ــة جفس ــها ،ومتث ـ دورمه ــا ىلجـ ـراف
ا ختبارات املعملية للفـولريي  ،واتـتغرق هـذا ا كتشـاف تسـ تـنوات ،وكـان هلـذا ا كتشـاف دوراب بـال اأمهيـة
ترتيخ قواود تكنولوجيا النـاجو ،وىل بـات قـدر ا ولـئ اكتشـااات ولميـة جديـدة مل تكـ متااـة مـ قبـ وـ ،
طري ـ ــه ال ـ ــتحكم ال ـ ــذرات وايزيئ ـ ــات ،وا ـ ــتج آا ـ ــاق ولمي ـ ــة وريل ـ ــة مـ ـ ـ التتبيق ـ ــات التكنولوجي ـ ــة الرا ـ ــدة.
( ا تكندراين2131 ،م.)332-333 ،
وق ــد م اكتش ــاف أكث ــر مـ ـ ( )911مرك ــت ال ــوري من ــذ و ــام (3996م) ا ــا الوق ــل الـ ـراه  ،ومنه ــا :
الف ـولريج امل روطــم ،والفلــولري اأجبــو  ،وم ىلا ـراز تقــدم كبــري التتبيقــات العلميــة واتــعة النتــاق لك ـ م ـ
هذر املركبات جظراب ملا تتميز بيف م خاا ا اريدة متنووةhttp:// www.uotechnology.edg.iq( .

تاريخ ا تااة3312/9/1 :هـ.).

-299-

 2ـ ـ مفهوم الفوليرين (:)Fulleren

الفـولريي وبــارة وـ جزيئــات جاجويــة مكوجــة مـ رات الكربــون مرتابتــة ب يـاب ،ولــئ ــك كريــات هلــا بنــاف

ميا ايراايل ،وحتتـوي ولـئ أ ـكاىل مخاتـية وتداتـية مـ رات الكربـون ـا ينـتج
ونــيف اجثن ـاف التبقــات ىل كريــات أو اتــتوجات .وأكثــر الفولريينــات ــهرة هــو ايــزيف
( )C60ايـث ترتتــت ( )61رة م ـ الكربــون ولــئ رىو جمــس وشــري جــاقا يشــبيف
ــك الكــرة ،ويتميــز بأجــيف جــزيف غــنة وغــري قاب ـ لباتكــاك .اجظــر الشــك (.)3
( .http://knol.google.com/kتاريخ اإلتااة3312/6/27 :هـ).
 تحليل مفهوم الفوليرين:

الشك ( )3الرتكيت الدقيه للفولريي C60

http://knol.google.com

يتلم مفهوم الفولريي اأاكار واحلقا ه العلمية اآلتية:
أ ـ ـ ـ الف ـولريي وبــارة و ـ جز يــات جاجويــة مكوجــة م ـ رات الكربــون
وحيتــوي ولــئ ( )61رة م ـ الكربــون اخلــالا مرتبــة ولــئ ــك
قفــا كــروي وميك ـ توهتــيفيف بأجــيف كــرة جمواــة ات أبعــاد متناهيــة
الاغر ،اجظر الشك (.)2

الشك ( )2الفولريي  C60مي
البلورية يسار

الرتكيت ايزيئم وهتورتيف

http://www.uotehnolog.edu.iqy

ـ ـ اولريي ايزيف ( )C60ويسمئ ( الفولوري الستي ) يتـألف ايـزيف الوااـد مـ ( )61رة كربـون تـرتبة
.)332
ك واادة منها بثب رات أخرى ا لة (.ا تكندراين2131 ،م،
ج ـ ـ ـ الف ـولريي أ ــكاىل متعــددة ولك ـ منهــا خاا اــيف وتتبيقاتــيف اخلاهتــة ،وم ـ اأمثلــة ولــئ لــك الف ـولريي
( )C36و ( )C48و ( )C70وهن ــاك م ــا يا ـ و ــدد رات ــيف م ــاب ( 71ىل  )511رة م ـ الكرب ــون .اجظ ــر
الشك (http://www.uotehnolog.edu.iqy( .)1
تاريخ ا ترتجاع 3312/9/1 :هـ ).

الشك ( )1اولريي  C70مي واولريي  C60يسار
http://www.uotehnolog.edu.iqy

 )316ىل
وهنــاك جزيئــات الفولريينــات العاليــة مثـ  (.)C76 ,C78 ,C82( :براديـت2131 ،م،
أن العلمـ ــاف أب ـ ــدوا اهتمام ـ ـاب ولمي ـ ـاب كب ـ ـرياب ب ـ ــالفولريي الس ـ ــتي ( )C60جظ ـ ـراب خلاا ا ـ ــيف املتمي ـ ــزة ،وتتبيقات ـ ــيف
الناجوتكنولوجية املتنووة.
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4ـ ـ خصائص الفوليرينات:

تتميز الفولريينات بالعديد م اخلاا ا ومنها:

أ ـ ـ يتميز الفولريي خباهتية جادرة ،وهـم أن رات الكربـون املؤلفـة للجـزيف الوااـد ،تُك ِّـون هـيكبب هندتـياب يبلـ
قترر و ( )3جـاجومرت ،وتسـهم تلـك الـذرات ترابتهـا لتكـوي ( )12ـكبب منهـا ( )21ـكبب تداتـياب،
و( )32ـ ـ ــكبب مخاتـ ـ ــياب ،لتشـ ـ ــبيف مظهرهـ ـ ــا كـ ـ ــرة القـ ـ ــدم املسـ ـ ــتديرة الشـ ـ ــك (.ا تـ ـ ــكندراين 2131 ،م،
.)332
ـ ـ ـ حيت ــوي الف ـولريي ولــئ هتــاويف كرويــة ،وبيلــاوية ،وأجبوبيــة حتت ــوي ول ــئ ( )61رة كربــون أو أكث ــر متتــاز
ببعدها الزوجم ،وميك مد هذر الكرات ولئ ك أجابيـت إلجتـاج أليـاف أو أ ـكاىل أخـرى متنووـة (.ليلـئ
العلم2119 ،م)23 ،
ج ـ ـ الفولريي جزيف غنة وغري قاب لباتكاك.)http://knol.google.com/k) .
د ـ ـ تتمت ـ الفولريجــات روجــة كبــرية جــداب وحتم ـ اللــغة العــايل ،وىل ا زاد اللــغة وليهــا بســروة ها لــة ميك ـ أن
تتحوىل ىل أملا  (.جملة العلوم والتقنية 2117 ،م .)19 ،
هـ ـ ـ يتميـز الفـولريي بأجـيف جاقـ جيـد للكهربـاف و موهتـلية اا قـة ( )Super Conductiveدرجـات اراريـة
مرتفعة جسبياب ،وميك ا تتفادة م هذر اخلاهتية تاـني معـادن الفولريينـات وبأاجـام هتـغرية (تـرجنل،
2118م،

.)278

5ـ ـ التطبيقات العملية للفوليرين:
يتمت ـ الف ـولريي خب ـوا

ايزيا يــة ،وكيميا يــة ،وميكاجيكيــة ،وكهربا يــة ،ومغناطيســية يــزة ،وهلــذر اخلاــا ا

الفريــدة اجعكاتــا ا اإلجيابيــة كثــري م ـ التتبيقــات الناجوتكنولوجيــة ،والعلميــة امل تلفــة ،كثــري م ـ اعــا ت
العلمية ،والقتاوات الاناوية ،وا لكرتوجية والتبية ،وخبيا الوقود ،وم أبرز تلك التتبيقات ما يأ :
أ ـ ـ ـ ـ أظه ـ ــرت جت ـ ــا ج البح ـ ــو التبي ـ ــة ل ـ ــدى أكـ ـ ـرب الش ـ ــركات الدوا ي ـ ــة العاملي ـ ــة م ـ ــدى اعالي ـ ــة الف ـ ـ ـولريي ون ـ ــد
ات ـ ـ ــت داميف ىلجت ـ ـ ــاج وق ـ ـ ــاقري السـ ـ ـ ـيترة ول ـ ـ ــئ اآل ـ ـ ــار التدمريي ـ ـ ــة النامج ـ ـ ـ ـة و ـ ـ ـ ـ او ـ ـ ــتبىل ال ـ ـ ــدما بأا ـ ـ ــد
اأم ـ ـ ـراض الدماغي ـ ــة مث ـ ـ ـ الزه ـ ــامير ( )Alzheimerومـ ـ ــرض او ـ ــتبىل اأوا ـ ــا احلركيـ ـ ــة .كم ـ ــا برهنـ ـ ــل
النتـ ـ ــا ج ولـ ـ ــئ اعاليـ ـ ــة الف ـ ـ ـولريي وقـ ـ ــف أجشـ ـ ــتة الشـ ـ ــقا ه داخ ـ ـ ـ ايسـ ـ ــم ،وحتييـ ـ ــدر و ـ ـ ـ أداف تأ رياتـ ـ ــيف
السلبية ولئ الوظا ف احليوية داخ ايسم(.ا تكندراين 2131 ،م .)333 ،
ـ ـ ـ تشــري التقــارير ىل أن ( )6111ا ـاب يلقــون اــتفهم يومي ـاب بســبت جقــا املناوــة املكتســبة ،وقــد متك ـ
ولمــاف رو مـ ىلجتــاج دواف اـولريي ( )C60لعــبج مــرض املناوــة املكتســبة .ويتميــز هــذا الــداف بقوتــيف العاليــة
ضــد الفريوتــات ،ويســت دم املـري هــذا الــدواف ىل جاجــت أدويــة أخــرى مــدى احليــاة مثلمــا يتنــاوىل املاــا
رض السكر هرمون اأجسول  .http://uqu.edu.sa(.تاريخ اإلتااة3312/6/7 :هـ).
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ج ـ ـ يســت دم الف ـولريي طبي ـاب كملــاد ايــوي ملقاومــة البكترييــا وبع ـ أج ـواع اخلبيــا الســرطاجية ومنهــا امليبجومــا
( )Melanomaباإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااة ىل اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داميف كملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد للميكروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ياب.

) .http://ar.wikipedia.orgتاريخ اإلتااة3312/5/23 :هـ).
د ـ ـ ـ ـ تسـ ــت دم الفولريينـ ــات احملف ـ ـزات الكيميا يـ ــة ( )Catalysisوهتـ ــناوة املستشـ ــعرات احلساتـ ــة ولـ ــوم
الاــيدلة ،وكمــادة خ ـرتاق أغشــية خبيــا البكترييــا اخلارجيــة ،وهتــناوة أج ـواع الــدهاجات ال ــيت تعــا بتريقــة
كيميا ية ،باإلضااة كذلك ىل اتت دامها هتـناوة ىلطـارات السـيارات لراـ كفاف ـا وىلطالـة ومرهـا الـزم .

( هتفات تبمة2119 ،م.)66 ،
ه ـ ـ ـ " قـد تـنجج جسـيمات الفـولريي ـ ـ ايـث أخفقـل العديـد مـ اأدويـة التقليديـة ـ ـ وبـور اـاجز الــدم
الدما لنق الدواف م جمرى الدم ىل الدما  ،كما أن جسيمات الفولريي قـد تتحـوىل ىل مر ـج مثيـ لـيف
حماربة اضترابات املخ مث الزهامير ،وأمراض لوجيهريج " ( .جيلينيا مالش2133 ،م.) 293 ،
و ـ ـ مـ ـ امل ــرجج أن يك ــون للفولريين ــات دور مه ــم ىلجت ــاج زي ــوت التش ــحيم امل فف ــة لباتك ــاك ،والا ــناوات
الدوا ية ،وتاميم آ ت رقا ه الناجو وهم ما متث تكنولوجيا املستقب (.حممد2131 ،م.)313 ،
سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف واضج ملفهوم الفولريي .
المهمــة :بالتعــاون م ـ أا ـراد جممووتــك ،ومســتعيناب بالشــك املراــه ،اكتــت تعريف ـاب
حمــدداب وواضــحاب ملفهــوم الف ـولريي  .مث مهتـ تســمية ولميــة معــربة وـ مدلولــيف
العلمم.
النشاط (:)2

http://www.lsbu.ac.uk

الهدف :طرح أمثلة أ كاىل الفولريي .
المهمة :للفولريينات أ كاىل متنووة ،ا كر ب ة أمثلة منها.
النشاط (:)3
الهدف :اتتنتاج خاهتيت م خاا ا الفولريي م خبىل الشك املعتئ.
المهمة :تتميز الفولريينات ببع

اخلاا ا النادرة ،تأم

الشك املراه مث

اتتنتج هذر اخلاهتية ،موضحاب كيف ميك ا تتفادة منها التتبيقات
الناجوتكنولوجية .مث مهت تسمية ولمية معربة و املدلوىل العلمم للشك .
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http://www.genistra.com

سابعاً :التقويم البنائي:

3ـ ـ ورف مفهوم الفولريي تعريفاب ولمياب دقيقاب .

2ـ ـ م هم العلماف الذي اكتشفوا الفولرين ؟
1ـ ـ م
أوة مثال أجواع الفولريي .
3ـ ـ ول  :اهتمام العلماف بالفولريي الستي ولئ وجيف التحديد.
5ـ ـ يتميز الفولريي بالعديد م اخلاا ا الفريدة ،ا كر ب اب منها.

6ـ ـ ما أهم التتبيقات العملية الناجوتكنولوجية للفولريي ؟
7ـ ـ اكتت اقرة خمتارة معرباب ايها و اهتاهك واهتمامك و مفهوم الفولريي  ،وما اتتفدتيف م دراتتك ليف ؟
ثامناً  :التغذية الراجعة:

تتلم وملية التغذية الراجعة تعدي اتتجابات التب وتاحيحها ،ومعاية جواام القاور لديهم
ضوف أدا هم للتقوا البنا م ،وتدويم اتتجابا م الاحيحة ،لتحس اكتساهبم للمهارات واملعارف املتعلقة
فهوم الفولريي .

تاسعاً :تدريب منزلي:

اكتت تقريراب ولمياب و مفهوم الفولريي  ،مناقشاب اييف القاودة اليت يقوم وليها هذا املفهوم ،وخاا ايف،
وأهم تتبيقاتيف الناجوتكنولوجييف ،مدوماب تقريرك باأمثلة التوضيحية والاور واأ كاىل التوضيحية.
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األُنموذج ()9

علم سموم المواد النانوية ))Nano Toxicology
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث .
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم علم سموم المواد النانوية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ تعريف ولم مسوم املواد الناجوية تعريفاب ولمياب دقيقاب.
2ـ ـ حتلي مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية ىل وناهترر ومباد يف اأتاتية.
1ـ ـ تعلي مسية املواد الناجوية.

3ـ ـ ىلوتاف أمثلة توضيحية لبع أجواع مسوم املواد الناجوية.
5ـ ـ كر أربعة م خماطر مسوم املواد الناجوية ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف اليت يعيش ايها.
6ـ ـ اقرتاح ب ة ىلجرافات وقا ية م مسوم املواد الناجوية.
7ـ ـ التعبري و مواقفيف واهتاهاتيف و تعلم مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية.
ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم علم سموم المواد النانوية:

3ـ ـ جهاز الداتا و.
2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.

1ـ ـ دلي املعلم.
3ـ ـ احملتوى التعليمم للربجامج اخلا فهوم ولم مسوم املواد الناجوية.
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم ولم مسوم املواد الناجوية.
ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقــة ا تتقاــا ية :وهــم وبــارة أُمنــو ج م ـ منــا ج الــتعلم ا تتكشــا  ،تعتمــد ولــئ وض ـ التــب
مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية مرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك م ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي الفرض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف الوهتــوىل تكــوي
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منظومة اكرية متسقة م مفاهيم تكنولوجيا الناجو لدى التب م خبىل ارتة أجشـتة الـتعلم ا تتقاـا م،
وتتبيقها

مواقف تعليمية جديدة.

رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم السموم النانوية:

3ـ ـ حتديد اأهداف اليت يتع ولئ التب حتقيقها واية الربجامج.
2ـ ـ التهيئة التحفيزية :تستهدف وملية التهيئة التحفيزية تنشية العمليات الذهنية لدى التب  ،كتسا
العمليات املعراية ملفهوم ولم مسوم املواد الناجوية ،ولتحقيه هذة الغاية يتم مناقشتهم اوىل بع ايواجت
اإلجيابية لتكنولوجيا الناجو ،وطرح أتئلة اتتقاا ية تساودهم ولئ اتتنتاج بع اوا د تكنولوجيا الناجو
اليت تعلموها الدرو السابقة ،مث توضيج أن تكنولوجيا الناجو م التكنولوجيات النا ئة احلديثة ،وهلا
تداويا ا وآ ارها السلبية ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف .كما أن البحو والدراتات اليت تتناوىل هذا اآل ار
اخلترية زالل مهدها كم تربه باأدلة العملية ولئ مدى ختور ا ولئ اياة اإلجسان وبيئتيف اليت
يعيش ايها ،ويلم هذا ورض مقت ايديو و ا قم يوضج مفهوم مسوم املواد متناهية الاغر ورب برجمية
الوتا ة املتعددة ،ومناقشتهم اوىل ملموجيف ،هبدف بناف ىلطار مفاهيمم واضج و مفهوم مسوم املواد
متناهية الاغر.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاراد ك جممووة ما ب (3ـ ـ )5طب  ،لتنفيذ
أجشتة الربجامج م خبىل احلوار واملناقشة ،وطرح التساى ت اوىل مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية.
3ـ ـ حتديد مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية وورضيف ولئ التب  ،وطرح أتئلة تقود ىل اتتنتاج مدلوىل املفهوم
وحتليليف ىل وناهترر اأتاتية والعبقات القا مة بينها ،واتتنتاج اخلاا ا املميزة للمفهوم اليت متيزر و
غرير م املفاهيم اأخرى لتكنولوجيا الناجو.
 5ـ ـ وــرض اخل ـربات التعليميــة املتعلقــة فهــوم ولــم مســوم امل ـواد الناجويــة املتلــمنة الربجــامج وــرب برجميــة الوتــا ة
املتعددة ،ومناقشتهم اوهلا ،وىلتااة الفرهتة هلـم لتـرح تسـاى م اـوىل املفهـوم ،وحتليلـيف والتعمـه دراتـتيف،
ومجـ ـ اأدل ــة ،وتنظيمه ــا ،وحتليله ــا ،ليتعلمـ ـوا وـ ـ طري ــه ا تتقا ــاف العلم ــم ال ــدقيه ،وتفح ــا احلق ــا ه،
واتــت ب النتــا ج املعقولــة ،والكشــف و ـ العبقــات ايديديــة ،والربهنــة وليهــا ،و لــك هبــدف اكتســا
املهــارات املعرايــة ،املرتبتــة فهــوم ولــم مســوم املـواد الناجويــة مـ ايــث مدلولــيف العلمــم ،وخاا اــيف املميــزة لــيف،
وأهــم ووام ـ مسيــة امل ـواد الناجويــة .وتنميــة الــووم املتــزن ــو تكنولوجي ـا النــاجو م ـ ايــث جواجبهــا اإلجيابيــة،
وآ ارها السلبية ولئ اياة اإلجسان وبيئتيف.
6ـ ـ ـ ارتــة الت ــب أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م الفــردي وايمــاوم ىلطــار اهلــدف احمل ــدد م ـ ك ـ جشــاط،
وحتديــد اأدوار الــيت ينبغــم ىلجنازهــا مـ قبـ التــب  ،ويــتم تنفيــذ اأجشــتة م ـ خــبىل أوراق العم ـ اخلاهتــة
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بأجش ــتة ال ــتعلم ،ومت ــابعتهم أ ن ــاف تنفي ــذهم هل ــذر اأجش ــتة ،وىلر ــادهم وحتفي ــزهم ،وتق ــدا التغذي ــة الراجع ــة
املبا رة ،إلجناز النشاط وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ تقوا اكتسا التب للعمليات واملهارات املعراية املرتبتة فهوم ولم مسوم املواد الناجوية ،و طريـه ىلجـراف
التق ــوا البن ــا م املتل ــم بعـ ـ اأت ــئلة ال ــيت تس ــتهدف التحق ــه مـ ـ ىلتق ــان الت ــب للعملي ــات العقلي ــة،
واملهارات املعراية املتعلقة فهوم ولم مسوم املواد الناجوية.
8ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات التب اإلجيابية أو السلبية و مفهوم مسوم املواد الناجوية ،م خبىل مناقشتهم
مناقشة اتتقاا ية ،تسهم التعرف ولئ اهتاها م ،مواقفهم و تعلم مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية،
وما اكتسبور م خربات تعليمية جديدة ،وكيفية ا تتفادة منها اقرتاح ىلجرافات وقا ية م مسوم املواد
الناجوية ،ووتا تتبيقها ،أو تكليفهم بكتابة تقرير ماغر يعربون اييف و اهتاها م ،وأاكارهم و مفهوم
مسوم املواد الناجوية ،وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم سموم المواد النانوية:
تقــدم تكنولوجيــا النــاجو للبش ـرية كثــرياب م ـ الفوا ــد العظيمــة ،العديــد م ـ اعــا ت التبيــة ،واهلندتــية،
وا لكرتوجية ،وتقنية املعلومات ،وا تاا ت ،و وها م القتاوات الاناوية ،وا قتاادية ،واإلجتاجيـة ،اهـم
عه متث طفرة تكنولوجية غـري مسـبوقة ،ويتوقـ خـرباف تكنولوجيـا النـاجو أن مسـتقب البشـرية املرالـة القادمـة
تــيكون ره ـ هــذر الث ــورة التكنولوجيــة املتقدمــة ،وأوــا ت ـتقود ك ـ التت ــورات املعرايــة ،والعلميــة ،واملعلوماتيــة
مستقببب دون منااس.
ورغم تعاظم الدور الريادي الذي تقدمـة تكنولوجيـا النـاجو للمجتمـ اإلجسـاين مـ خـدمات واتـعة النتـاق،
ىل أوا كأي تقنيـة أخـرى هلـا اجعكاتـا ا وخماطرهـا الاـحية ،والبيئيـة ،وا جتماويـة ،وجيـت أن حتجـت تلـك
الفوا ــد العظيمــة وـ اأ هــان مناقشــة هــذر امل ــاطر وحتليلهــا وتفســريها ضــوف أطــر اكريــة ،وأجســاق ولميــة،
وحمكات ومعايري واملية مقننة ،وتوضيج كيفية التعام معها بالترق اآلمنة ،وتب الوقاية منها.
ولع م أهم تداويات تزايد القله والشكوك و خماطر تكنولوجيا الناجو أوا بدأت تقتحم جمـا ت ولميـة
اسات ــة تتعل ــه عي ــاة اإلجس ــان وبيئت ــيف ال ــيت يتع ــايش معه ــا ،اق ــد ب ــدأت تت ــدخ هت ــناوة امل ـ ـواد الغذا ي ــة،
واملنتج ــات الزراوي ــة ،واملنتج ــات ا ت ــتهبكية اأخ ــرى أه ــداف ات ــتثمارية عت ــة ،دون وو ــم م ـ املس ــتهلك
اطرها ولئ هتحتيف م جااية ،وبيئتيف احمليتة بيف م جااية أخرى.
ُّ
ويعد اتت دام تكنولوجيا الناجو والتبوـت بالـذرات وايزيئـات أاـدا تفـاوبت كيميا يـة ـديدة ،دون
قيــود وق ـواج أخبقيــة واجتماويــة م ـ أكثــر امل ــاطر احملدقــة عيــاة اإلجســان وبيئتــيف ،والــيت قــد ياــعت معايتهــا
مستقببب.
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هذر القلايا توجيف ا هتمام ىل مناقشة مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية ،وحتليليف م ايث مدلولـيف العلمـم،
وأبعــادر الاــحية والبيئيــة ،والتعــرف ولــئ أدلتــيف وبراهينــيف ،واأمثلــة ولــئ خمــاطر أجـواع مســوم املـواد الناجويــة هبــدف
ــاطر امل ـواد
تكــوي قاوــدة ولميــة معرايــة رهتــينة ــو هــذا املفهــوم ،وــبوة ولــئ ىل كــاف الــووم لــدى التــب
الناجوي ـة ونــدما تغيــت الق ـواج  ،والتنظيمــات اأخبقيــة ،وا جتماوي ــة الدوليــة لتكنولوجي ـا الن ــاجو ،أو تتبــه
بالترق الاحيحة اآلمنة ليتعام م منتجا ا ،وابتكارا ـا التكنولوجيـة بنظـرة ولميـة وموضـووية واويـة ولتـار
منهــا مــا يــتبفم م ـ اهتماماتــيف وااتياجاتــيف وطمواــات جمتمعــيف ،ويســتفيد منهــا بتــرق هتــحية آمنــة دون ىلحل ـاق
اللرر عياتيف أواياة جمتمعيف.
1ـ ـ مفهوم علم سموم المواد النانوية (:)Nanotoxicology

ولم مسوم املواد الناجوية :جماىل ولمم لتا بدراتـة مسيـة املـواد الناجويـة الناهتـة

و ـ تــأ ريات احلجــم الكمــم للمســااة الســتحية الكبــرية للم ـواد املتناهيــة الاــغر،
الـيت تزيـد مـ جشــاط املـواد الناجويـة وتفاولهـا الكيميــا م ،ومـدى ختـورة هـذر املـواد
ولـ ـ ـئ هت ـ ــحة اإلجس ـ ــان ،وق ـ ــدرة ايس ـ ــم ول ـ ــئ امتااهت ـ ــها ،وكيفي ـ ــة التعامـ ـ ـ مـ ـ ـ
ايســيمات الناجويــة اا قــة الاــغر اينمــا تــدخ ىل ايســم البشــري ،ومــدى قــدرة
ايسم ولئ مقاومتها وتفاولها م العمليات احليوية داخ ايسم ،واآل ار اياجبيـة املرتتبـة وليهـا ،باإلضـااة ىل
ختورة هذر املواد ولئ بيئة اإلجسان .http://ar.wikipedia.org) .تـاريخ اإلتااـة3312/8/23 :ه ـ) اجظـر
الشك (.)3
الشك ( )3هتورة جمهرية توضج مسية
ايسيمات الناجوية
http://ar.wikipedia.org

وتـ ـ ـرتبة مسي ـ ــة املـ ـ ـواد متناهي ـ ــة الا ـ ــغر كم ـ ــا تش ـ ــري جيلين ـ ــا م ـ ــالش
( )2133بعـ ــدة ووام ـ ـ تشـ ــم  " :الرتكيـ ــت الكيميـ ــا م ،واحلجـ ــم،
والشــك  ،والكيميــاف الســتحية ،كمــا أن مســارات دخــوىل هــذر املـواد
متعــددة ومشــرتكة مث ـ  :ا تتنشــاق م ـ خــبىل ايهــاز التنفســم ،أو
البل ـ  ،أواحلق ـ
ايلد "

جم ــرى ال ــدم ،أو و ـ طري ــه وت ــا النق ـ خ ــبىل
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الشك ( )2دخوىل مسوم املواد الناجوية ىل جسم اإلجسان
http://pollutionfree.wordpress.com

ـ ـ تحليل مفهوم علم السموم النانوية:

يتلم مفهوم ولم مسوم املواد الناجوية اأاكار واملعاين اآلتية:
أ ـ ـ ولم السموم الناجوية جماىل ولمم يهتم بدراتة ايواجت التالية:
 خماطر املواد الناجوية اا قة الاغر ولئ هتحة اإلجسان ،وبيئتيف احمليتة بيف. حتديد مدى ختور ا ولئ هتحة اإلجسان.-317-

 كيفية التعام م املواد الناجوية وند تسللها داخ جسم اإلجسان. مدى مقاومة ايهاز املناوم هلا.ـ ـ مـ أهــم أتــبا خمــاطر املـواد الناجويــة تغـري خاا اـها ونــد مســتوى املقيــا النــاجومرتي ،اينمــا تاـ ىل
درجــة متناهيــة م ـ الاــغر ــا ينــتج ونــيف زيــادة جشــاطها ،وتفاولهــا الكيميــا م ،وهــذا بــدورر يــؤدي ىل
ظهــور بعـ اآل ــار اياجبيــة ،وكــذلك بعـ ايواجــت اإلجيابيــة كمــا تــبه توضــيحيف ونــد مناقشــة خاــا ا
املواد الناجوية ،وكذلك مناقشة أجواع املواد الناجوية ،وتتبيقا ا التكنولوجية امل تلفة.
ج ـ ـ ىلن أاد ماادر القله بشأن خماطر املواد الناجوية دقة اجمها ،وغري قابليتها للتحلـ  ،امـ الاـعوبة كـان
مباظته ــا بالوت ــا والت ــرق التقليدي ـة اه ــذر امل ـواد ق ــد تتت ــاير اهلـ ـواف بكمي ــات كب ــرية وت ــروة ها ل ــة،
ايستنشقها اإلجسان أو الكا نات احلية اأخرى اليت يعتمد وليها اإلجسـان غذا ـيف ،وقـد ختـرتق هـذر املـواد
املتناهية الاغر اخلبيا احليوية أو النباتية ملحقة أضراراب بالغة باحة اإلجسان وبيئتيف.
د ـ ـ يســتهدف ولــم مســوم امل ـواد الناجويــة التحقــه م ـ مــدى ختور ــا ولــئ ايــاة اإلجســان وبيئتــيف الــيت يتعــايش
معه ــا ،باإلض ــااة ىل وضـ ـ اللـ ـوابة والقـ ـواج املنظم ــة للتعامـ ـ اآلم ـ ـ والعق ــبين مـ ـ تكنولوجي ــا الن ــاجو،
وخمتلف املنتجات والاناوة اليت تعمد ولئ هذا النوع م التقنية.
2ـ ـ مخاطر سموم المواد النانوية:

رهتد تقرير أودر جورج وجيم (2119م) العديد م امل اطر النا ئة وـ تـوف اتـت دام تكنولوجيـا النـاجو
وىلدار ا ومنتجا ا الاناوية امل تلفة ومنها ما يأ :
أ ـ ـ اتتنشاق اهلواف امللو جبسيمات الناجو يلحه اللرر بالر ت وبتاجة الشراي  ،وايهاز القل اجظـر الشـك
(.)1

الشك ( )1تأ ر ايهاز التنفسم باملواد الناجوية
http://pollutionfree.wordpress.com
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ـ ـ قد تنفذ بع ايسيمات الناجوية م خبىل مسامات ايلد البشري ،و يستتي ايهاز املنـاوم لإلجسـان
مقاومته ــا ــا ق ــد يع ــرض اخلبي ــا احلي ــة مل ــاطر حمتمل ــة االتق ــارير اأولي ــة تش ــري ىل اإلجه ــاد التأكس ــدي،
وا تتجابات ا لتهابية ،ومتزق اأغشية اخللوية بسبت البريوكسيد الشحمم الذي تسببيف ايسيمات الناجويـة
وند دخوهلا يسم اإلجسان.
ج ـ ـ كشفل الدراتات أن بعـ ايسـيمات الناجويـة قـد تكـون قابلـة لبجتقـاىل مبا ـرة مـ اأجهـزة احلساتـة
اســة الشــم ىل ايهــاز العاـ املركــزي و لــك بــاملرور وــرب احلــاجز الــدموي الــدماغم ،ىل أن هــذر التــأ ريات
احملتملة غـري مؤكـدة اـا الوقـل الـراه  ،ومثـة ااجـة ملزيـد مـ اأعـا والدراتـات للوهتـوىل ىل جتـا ج دقيقـة
ومؤكدة.
د ـ ـ طبقاب للمعلومات املتواارة االياب بتعرض العماىل أماك العم للجسيمات الناجويـة ،والتعامـ مـ املنتجـات
ال ــيت تعتم ــد ول ــئ تكنولوجي ــا الن ــاجو ،ووملي ــات ال ــت لا مـ ـ النفاي ــات وط ــرق مناولته ــا ،أو أ ن ــاف تنظي ــف
املع ــدات ،أو خ ــبىل وملي ــة التغلي ــف ،وجقـ ـ املنتج ــات وت ــداوهلا ،كله ــا متثـ ـ ما ــدر خت ــورة ول ــئ هت ــحة
اإلجسان.
ه ـ ـ ـ قــام بــااثون م ـ معهــد كارولينســكا الســويد بدراتــة جشــرت وــام (2118م) توهتــلوا ايهــا ىل ايزيئــات
الناجويــة أكســيد التيتــاجيوم ،وأكســيد الزجــك املوجــودة املـراهم الواقيــة مـ الشــمس ،وأدوات التجميـ  ،قــد
تتســبت قت ـ اخلبيــا أو تلــف احلم ـ النــووي ( )DNAوأن امل ـواد الناجويــة للنحــا ( Copper
 )Nano materialsكاج ــل أكث ــر مسي ــة وتلفـ ـاب للحمـ ـ الن ــووي (Karlsson & ( .)DNA

 )Gustafsson and lennattاملشار ىلليهما هتفات تبمة2119( .م.)398 ،
و ـ ـ قـام معهـد التكنولوجيـا جيوجرتـم بدراتـة جشـرت وـام (2115م) كشـفل أن ايزيئـات الناجويـة مـ مـادة
اأملوجيــا أو ( أكســيد اأملني ــوم ) تبت ـ م ـ من ــو جــذور مخســة أج ـواع م ـ النباتــات وه ــم ( :الــذرة ،واخلي ــار،
والكرجــت ،وايــزر ،واــوىل الاــويا) ( )Wahs and yangاملشــار ىلليهمــا ( هتــفات تــبمة2119 ،م،
.)397-396
زـ ـ ميك يزيئات الناجو الوهتوىل ىل الرتبة واملاف واهلواف ،ولـيس مـ املعـروف ولـئ وجـيف اليقـ مـدى تأ ريهـا ولـئ
املنــاخ .وىل ا مــا م امتاــا جزيئــات النــاجو وــرب جــذور النباتــات أو اأ ــجار أو م ـ خــبىل ومليــة التمثي ـ
اللو م ا وا توف تا ىل اإلجسان أو احليوان و طريه الغذاف ،أو مـ خـبىل ومليـة تب ـر املـاف وجـزوىل
اأمتــار ولــئ اأرض ،وتس ـرهبا ىل ميــار اأوــار ،وامليــار ايوايــة ،وتتــداه ىل احمليتــات(.بســيوين2118 ،م،
.)219
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ح ـ ـ أ بتـل التجــار أن غرامـاب وااــداب ،مـ الغبــار النـاجوي كـاف لتلويــث مسـااة تقـ وـ (3111م )2وهــم
قادرة ولئ ا جتقاىل بكميات كبرية وبسروة ها لة ىل طبقات خمتلفة م الرتبة ،وخاهتة ىل ا كاجل الرتبـة رطبـة
وتروة جريان املاف ايها كبرية جسبياب( .حممد2131،م.)339 ،
ط ـ ـ ـ تشــري النتــا ج اأوليــة الــيت أجريــل ولــئ اختبــار خمــاطر مخــس م ـواد جاجويــة وهــم :أجابيــت النــاجو الكربوجيــة
وايدة التبقة ،والكربون الستي ( )C60والبلورات الكمية ،وجسـيمات األوموكسـ متناهيـة الاـغر ،و ـاين
أكسيد التيتاجيوم متناهم الاغر ،أن خماطر تاني هذر املواد مقاربة ىل اد ما خماطر تاني املـواد اأخـرى
العادية( .ليندا وواد2117 ،م.)158 ،
ي ـ ـ " كشفل دراتة خمربية أجريل وام (3997م) ضم ظروف معينـة ،أن كـبا مـ ايسـيمات الناجويـة ،مـ
أكســيد الزجــك ،وأكســيد التيتــاجيوم تعم ـ كمحفــز ومليــة تــدمري احلم ـ النــووي (  )DNAبــالرغم م ـ
لك ا ن ماري املواد الناجوية خبىل ايلد غري حمدد " ( .جيلينا مالش2133 ،م.)297 ،
و ىلطــار هــذر التــداويات املرتتبــة ولــئ خمــاطر تكنولوجيــا النــاجو ولــئ هتــحة اإلجســان وبيئتــيف والكا نــات
احلية اأخرى اليت يتعايش معها ،هتدر اإل ارة ىل ودة اوتبارات و تكنولوجيا الناجو م أمهها ما يأ :
 3ـ ـ ىلن تكنولوجيا الناجو م القلايا العلمية احلديثة النا ئة جتيجة لتتور البحو والتقدم املعـر والتكنولـوجم،
وتتــور اأدوات واأجهــزة الدقيقــة الــيت تكشــف و ـ احلقــا ه العلميــة لتكنولوجيــا النــاجو ،وهــم بــب ــك هلــا
جواجــت ىلجيابيــة كثــرية تتمث ـ التتبيقــات العمليــة لتكنولوجيــا النــاجو خمتلــف اعــا ت املعرايــة ،والعلميــة
والتقنية ،وا لكرتوجية .وهلا أيلاب تبعا ا واجعكاتا ا اخلترية ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف ،وـبوة ولـئ جواجـت
اياتـ ــيف ا جتماويـ ــة وا قتاـ ــادية ولـ ــذلك جيـ ــت تب ـ ـ اهتـ ــار اكـ ــري وقـ ــبين متـ ــزن هتـ ــار القل ـ ــايا العلمي ـ ــة
وا جتماويـة املرتبتــة بتكنولوجيـا النــاجو جتقــاف منهـا مــا يـتبفم مـ ااجاتنــا وطموااتنـا ومتتلبــات العاــر،
ويسهم بكفافة تتوير وتنمية مواردجا البشرية وا قتاادية.
 2ـ ـ ينبغم اأخذ ا وتبار أجيف رغم تزايد القلـه بشـأن خمـاطر تكنولوجيـا النـاجو ىل أن اأعـا والدراتـات الـيت
تؤكــد مــدى ختور ــا جــادرة جــداب ،وأوــا زالــل مراالهــا اأوليــة .كمــا أن دوــم البحــو العلميــة هــذا

ومليــات اإلجتــاج والتاــني أغ ـراض

ا هتــار قليلــة جــداب باملقارجــة م ـ البحــو والدراتــات الــيت تســتثمر
ولمية وتكنولوجية والكرتوجية وطبية ،وأغراض اقتاادية أخرى.
1ـ ـ ـ يتعـ ولــئ احلكومــات والــدوىل املعنيــة بالقلــايا النا ــئة ات الاــلة الو يقــة بتكنولوجيــا النــاجو ،وضـ قـواج
وتنظيمات أخبقية ،واجتماوية تلم ا تـت دام اآلمـ لتكنولوجيـا النـاجو ،وكيفيـة التعامـ معهـا بدايـة مـ

ومليات ىلجتاجها ىل واية دور ا احلياة ،وكيفية معايتها والت لا منها بالسب اآلمنة.
وخبا ــو ه ــذر ا وتب ــارات أوردت هت ــفات ت ــبمة (2119م )213 ،جقـ ـبب وـ ـ جمل ــة بيتش ــر ال ــيت
جشر وام (2116م) مجلة م التحديات الكربى ات العبقة الو يقة بالتنمية اآلمنة لتكنولوجيا الناجو منها:
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3ـ ـ التوهت ىل السب البزمة لقيا كمية املواد متناهية الاغر
2ـ ـ تعلم كيفية تقييم مدى اللرر الناهتة و املواد متناهية الاغر.

اهلواف واملاف.

1ـ ـ تنمية السب البزمة للتنبؤ باأضرار الناهتة و املواد متناهية الاغر ايديدة ومنعها.
3ـ ـ امتبك املهارات البزمة لتقييم التأ ريات احملتملة للمنتجات متناهية الاغر ولئ كااة املستويات.
5ـ ـ بناف اترتاتيجيات وتواري التموي البزم لدوم اأعا املتلوبة ملواجهة هذر التحديات.
سادساً :التقويم البنائي:

ورف ولم مسوم املواد الناجوية ،مث ال هذا املفهوم ىل أاكارر اأتاتية.
3ـ ـ ِّ
2ـ ـ يوض ــج الش ــك املرا ــه مسي ــة بع ـ امل ـواد الناجوي ــة .اس ــر أت ــبا مسي ــة امل ـواد
الناجوية .مهت تسمية ولمية ملدلوىل الشك املعتئ.
1ـ ـ ا كر ب اب م خماطر املواد الناجوية ولئ هتحة اإلجسان.
3ـ ـ اقرتح ب ة ىلجرافات وقا ية م خماطر مسوم املواد الناجوية.
5ـ ـ اكتت تقريراب موضحاب اييف اهتاهك و مفهوم تعلم ولم السموم املواد الناجوية.

http://www.washington.edu

سابعاً :التغذية الراجعة:

تتلم وملية التغذية الراجعة تعدي اتـتجابات التـب وتاـحيحها ،ومعايـة جـواام القاـور لـديهم
ضــوف أدا هــم ختبــار التقــوا البنــا م ،وتــدويم اتــتجابا م الاــحيحة ،لتحس ـ اكتســاهبم للمهــارات واملعــارف

املتعلقة فهوم ولم السموم املواد الناجوية.
ثامناً :تدريب منزلي:

اكتـت تقريـراب ولميـاب مـوجزاب وـ ولـم مسـوم املـواد الناجويـة ،موضـحاب د لتـيف العلميـة ،وأجـواع مسـوم املـواد متناهيــة
الاغر ،وخماطرها ،وطرق الوقاية منها.

-300-

المحور الخامس
نماذج مفاهيمية نانوتكنولوجية متعلقة بتقنيات وأجهزة تكنولوجيا النانو المستخدمة في
الكشف ومعالجة بعض األمراض التي يتعرض لها اإلنسان
مـ أهـم أهـداف تكنولوجيــا النـاجو ابتكـار أدوات ،وأجهــزر ،ومـواد دقيقـة تعمـ ولــئ مسـتوى أبعـاد املقيــا
النــاجومرتي ،و ـ طريــه الــتحكم البُــا الناجويــة للــذرات وايزيئــات لتأديــة وظــا ف جديــدة بدرجــة واليــة م ـ
الكفافة ،والسروة ،والدقة ،وأق تكلفة واتتهبكاب للتاقة.

وقــد أتــفرت البحــو والتجــار املعمليــة و ـ ابتكــار أجهــزة ،وأدوات ،وم ـواد جاجويــة مل تك ـ معرواــة قب ـ
تــتوع ــورة تكنولوجيــا النــاجو ،ب ـ كاجــل جمــرد تاــورات ،وجظريــات ،تتــداوهلا أدبيــات اخليــاىل العلمــم ،ولكنهــا
غــدت الوقــل ال ـراه اقــا ه ولميــة مدومــة بــالرباه واأدلــة العلميــة ،واملكتشــفات العلميــة ،وأجشــئل هلــا
املؤتســات واملعاهــد واملراكــز العلميــة املت ااــة الــيت يشــرف وليهــا ولمــاف وخ ـرباف مت ااــون ،وتنفــه وليهــا
الــدوىل مليــارات الــدو رات تــتثمارها زيــادة دخلهــا القــومم ،وتنميــة مواردهــا البش ـرية وا قتاــادية .وتعقــد
وليهــا الــدوىل آم ـا ب وطمواــات مســتقبلية النفــو واهليمنــة ولــئ اأت ـواق العامليــة تلــف أجهز ــا ومنتجا ــا
املتنوو ــة .وم ـ ه ــذا املنتل ــه ت ــيناقش ه ــذا احمل ــور بع ـ تل ــك اأدوات واأجه ــزة وامل ـواد م ـ اي ــث مفاهيمه ــا
العلميــة ،وطــرق اتــت داما ا هبــدف تكــوي منظــور ولمــم واضــج يكشــف أمهيــة تكنولوجيــا النــاجو تتــوير
جم ــا ت احلي ــاة ،والتق ــدم العلم ــم ال ــذي اظي ــل ب ــيف تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وال ــدور الري ــادي املس ــتقبلم هل ــذر التقني ــة
املتقدمة.
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األنموذج ()1
روبوتات النانو ((Nanorobot
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج  35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم روبوت النانو:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ تعريف روبوت الناجو تعريفاب ولمياب دقيقاب.
2ـ ـ حتلي مفهوم روبوت الناجو ىل مكوجاتيف اأتاتية.
1ـ ـ ىلوتاف أمثلة توضيحية ملفهوم الروبوتات الناجوية.
3ـ ـ اكتشاف طريقة ا تااىل بالروبوتات الناجوية.

5ـ ـ حتديد ب وظا ف وملية للروبوتات الناجوية.
 6ـ ـ ىلبداف موقفيف واهتاهيف و مفهوم الروبوتات الناجوية.
ثانياً :مواد وتقنيات التعلم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الروبوتات النانوية:

3ـ ـ جهاز الداتا و.
2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ دلي املعلم.

3ـ ـ اقيبة الربجامج اخلا فهوم الروبوتات الناجوية.
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم الروبوتات الناجوية.
ثالثاً :طريقة التدريس المقترحة:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج التعلم ا تتكشا  ،تعتمد ولئ وض التب

موقف تعلمم مشك يثري اهتماما م وتفكريهم ،ويداعهم ىل اتت دام اواتهم ،ومهارات تفكريهم،
وخياهلم العلمم ،ملمارتة أجشتة التعلم ا تتقاا م ،والتعمه دراتة املشكلة م خبىل دقة املباظة،
ومج املعلومات ،واحلقا ه ،وتنظيمها ،ومقارجتها ،وارض الفرضيات ،والتحقه م هتحتها ،واتت ب
النتا ج ،وحتليلها ،وتفسريها هبدف تكوي منظومة اكرية متسقة ملفاهيم تكنولوجيا الناجو لدى التب م
خبىل ارتة أجشتة التعلم ا تتقاا م ،وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
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رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الروبوتات النانوية:

 3ـ ـ ىل عار التب باأهداف التعليمية املتلو حتقيقها

واية الربجامج.

كتســا
 2ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تنشـية العمليــات الذهنيــة لــدى التــب
العمليات املعراية ملفهوم الروبوتات الناجوية ،ولتحقيه هذر الغاية يتم طرح أتئلة اتتقاا ية تساودهم ولـئ
التعـ ــرف ولـ ــئ الروبوتـ ــات الناجويـ ــة كفكـ ــرة ولميـ ــة ،واكتشـ ــاف الفـ ــرق ب ـ ـ الروبـ ــوت النـ ــاجوي ،والروبوتـ ــات
ا لكرتوجية املوجودة االياب ،مث ورض ايلم تعليمم و ا قم و مفهوم الروبوتات الناجوية ورب برجميـة الوتـا ة
املتعددة يذ اهتماما م وتشويقهم ىل اخلربات التعليمية ايديدة ات العبقة الو يقة باملفهوم.
 1ـ ـ تقسـيم التــب ىل جممووـات ومـ تعاوجيـة هتــغرية يـرتاوح أاـراد كـ جممووـة مــا بـ ( 3ـ ـ )5طـب  ،لتنفيــذ
أجشتة الربجامج م خبىل احلوار واملناقشة ،وطرح التساى ت اوىل مفهوم الروبوتات الناجوية.

3ـ ـ ـ حتديــد مفه ــوم الروبوتــات الناجويــة وورضــيف ولــئ التــب  ،وط ــرح أتــئلة ت ــؤدي ات ــت ب مدلول ـيف العلم ــم
وحتليلــيف ىل وناهتــرر اأتاتــية ،والكشــف و ـ اخلاهتــية الــيت متيــزر و ـ غــرير م ـ املفــاهيم اأخــرى املتعلقــة
بتكنولوجيا الناجو.
 5ـ ـ وــرض اخلـربات التعليميــة املتعلقــة فهــوم الروبوتــات الناجويــة مـ خــبىل برجميــة الوتــا ة املتعــددة ،ومناقشــتهم
اوهل ــا ،وىلتاا ــة الفرهت ــة هل ــم لت ــرح تس ــاى م ا ــوىل املفه ــوم ،وحتليل ــيف والتعم ــه درات ــتيف ،ومجـ ـ اأدل ــة
وتنظيمها وحتليلها ،و طريه ا تتقاـاف العلمـم الـدقيه ،وتفحـا احلقـا ه ،واتـت ب النتـا ج املعقولـة،
والكشف و العبقات ايديدة ،والربهنة وليها ،و لك هبدف اكتسا العمليات املعرايـة ،املرتبتـة فهـوم
الروبوت ــات الناجوي ــة م ـ اي ــث مدلول ــيف العلم ــم ،وخاهت ــيتيف املمي ــزة ل ــيف ،وأمثلت ــيف ،وكيفي ــة تعام ـ العلم ــاف مـ ـ
الروبوتات الناجوية ،وتتبيقا ا العملية.
6ـ ـ ـ ارتــة الت ــب أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م الفــردي وايمــاوم ىلطــار اهلــدف احمل ــدد م ـ ك ـ جشــاط،
وحتديــد اأدوار الــيت ينبغــم ىلجنازهــا م ـ قــبلهم ،ويــتم تنفيــذ اأجشــتة م ـ خــبىل أوراق العم ـ اخلاهتــة هبــا،
ومتابعتهم أ ناف ارتتهم لألجشـتة ومسـاجد م وىلر ـادهم ،وتقـدا التغذيـة الراجعـة املبا ـرة ،إلجنـاز النشـاط
وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
7ـ ـ ـ تقــوا اكتســا التــب للعمليــات واملهــارات املعرايــة املرتبتــة فهــوم الروبوتــات الناجويــة و ـ طريــه ىلج ـراف
التقــوا البنــا م املتلــم أتــئلة تســتهدف التحقــه مـ ىلتقــان التــب للعمليــات العقليــة ،واملهــارات املعرايــة
املتعلقة فهوم الروبوتات الناجوية.
8ـ ـ التعرف ولئ اهتاهات التـب اإلجيابيـة والسـلبية ـو تعلـم مفهـوم الروبوتـات الناجويـة ،مـ خـبىل مناقشـتهم
مناقشة اتتقاا ية تسهم التعرف ولئ اهتاها م ،واهتماما م ،و تعلم مفهوم الروبوتـات الناجويـة ،ومـا
اكتسبور م خربات تعلمية وتعليمية جديدة ،وكيفية ا تتفادة منهـا
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ابتكـار وتقنيـات جاجويـة جديـدة ،أو

تكليفهم بكتابة تقرير ماغر يعربون وـ اهتاهـا م ،وأاكـارهم ،ـو تعلـم مفهـوم الروبوتـات الناجويـة ،وأمهيـة
تعلميف بالنسبة هلم.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم الروبوتات النانوية:

أت ــهم التقــدم والتت ــور العلمــم الس ـري جمــاىل تكنولوجيــا الن ــاجو ،وتقنيا ــا املتت ــورة تاــميم روبوت ــات
جاجوي ــة بأبع ــاد ومق ــاييس جاجومرتي ــة أق ــر ىل اج ــم الـ ـذرة ،ختتل ــف أ ــكاهلا وأاجامه ــا عس ــت الغ ــرض ال ــذي
هتممل م أجليف ،وم أهم أغراض تاميم الروبوتـات الناجويـة اتـت دامها معايـة بعـ اأمـراض اخلتـرية.

وهم ماممة ومربجمة الكرتوجياب عيث تكون قادرة ولئ تنفيذ أوامر ومهمات حمددة ،وتسجي وختـزي البياجـات،
ومراقبة وقيا التتورات والتغريات اليت تترأ ولئ بع أولاف ايسم قيد الفحا والتحلي .
ولتكــوي اكــرة واضــحة ومبســتة و ـ الروبوتــات الناجويــة ،تــيتم تناوهلــا م ـ ب ــة جواجــت أتاتــية وهــم:
مفهومها ،وطريقة ا تااىل والتعام معها ،وبع

تتبيقا ا الراهنة واملستقبلية.

1ـ ـ مفهوم الروبوتات النانوية :

الروب ـ ـوت الن ــاجوي :وب ــارة و ـ ـ جه ــاز آيل ي أبع ــاد عج ــم الن ــاجو يعم ـ ـ بتريق ــة

ميكاجيكيـة أو كهروميكاجيكيـة ،ويتـألف مـ ـرا ج كـاف جاجويـة ميكـ مـ خبهلـا برجمتـيف
وال ــتحكم ب ــيف أداف وظ ــا ف ولمي ــة حم ــددة (.اخلزرج ــم وأخري ــان2131 ،م)253 ،
اجظر الشك (.)3

الشك ( )3روبوت جاجوي

http://tech.dir.groups.yahoo.com

 تحليل مفهوم الروبوتات النانوية:

يتلم مفهوم الروبوتات الناجوية اأاكار اآلتية:
أ ـ ـ الروبوتــات الناجويــة أدوات وأجهــزة دقيقــة متناهيــة الاــغر ،قــد تاـ ىل اجــم الــذرة أو اجــم الفريوتــات،
تــرى بــالع اعــردة ،ماــممة بدقــة متناهيــة ،وماــنووة مـ مـواد جاجويــة مثـ  :اأجابيــت الناجويــة ،أو اأتــبك
الناجويــة و ومهــا لتحقيــه أغ ـراض تقنيــة دقيقــة تعجــز ونهــا طــرق وأدوات التقنيــة احلديثــة كــالنفو ىل اخلبيــا
املاابة باملرض ولئ وجيف التحديد دون تدخ جراام.
ـ ـ م أهم مكوجات الروبوتات الناجوية الشرا ج الذكية متناهية الدقة ،والـيت ميكـ مـ خبهلـا برجمـة الروبوتـات
وخت ـزي املعلومــات ،وتنفيــذ أوامــر حمــددة مث ـ  :مراقبــة وقيــا التتــورات التار ــة الــيت حتــد أولــاف وأجهــزة
ايسم.
ج ـ ـ تتنوع الروبوجات الناجوية امهنا الروبوتات امليكاجيكية ،والروبوتات الكهروميكاجيكية.
د ـ ـ ـ تس ــت دم الروبوت ــات أغ ـراض طبي ــة املق ــام اأوىل ،باإلض ــااة ىل تتبيق ــات أخ ــرى
خمتلفة.
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جم ــا ت ولمي ــة

 2ـ ـ طريقة االتصال بالروبوتات النانوية:

ميك ـ ا تاــاىل بالروبوتــات الناجويــة م ـ خــبىل ومليــة ىلرتــاىل ىل ــارات كهرومغناطيســة ،أو موجــات ال ـرج

املغناطيس ــم ،وه ــم داخ ـ جس ــم اإلجس ــان ،بوات ــتة مس ـبار خ ــا يرت ـ ت ــرددات ت ـرتاوح م ــا ب ـ ( 3ـ ـ ـ )31
ميغــاهرتز ،وبــذلك يــتمك اأطبــاف مـ ىلرتــاىل أوامــر ىل الربوتــات ،وتقــوم هــذر الربوتــات باتــتقباىل تلــك اأوامــر
وـ طريــه جمســات مثبتــة ولــئ تــتحها ،وتتعامـ معهــا بواتــتة احلواتــيت الناجويــة الــيت حتملهــا ،وتتاــرف تبعـاب
لذلك (.ليلئ العلم2119 ،م.) 21 ،
3ـ ـ التطبيقات العملية للروبونات النانوية:
تسـ ــت دم الروبوتـ ــات الناجويـ ــة تتبيقـ ــات ولميـ ــة وتكنولوجيـ ــة متعـ ــددة اأغ ـ ـراض ،ويعتـ ــرب اعـ ــاىل الت ـ ـ
املسـ ــتهدف اأوىل م ـ ـ ابتكـ ــار الروبوتـ ــات الناجويـ ــة ،و لـ ــك لتش ـ ـ يا اأم ـ ـراض ومعايتهـ ــا ،وم ـ ـ أهـ ــم تلـ ــك
التتبيقات العملية ما يأ :
أ ـ ـ حياوىل مت ااون تكنولوجيا الناجو والتت تاميم روبوتات جاجوية ميك ىلدخاهلا
ىل ايسم ،و طريه الشراي  ،وتوجيهها ىل اخلبيا السرطاجية ،لنزوها ومحلها ىل
جمرى الدم وىلخراجها خارج ايسم ولئ ك خملفات( .الشيخ وموتئ2119 ،م،
ال ك ( )2ربوتات جاجوية اجم

 .)31اجظر الشك (.)2

اخلبيا السرطاجية
http://db2.photoresearc
hers.com

ـ ـ ميك برجمـة روبوتـات النـاجو أداف العمليـات ايراايـة الدقيقـة ،وميكـ للجـراح الـذي
يست دم تقنية الناجو أن يعم ستوى دقة يزيد و أكثر مـ ( )3111مـرة باملقارجـة
مـ اأجهــزة واأدوات ايراايــة املســت دمة االيـاب ،ومـ خــبىل هــذر العمليــة الدقيقــة
املتناهية ،ميك للروبوت تأدية وظيفتيف اخلاهتة دون أن يرتك ورافر أيـة جـروح أو آ ـار
 )356-355اجظ ــر الش ــك
جاجبي ــة ول ــئ املـ ـري ( .بس ــيوين2118 ،م ،
(.)1

الشك ( )1روبوت جاجوي مربمج للقلاف
ولئ الفريوتات
http://www.bariumblues
.com

ج ـ ـ هتمم ولماف اترتاليون روبوت جاجوي جمهـري قتـرر ( )251جـاجومرت أي مـا يقابـ مسـك ـعرت أو ـب ،
كمــا يوضــج الشــك ( )3هبــدف ىلج ـراف ومليــات الــدما و ـ طريــه ىلدخالــيف وــرب
الشـ ـراي  ،وي ــتم ال ــتحكم اي ــيف وـ ـ بُع ــد و ــرب موج ــات بق ــوة ( )1/ 2واط ،أي بق ــوة
موجات هاتف حمموىل وادي ،ويست دم الروبوت ايديـد بغـرض املراقبـة واملتابعـة
أداف وظا ف ايسم (.اخلزرجم وأخريان2131 ،م.)333 ،
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الشك ( )3روبوت جاجوي جمهري

http://mylifescoop.com

د ـ ـ متك ـ العــامل اريتــا ( )Freitasم ـ ابتكــار روبــوت جــاجوي داــاوم يســمئ آك ـ
ايـرا يم أو امليكروبيفــور ( )Microbivoreكمــا يوضـج الشــك ( )5وهــو وبــارة
و ـ روبــوت متنــاهم الاــغر يقــوم ب ـ تبف البكترييــا والفريوتــات والفتريــات الــيت
تدخ ىل جسـم اإلجسـان وميتلـك أيـدي روبوتيـة ولـئ ـك هتـوام ولـئ تـتج
اأداة حتقـ ــه رت ـ ـواب ملـ ــموجاب ولـ ــئ غشـ ــاف الببزمـ ــا للجر ومـ ــة ،مث يقـ ــوم بـ ــااتواف
اير ومــة اجــرة الفــرم الــيت يبل ـ اجمهــا ( )2مــايكرو مكعــت ،وبعــد ومليــة

الشك ( )5روبورت ميكروبيفور

http://ddsdtv.blogspot.com

الف ــرم ي ــتم ك ــبس بقاي ــا اخلبي ــا املفروم ــة اج ــرة اهلل ــم ،مث اق ـ تلس ــلة متعاقب ــة م ـ اإلجزمي ــات اخلاهت ــة
ختـزاىل البقايــا املفرومــة وحتويلهــا ىل اـوام أمينيــة أااديــة الرتتــت ،واـوام دهنيــة بســيتة وتــكريات،
وبعد لك يتم الت لا م هذر ايزيئات البسيتة جمـرى الـدم دون أن يرتتـت ولـئ لـك أضـرار جاجبيـة.
.)186-185
( تتور 2119 ،م،
ه ـ ـ ابتكـر ولمـاف هتـينيون روبـوت عجـم كبسـولة يـتم بلعهـا لتقـوم الكـامريا الداخليـة هلـا
بتا ــوير اأجـ ـزاف الداخلي ــة لإلجس ــان ،كم ــا يوض ــج الش ــك ( )6وي ــتم ال ــتحكم هب ــا
تــلكياب ،للتعــرف ولــئ وجــود ىلهتــابات داخ ـ ايســم ،وحتديــد موقعهــا ولــئ وجــيف
وهترى االياب أعا اوىل ىلمكاجية وبج اأمراض باتت دام جفـس الربـوت أو
الدقةُ ،
بواتتة روبوت آخر(.ا ر الدي 3311 ،هـ.)96 ،

الشك ( )6روبوت جاجوي بكامريا
جاجوية

http://electronics.howst
uffworks.com

و ـ ـ متك العلماف م ابتكار غواهتة جاجوية ،وهم وبارة و  :روبوت جاجوي ،يتم برجمتيف الكرتوجيـاب ليقـوم بعمليتـ
ونــد وهتـوليف ىل منتقــة الــورم ،العمليــة اأو  :تتمثـ قفـ الشــعريات الدمويــة الــيت تغــذي الــورم الســرطاين،
والعملية الثاجية :تتمث ىلطبق بع املواد الكيميا ية أو اإل ـعاوية للقلـاف ولـئ اخلبيـا السـرطاجية اقـة.
(خلي 2119 ،م .)38 ،اجظرالشك (.)7
ز ـ ـ تتــور بعـ

الشــركات املت ااــة

جمــاىل التاقــة والــنفة روبوتــات جاجويــة ميكـ أن تســهم

الكشــف وـ

مســتوى امل ــزون النفتــم ومواقعــيف احلقــوىل ايــث تـعـ ُـرب هــذر الروبوتــات م ـ خــبىل الفســحات املســامية
واأمــاك اللــيقة الاـ ور للوهتــوىل ىل مكــان الــنفة .وتُاــن الروبوتــات بأوــداد كبــرية ،وتلــخ مـ املــاف
الــذي حيق ـ املكم ـ لــدا الــنفة ،ومتلــم حممولــة بــالنفة واملــاف خــبىل املكم ـ  ،وهتم ـ خــبىل رالتهــا
معلومــات و ـ ضــغة وا ـرارة وجــوع الس ـوا  ،وختــزن املعلومــات اكر ــا احلاتــوبية ،ويــتم متابعــة الربوتــات
والتقاطها م النفة  ،واتت ب املعلومات م اكر ا( .القتان 2119 ،م .)16 ،
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سادساً :التقويم البنائي:
3ـ ـ مهت تعريفاب دقيقاب ملفهوم الروبوت الناجوي .ال املفهوم ىل مكوجاتيف ووناهترر اأتاتية.
2ـ ـ ما الفكرة اأتاتية اليت تقوم وليها طريقة وم الروبوتات الناجوية؟
1ـ ـ ا كر مثال أجواع الروبوتات الناجوية.
3ـ ـ وضج كيف يتعام العلماف م الروبوتات الناجوية املتنهية الاغر.
5ـ ـ ودد ب ة تتبيقات وملية للروبوتات الناجوية.
 6ـ ـ تأم ـ
لك منها.

اأ ــكاىل اآلتيــة ،مث اكتــت تعليق ـاب ولميـاب مناتــباب ملــدلوىل ك ـ

http://archives.universciences

ــك  ،مث مهت ـ تســمية ولميــة مناتــبيف

http://heartypinnamaneni.blogspot.com

http://www.masterfile.com

7ـ ـ اكتــت تقري ـراب خمتا ـراب معـرباب ايــيف و ـ اهتاهــك.واهتمامــك ــو تعلــم مفهــوم الروبوتــات الناجويــة ،وأمهيــة تعلم ـيف،
والفوا د اليت اتتفد ا م دراتتك هلذا املفهوم.
سابعاً :التغذية الراجعة:

تتلـم ومليـة التغذيـة الراجعـة تعـدي وتتــوير اتـتجابات التـب  ،وتاـحيحها ،ومعايـة جـواام القاــور
لـ ــديهم ضـ ــوف أدا هـ ــم لبختبـ ــار البنـ ــا م ،وتـ ــدويم اتـ ــتجابا م الاـ ــحيحة ،لتحس ـ ـ اكتسـ ــاهبم للمهـ ــارات
واملعارف املتعلقة فهوم الروبوتات الناجوية.
ثامناً :تدريب منزلي:

اكتت تقريراب ولمياب و الروبوتات الناجوية ،موضحاب اييف د لة املفهوم ،وبع
الناجوية ،واوا دها التتبيقية ،وتوقعاتك املستقبلية للتتبيقا ا العلمية.
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اأمثلة ولئ أجواع الروبوتات

اإلنموذج ()2
الحساسات النانوية

))Nanosenosors

الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ الدرس 35 :دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية لمفهوم الحساسات النانوية :

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ هتياغة تعريف ولمم دقيه ملفهوم احلساتات الناجوية.
2ـ ـ حتلي مفهوم احلساتات الناجوية ىل مكوجاتيف اأتاتية.

1ـ ـ اكتشاف مبدأ الفكرة اأتاتية اليت تعتمد وليها طريقة وم احلساتات الناجوية.
3ـ ـ ىلوتاف أمثلة توضيحية أجواع احلساتات الناجوية.
5ـ ـ اكتشاف ب خاا ا تتميز هبا احلساتات الناجوية.
6ـ ـ رح املكوجات اأتاتية للحساتات الناجوية.
7ـ ـ تاميم خمتة توضيحم للحساتات الناجوية.
8ـ ـ تفسري طريقة وم احلساتات الناجوية.
9ـ ـ حتديد أرب وظا ف وملية للحساتات الناجوية.
31ـ ـ التعبري و موقفيف واهتاهيف و مفهوم احلساتات الناجوية.
ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الحساسات النانوية :

3ـ ـ جهاز الداتا و.

2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ دلي املعلم.
3ـ ـ حمتوى الربجامج التعليمم اخلاهتة فهوم احلساتات الناجوية.
5ـ ـ أوراق العم املتلمنة أجشتة الربجامج التعليمم ملفهوم احلساتات الناجوية.
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ثالثاً :طريقة تنفيذ البرنامج:

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب

موق ــف تعلم ــم مش ــك متعل ــه ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،ومجـ ـ
املعلومــات واحلقــا ه ،وتنظيمهــا ،ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب
النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة الاــحيحة هبــدف تشــكي منظومــة
اكرية متسقة ملفاهيم تكنولوجيا النـاجو لـدى التـب  ،مـ خـبىل ارتـة أجشـتة الـتعلم ا تتقاـا م ،وتتبيقهـا
مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي لمفهوم الحساسات النانوية:

3ـ ـ توضيج اأهداف التعليمية اليت يتع ولئ التب حتقيقها واية الربجامج.
2ـ ـ ـ التهيئــة التحفيزيــة :تســتهدف ومليــة التهيئــة التحفيزيــة تقريــت حمتــوى الربجــامج التعليمــم أ هــان التــب ،
وجــذ اجتبــاههم واهتمامــا م كتســا العمليــات املعرايــة املتعلقــة فهــوم احلساتــات الناجويــة .ولتحقيــه
هذر الغاية يتم طرح أتئلة اتتقاا ية تساود التب ولـئ التعـرف ولـئ مفهـوم احلساتـات الناجويـة ،وربـة
اخل ــربات التعلمي ــة ايدي ــدة ب ــاخلربات ال ــيت تعلموه ــا ال ــدر الس ــابه ،املتعلق ــة فه ــوم الروبوت ــات الناجوي ــة،
تتمرار وميلـة الـتعلم اكسـا التـب
كتشاف العبقة القا مة بينها ،وتوضيج الفرق ب املفهوم
امله ــارات واملع ــارف املتعلق ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،مث و ــرض مق ــاط اي ــديو ولمي ــة و ا قي ــة و ـ مفه ــوم
احلساتــات الناجويــة بواتــتة برجميــة الوتــا ة املتعــددة يــذ اهتمامــا م وتشــويقهم ىل اخل ـربات التعليميــة
ات العبقة الو يقة فهوم.
1ـ ـ تقسيم التب ىل جممووات وم تعاوجية هتغرية يرتاوح أاراد ك جممووة ما ب ( 3ـ ـ )5طب  ،لتنفيذ
أجشتة الربجامج ،واملناقشة ،وتبادىل اأاكار ،وطرح التساى ت اوىل مفهوم احلساتات الناجوية.
3ـ ـ حتديد مفهوم احلساتات الناجوية وورضيف ولئ التب  ،وطرح أتئلة تساودهم ولئ اتت ب مدلوىل
املفهوم ،وحتليليف ىل وناهترر ومكوجاتيف اأتاتية ،والكشف و خاا ايف اليت متيزر و غرير م املفاهيم
اأخرى املتعلقة بتكنولوجيا الناجو.
5ـ ـ ورض اخلربات التعليمية املتعلقة فهوم احلساتات الناجوية و طريه برجمية الوتا ة املتعددة ،ومناقشتهم
اوهلا ،وهتياغة املفهوم ىلطار مشكلة ولمية تستدوم البحث وا تتقااف العلمم الدقيه ،وىلتااة
الفرهتة هلم لترح تساى م اوىل املفهوم ،وحتليليف والتعمه دراتتيف ،ومج اأدلة وتنظيمها ،وحتليلها،
وتفحا احلقا ه ،واتت ب النتا ج املعقولة ،والكشف و العبقات ايديدة ،والربهنة وليها و لك
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هبدف اكساهبم املهارات املعراية ،ومهارات التفكري العلمم املرتبتة فهوم احلساتات الناجوية م ايث
د لتيف العلمية ،وخاا ايف املميزة ليف ،وأمثلتيف وأجواع احلساتات الناجوية ،ومكوجا ا الر يسة ،وطريقة وملها
الكشف و العينات وحتليلها ،وتتبيقا ا العملية متعددة اعا ت.
6ـ ـ ىلتااة الفرهتة للتب ملمارتة أجشتة التعلم ا تتقاا م الفردي وايمـاوم ىلطـار اهلـدف احملـدد مـ كـ
جشاط ،ويتم تنفيذ اأجشتة م خبىل أوراق العم اخلاهتة هبـا ،ومتابعـة التـب أ نـاف تنفيـذهم لألجشـتة،
وتقدا التغذية الراجعة املبا رة ،إلجناز النشاط وحتقيه اهلدف احملدد منيف.
 7ـ ـ تقــوا اكتســا التــب للعمليــات واملهــارات املعرايــة املرتبتــة فهــوم احلساتــات الناجويــة و ـ طريــه ىلج ـراف
التق ــوا التك ــوي  ،املتل ــم أت ــئلة تس ــتهدف التحق ــه مـ ـ ىلتق ــان الت ــب و ارت ــتهم للعملي ــات العقلي ــة،
واملهارات املعراية املتعلقة فهوم احلساتات الناجوية.
8ـ ـ التعـرف ولـئ اهتاهـات واهتمامـات التـب اإلجيابيـة أو السـلبية ـو مفهـوم احلساتـات الناجويـة ،مـ خـبىل
مناقشـتهم مناقشـة اتتقاـا ية تسـهم التعــرف ولـئ اهتاهـا م واهتمامـا م ــو املفهـوم ،ومـا اكتسـبور مـ
خربات تعلمية جديدة ،وكيفية ا تتفادة منها واق ايا م .أو تكليفهم بكتابة تقرير ماغر يعـربون ايـيف
و اهتاها م وأاكارهم و مفهوم احلساتات الناجوية وأمهية تعلميف بالنسبة هلم.

خامساً :محتوى البرنامج التعليمي لمفهوم الحساسات النانوية:

تع ُّد مشكلة تلو اهلواف والبيئة والغذاف باملواد الكيميا ية أو اإل ـعاوية ومـا يرتتـت وليهـا مـ تـداويات مـ
أهــم املشــكبت ال ــيت تواجــيف اإلجس ــان العــامل املعاهت ــر ايــث ىلن ه ــذر املشــكبت تتف ــاقم بش ــك مت ــرد
البلدان الاـناوية والبرتوليـة جظـراب لتزايـد العـدد السـكاين ،وازداـام املـدن ركبـات القيـادة ،وتنـوع ماـادر التلـو
البيئ ــم ،مـ ـ القا ــور الواض ــج اهتم ــام اإلجس ــان ببيئت ــيف ،واإللتـ ـزام ب ــالقواج والقواو ــد ال ــيت تش ــروها اهليئ ـ ـات
واملنظمات العاملية للحفا ولئ املقومات التبيعية للبيئة.
وملعاية هذر املشكبت أو احلد م آ ارها اخلترية ولئ هتحة اإلجسان وبيئتيف ،يبـذىل اخلـرباف واملت ااـون
جه ــوداب ولمي ــة ج ــادة ،ومتواهت ــلة ،للبح ــث و ـ ـ ط ــرق وتقني ــات متت ــورة ،ات كف ــافة وج ــودة والي ــة لرهت ــد

مستويات التلو البيئم والغذا م ،والكشف و التتورات والتغريات اليت حتد لاحة اإلجسان جتيجـة تعرضـيف
للميكروب ــات والفريوت ــات ،وت ــواري بياج ــات دقيق ــة للكش ــف وـ ـ هوي ــة تل ــك امللو ــات وقيـ ـا مس ــتوى مسيته ــا
وختور ا ولئ هتحتيف.
وقــد بــل لعلمــاف وخ ـرباف تكنولوجيــا الن ـاجو أن اخلاــا ا الــيت تتميــز هبــا م ـواد تكنولوجيــا النــاجو تر ــحها

كمواد منو جية لتاـميم وهندتـة أدوات وأجهـزة اتتشـعار دقيقـة واليـة الكفـافة لتشـ يا وحتليـ امليكروبـات
والفريوتــات بدقــة متناهيــة ،و زم ـ قياتــم لتحديــد جوويتهــا ت ـواف كاجــل ملو ــات كيميا يــة أو ميكروبيــة أو
بكتريية ،ورهتد التدهور الاحم والبيئم والتنبؤ بأختارها اآلجية واملستقبلية ،واقرتاح احللوىل العلمية املناتبة هلا.
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وبرهنل البحو والدراتات اليت أجريل ولـئ احلساتـات الناجويـة باأدلـة العمليـة ولـئ اعاليتهـا حتقيـه
اأغ ـراض املســتهداة م ـ تاــميمها ،ومــا زالــل كثــري م ـ ايهــود متواهتــلة ابتكــار اساتــات جاجويــة ميك ـ
اتــت دامها جمــا ت ولميــة متنووــة ،خاهتــة اعــاىل التـ الــذي اظــم باهتمــام كبــري لتوظيــف احلساتــات
الناجوية تش يا وحتلي اأمراض اليت يتعرض هلا اإلجسان.
كم ــا أ بت ــل احلسات ــات الناجوي ــة ق ــدر ا وكفاف ـا كمنتج ــات تس ــويقية ول ــئ غريه ــا م ـ املنتج ــات الناجوي ــة
اأخـ ـرى بس ــبت خواهت ــها ووظا فه ــا الرا ــدة .اي ــث تش ــري اإلاا ــافات ىل أن اج ــم ا ت ــتثمارات جم ــاىل
احلساتات الناجوية وهت ىل أكثر م ب ـة مليـارات دو ر وـام (2118م) ومـ احملتمـ أن يتلـاوف هـذا
الرقم ليا ىل و مثاجية مليارات وام (2131م)( .ا تكندراين2131 ،م.)263 ،
هــذر اأمهيــة الكبــرية للحساتــات الناجويــة الــيت تعتــرب م ـ أهــم ىلبتكــارات تكنولوجيــا النــاجو توجــيف ا هتمــام
تتبيقا ــا الناجوتكنولوجيــة

مناقشـة احلساتــات الناجويــة مـ ايــث مفهومهــا ،ومكوجا ــا ،وطريقــة وملهــا ،وبعـ
املتنووة.
 1ـ ـ مفهوم الحساسات النانوية (:)Nanosenosors

احلساتــات الناجويــة وبــارة و ـ  :أجهــزة اتتشــعار ــديدة احلساتــية

دقيقــة احلجــم يتجــاوز قترهــا ( )311جــاجومرت ،تســت دم مـواد كيميا يــة
جشـ ــتة ،أو مكوجـ ــات تولـ ــد ىل ـ ــارات تكشـ ــف و ـ ـ تواجـ ــد ايـ ــزيف قيـ ــد
التحلي ـ ـ وتس ــت دم ه ــذر اإل ــارات ـ ـ ـ ىلم ــا مبا ــرة أو بع ــد تل ـ ـ يمها
بشك مناتت ـ ـ هبـدف ىلجـراف التحليـ الـدقيه وـ العينـات قيـد الفحـا
أو التحلي  ،كما يوضج الشك ( ( .)3براديت 2131،م .)181 ،

الشك ( )3جهاز اتتشعار جاجوي
http://medgadget.com

ـ ـ تحليل مفهوم الحساسات النانوية:
يتلم مفهوم احلساتات الناجوية احلقا ه واأاكار التالية:
أ ـ ـ ـ احلسات ــات أدوات أو أجه ــزة دقيق ــة ما ــنووة م ـ ـ م ـ ـواد جاجوي ــة مث ـ ـ اأت ــبك
الناجوي ـ ــة تتج ـ ــاوز أقتاره ـ ــا ( )311ج ـ ــاجومرت تس ـ ــت دم للكش ـ ــف الفيزي ـ ــا م أو
الكيميا م و العينات قيد التحلي  ،اجظر الشك (.)2
الشك ( )2اسا جاجوي

http://www.topnews.in
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ـ ـ احلساتــات الناجويــة وبــارة وـ مستشــعرات متناهيــة الاــغر تــلكية ــديد
احلسات ــية ،تول ــد ىل ــارات كهربا ي ــة ،أو ض ــو ية ،أو الكرتوجي ــة ،كم ــا يوض ــج
الشــك ( )1يــتم ورضــها بواتــتة أجهــزة احلاتــو لتحديــد جــوع العينــة قيــد
التحلي  ،أو الكشف و امليكروبات ،أو الفريوتات ،أو البكترييا وغريهـا ـا
يستهدف رهتدر وحتليليف والكشف و هويتيف.

الشك ( )1اسا جاجوي يولد ىل ارات ضو ية

http://news.stanford.edu

ج ـ ـ ـ حتت ــوي احلسات ــات ولــئ أج ـزاف للرهت ــد احلي ــوي ،أو أج ـزاف للكش ــف الفيزي ــا م ،أو الكيمي ــا م (.هت ــفات
تبمة2119 ،م.)367 ،
د ـ ـ تقوم احلساتات بقيا وملية التفاو داخ العينة املفحوهتـة ،أو قيـا التغـري الـذي يتـرأ ولـئ احلجـم ،أو
قيا مستوى الرتكيز ،أو قوة ايا بية ،أو اافاض وارتفاع درجة احلـرارة ،أو اللـغة ،أو املقاومـة الكهربا يـة
و و لك ا يشري ىل ادو أي تتورات أو تغريات للعينة ( .الشيخ وموتئ2119 ،م.) 75 ،
ه ـ ـ ـ ـ تتنـ ــوع احلساتـ ــات الناجويـ ــة اسـ ــت وظا فهـ ــا امنهـ ــا احلساتـ ــات الكيميا ي ـ ــة،
واحلساتـ ــات البيولوجيـ ــة ،كمـ ــا يشـ ــري الشـ ــك ( )3الـ ــيت تس ـ ــت دم اأغ ـ ـراض
التبية ،أواحلساتات الكهرومغناطيسـة ،أو احلساتـات الفيزيا يـة ،أو " الكوا ـف
احليويــة اللــو ية الــيت تعتمــد ولــئ قيــا الكثااــة اللــو ية املنبعثــة م ـ بع ـ
امليكروبات مث البكرتيا" (.مسلم وآخران2131 ،م.) 317 ،
وـ ـ تعتمد احلساتات الناجوية
الذرات وايزيئات.

الشك ( )3اسا جاجوي بيولوجم

http://www.electronics-lab.com

تلف أ كاهلا وأجواوها ولـئ ومليـة التفاوـ املتبـادىل داخـ العينـة ولـئ مسـتوى

ثانياً :مكونات الحساسات النانوية:

)183

تتكــون احلساتــات الناجويــة م ـ ب ــة أج ـزاف أتاتــية اــددها براديــت ( 2131م،
التالية:
3ـ ـ ونار ايوي اسا ( .) Sensitive biological element
ويتمث دور هذا العنار الكشف و جوع املادة قيد التحلي  ،وتوليد ىل ارة تدىل وليهـا ،ويعتـرب املكـون
الر يس للحسا الناجوي ،وجيت أن يتوار اييف املتتلبات اآلتية:
أ ـ ـ أن يكون قادراب ولئ تفاي املادة قيد التحلي بتريقة جووية وكمية.
ـ ـ أن تكون اإل ارة اليت يولدها قابلة للتكرار.
ج ـ ـ أن يكون اعس اجتقا ياب جداب وجووياب اتتجابتيف هتار ايزيف املستهدف.
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النقــاط

د ـ ـ امللـ م الــذي يســتقب اإل ــارة مـ اعــس كمــدخ ويلـ مها ىل مســتوى مقبــوىل مـ أجـ معايتهــا وــرب
الكا ف.
ه ـ ـ الكا ف الذي يستقب خمرجات املل م ،وحيوهلا بشك مسبوق الربجمة ىل وبقة متث املـادة قيـد التحليـ
أو الرتكيــز أو كليهمــا ،ويشــتم الكا ــف ولــئ ضــابة رجعــم ،يــتم بواتــتتيف ىلرتــاىل ىل ــارة للمجــس تؤكــد
وهتوىل ومعاية املدخ  ،وهذا يعم ولئ حتري اعس ولئ حترير ايزيف قيد التحلي .
ثالثاً :طريقة عمل الحساسات النانوية:

تعتمد طريقة وم معظم احلساتات الناجوية ولئ قيا تفاوبت وينـة ا ختبـار ،باتـت دام ىلاـدى املـواد

الــيت تســاود ول ـئ تنشــية التفاو ـ الكيمــا م للعينــة ،وتقــوم احلساتــات بالتقــاط ومليــة التفاو ـ وحتويله ــا ىل
ىل ارات كهربا يـة أو الكرتوجيـة بواتـتة ُحمـوىل هلـذر التاقـة ،ويـتم تلـ يم اإل ـارات جهـاز اإلاسـا لتعتـم
د لة أو مؤ رات ميك قرافا ا م خبىل ا ات رقمية معينة( .مسلم وآخـران2119 ،م .)315 ،اجظـر
الشك (.)5

الشكل ( )5طريقة عمل الحساسات النانوية في الكشف عن العينات

http://www.rachelheil.com

رابعاً :التطبيقات العملية للحساسات النانوية:

تتميـ ــز احلساتـ ــات الناجويـ ــة بأوـ ــا م ـ ـواد متناهيـ ــة الاـ ــغر ،ولكنهـ ــا ـ ــديدة احلساتـ ــية لتش ـ ـ يا العينـ ــات

املســتهداة اخلاضــعة للفحــا بدقــة واليــة وزم ـ قياتــم لــذلك اهــم تعتــرب أدوات منو جيــة لتش ـ يا وحتلي ـ
العينات التبية ،أو الغذا ية ،أو البيئة ،أو البيولوجية ،وم أمثلتها ما يأ :
 3ـ ـ ـ تســت دم احلساتــات الناجويــة تش ـ يا أج ـزاف ايســم ال ــيت حتت ــاج ىل
رواية طبية ،ومنها  :اعس البيولوجم ( خمتـرب ولـئ ـرحية ) ( Lap on a
 ) chipكما يتلج م الشك ( )6وهو وبارة و خمتـرب كيميـا م مـدمج
رقاق ــة جاجوي ــة دقيق ــة ،ل ــيف ق ــدرة ول ــئ حتليـ ـ ال ــدم ،والكش ــف وـ ـ مـ ـواد
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الشكل ( )6مختبر على شريحة
http://www.directindustry.com

كيميا ي ــة معين ــة ي ــدىل وجوده ــا ول ــئ ىلهت ــابة امل ـري ــرض حم ــدد ،ومـ ـ أمثل ــة ل ــك :رقاق ــة حتلي ـ تريب ــوج
( )Troponinلتش يا اإلهتابة بالنوبات القلبية ( .هتفات تبمة2119 ،م.)368 ،
 2ـ ـ وم التتبيقـات املهمـة للحساتـات الناجويـة حتليـ احلمـ النـووي ()DNA
وتســت دم هــذر املتحسســات ضــم مفهــوم (خمتــرب ولــئ رقاقــة ) كمــا يوضــج
الشك ( )7ويشري هذا املفهـوم ىل ىلمكاجيـة هتميـ وـدد مـ اأجهـزة احليويـة
الناجويـ ــة امل تلف ـ ــة ول ـ ــئ رقاق ـ ــة واا ـ ــدة هت ـ ــغرية(.املهن ـ ــا وآخ ـ ــرون 2117 ،م،
.)8
الشك ( )7معم ولئ رحية ختبار مح

DNA

http://www.niaid.nih.gov

1ـ ـ ابتكر ولماف مت ااون تكنولوجيـا النـاجو بالتعـاون مـ اأطبـاف جهـاز اتتشـعاري
دقيــه يقــوم تابعــة تــداه الــدم ونــد اأ ـ ا الــذي يعــاجون م ـ مشــاك هتــحية
وهتـرى اآلن دراتـات معمليـة لتتـوير هـذا النـوع
القلـت ،كمـا يتلـج مـ الشـك (ُ )8
م اأجهزة للكشف و اأزمـات القلبيـة قبـ اـدو ها .ويقـوم العـامل البيولـوجم ديـرو

الشك ( )8جهاز اتتشعاري
إلكتشاف اأزمات قب ادو ها

رترتبو ( )Deero Restriboبتتوير جهـاز اتتشـعار ،دقيـه جـداب ميكنـيف الولـوج ىل
داخ املخ ملتابعـة اخلبيـا العاـبية ،وتشـ يا موضـ اإلهتـابة بـاملرض ( .اخلزرجـم وأخريـان2131 ،م،
.)367

http://ksu.edu.sa

 3ـ ـ ابتكـر بااـث مـ جامعـة تـتاجفورد جهـاز اتتشــعار جـاجوي ،كمـا يوضـج الشــك ()9
يســاود العلمــاف الكشــف املبكــر و ـ اأورام الســرطاجية و لــك هبــدف تش ياــها
ومعايتهــا قبـ اجتشــارها أجـزاف ايســم ،وهــذا بــدورر يقلـ م ـ ااتمــا ت اإلهتــابة
هبذا النوع م اأمراض واحلفا ولئ هتحة اإلجسان (.)www.stanford.edu
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الشك ( )9جهاز اتتشعار جاجوي للكشف
املبكر و اأورام السرطاجية
www.stanford.edu

ورهتــد ا تــكندراين ( 2131م ) العديــد م ـ التتبيقــات للحساتــات الناجويــة ميك ـ تل ياــها
اآلتية:

النقــاط

3ـ ـ احلساتات البيولوجية اليت تسمئ باملنار ايزيئم ( )Molecular Beaconكمـا يبـ الشـك ( )31وهـم
املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
وب ــارة و ـ أجه ــزة اتتش ــعار دقيق ــة ت ـرتاوح أبعاده ــا م ــا ب ـ
ايز ية
( )5-3جــاجومرت ،يــتم اقنهــا داخ ـ جســم اإلجســان لتبحــر
الــدم وتا ـ ىل اأوويــة والش ـراي لتقــوم بــدور املراقبــة
لرهتــد النــوع ايي ـ بايســم املســؤوىل و ـ ترتــت الــدهون،
وترتـ وملــات تســج ولــئ أجهــزة متابعــة خــارج ايســم،
ومـ ـ خ ــبىل ه ــذر احلسات ــات ت ــتم مراقب ــة ايين ــات وتتب ـ ـ

الشك ( )31جهاز اتتشعار ( منار جزيئم ) لرهتد النوع ايي املسؤوىل و ترتت
الدهون ايسم
http://www.sigmaaldrich.com

تــلوكها ،ورهتــد ميكاجيكيــة تكـ ِّـون طبقــات الــدهون ولــئ جــدران اأوويــة الدمويــة هب ـدف حتديــد اأتــلو
اأمث الذي جيت اتباويف ملن تلك ايينات و تأديـة وظيفتهـا تكـوي ترتـبات دهنيـة جـدران اأوويـة
الدموية .وم املرجج أن يتم تتوير هذا النوع م احلساتـات الناجويـة لتاـميم ابيبـات مـواد العقـاقري التبيـة
الناجويــة ،وحتديــد امل ـواد الكيما يــة املناتــبة إلزالــة طبقــات الــدهون املرتاكمــة ولــئ اأتــتج الداخليــة يــدران
الشراي .)218 ( .
 2ـ ـ توهت ـ خ ـرباف تكنولوجيــا النــاجو ىل ابتكــار اساتــات ولــوية جاجويــة ( )Nano Biosensorsمتناهيــة
الاــغر ،كم ـا يوضــج الشــك ( )33تستشــعر اــدو أي اافاضــات اــادة مســتوى جســبة ايلوكــوز
الــدم وتوض ـ تلــك احلساتــات كبســو ت ميكرومرتيــة ماــنووة م ـ البليمــر مســامم الرتكيــت عيــث يــتم
تثبيتها ولئ أي موض مـ ايسـم ،وونـد اافـاض مسـتوى ايلوكـوز الـدم تقـوم تلـك احلساتـات ب رتـاىل
ىل ــارات معين ــة ىل اهل ــاتف اي ـواىل اخل ــا ب ـاملري  ،لتن ــاوىل جرو ــة م ـ اأجسـ ـول .
وهتــرى االيـاب هتــار لتتــوير هــذر احلساتــات عيــث تلــاف خزاجــات هتــغرية حتتــوي
ُ

ولئ جروة مـ اأجسـول  ،حتقـ داخـ ايسـم مـ خـبىل ىلبـرة تتاـ بـاخلزان ،تقـوم
بلخ ايروة املب مة بنافب ولئ ىل ارات معينة ترتـ مـ احلساتـات العلـوية الناجويـة
( .)217

الشك ( )33كبسولة جاجوية ملراقبة
مستوى ايلوكوز الدم

 1ـ ـ ومـ أهــم التتبيقــات الناجوتكنولوجيــة للحساتــات الناجويــة الكشــف السـري والــدقيه وـ الظـواهر املاــاابة
لتعــرض اأغذيــة الاــحية أي ملو ــات .ويعم ـ العلمــاف واملت ااــون جمــاىل ىلجتــاج وهتهيــز اأغذيــة ىل
حماولة دمج احلساتات الناجوية لتكون مكوجاب أتاتياب العبوات الغذا ية ،عيث يستتي املسـتهلك العـادي
حتديــد مــدى هتــباية املــادة الغذا يــة املوجــودة هبــا ،ورهتــد ومتابعــة أي تغـريات غــري طبيعيــة قــد تلــر بالتعــام
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جتيجة ىلهتابتيف لو ات بكتريية ،و لك و طريه مباظة التغري
ـ ـ ولئ تبي املثاىل ـ هذر احلالة.)22 (.

لـون احلسـا الـذي قـد يظهـر بلـون أمحـر

3ـ ـ تقييم البيئة البحرية ورهتد امللو ات البحرية وامل لفات اهليدروكربوجية .وم احلساتـات الناجويـة الـيت ميكـ أن
تقوم ث هذر املهمة بكفافة واليـة اساتـات اهليـدروكربون النـاجو كيميا يـة الـيت تكشـف بدقـة وـ امللو ـات
اهليدروكربوجية جماىل البيئة البحرية ليتم معايتها بالترق اأكثر اعالية.)267 (.
5ـ ـ ـ اتـ ــت دمل وكالـ ــة الفلـ ــاف اأمريكيـ ــة جاتـ ــا ( )NASAأجواو ـ ـاب م ـ ـ احلساتـ ــات احلراريـ ــة جاجويـ ــة الرتكيـ ــت
) )Thermal Nanosensorsرهتــد وتعقــت ارا ـه الغابــات الــيت اجـدلعل بو يــة كاليفورجيــا اأمريكيــة
وام (2117م) و لك باتت دام تقنية التاوير احلـراري ،وقـد اتـت دمل هـذر املهمـة مركبـة جويـة بـدون
طيــار ،مــزودة بــأجهزة اتتشــعار ا ـراري جاجويــة متقدم ـة لرهتــد احلرا ــه ،ومتكنــل بوات ــتة هــذر احلساتــات

املتقدمــة م ـ التقــاط هتــور احلرا ــه ،ورتــم خ ـرا ة أمــاك اجتشــارها ،وىلرتــاىل البياجــات واخل ـرا ة ىل مراكــز
املراقبــة واملتابعــة اأرضــية مبا ــرة اــور التقاطهــا ومعايتهــا ولــئ مــر املركبــة ــا أتــهم ىلمخــاد احلرا ــه وتتبـ
امتدادها وقل قياتم.)268 (.
5ـ ـ ب مكان احلساتات الناجوية املانووة م أجابيت الكربون الناجوية خبىل وان قليلة اكتشاف وتعي امللو ـات
الكيميا ية املوجودة ولئ هيئة أخبرة كيميا ية اهلـواف ايـوي بدقـة متناهيـة ،كمـا يبـ الشـك ( )33وتعتمـد
طريقة وم هذر احلساتات ولـئ رهتـد التغـري الواقـ القـيم املوهتـلة الكهربا يـة أجابيـت الكربـون الناجويـة،
كم ــا يوض ــج مـ ـ الش ــك ( )32و ل ــك ون ــدما تا ــتدم مـ ـ جزيئ ــات ملو ــات البيئ ــة اهلوا ي ــة مـ ـ اأخب ــرة
الكيما يــة ،ويتوقــف مقــدار الزيــادة أو الــنقا
ترتبة بيف جزيئا ا ( .)261-262

القــيم املوهتــلة الكهربا يــة ولــئ جوويــة ايــزيف الغــازي الــذي

الشك ( )33اسا جاجوي مانوع م أجابيت
الكربون الناجوية

الشك ( )32طريقة وم أجابيت الكربون الناجو
اساتات الكشف و الغازات

http://lmsat3.com

http://lmsat3.com

 6ـ ـ ومـ ـ جاج ــت ولم ــم آخ ــر اـ ـ ن مـ ـ أه ــم التتبيق ــات العملي ــة للحسات ــات الناجوي ــة اسات ــات برياات ــيف
( )Pervasiveالكشــف املبكــر وـ اأتــلحة الكيميا يــة االــة التعــرض للهجــوم املفــاج أو اــدو
تســر هلــا ،والكشــف و ـ املتفج ـرات واألغــام م ـ أط ـراف معاديــة ،وزيــادة قــدرات الــدااع العســكرية ولــئ
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اإل راف واملراقبة ،وتتميز هذر احلساتات املتقدمة بقدر ا ولئ التحسس ولئ مستوى ايـزيف الوااـد ـا
يت ــيج ات ــت دامها مراقب ــة تل ــو اهلـ ـواف ،ومي ــار الش ــر  ،واكتش ــاف املـ ـواد الس ــامة البيئ ــة (.الس ــبيعم،
3328هـ.)63 ،
 7ـ ـ الكشــف وـ وجــود امليــار ،والتعــرف ولــئ الكا نــات واأجســام العالقــة ايهــا وىلن كاجــل هتــغرية عجــم اخلليــة
احليــة أو اــا وىلن كــان اجمهــا عجــم الــذرة ،وتعم ـ هــذر احلساتــات واــه مبــدأ حتوي ـ كميــة م ـ املــادة
الكيميا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو اإلايا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ىل ىل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة كهربا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ميكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قيات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاhttp//knoll.google ).
 .comتاريخ ا طبع 3312/7/9 :هـ).
سادساً :األنشطة التعلمية:
النشاط (:)1

الهدف :هتياغة تعريف واضج ملفهوم احلساتات الناجوية.
المهمــة :وـ ِّـرف احلساتــات الناجويــة مســتعيناب بالشــك املراــه ،مث هتـ تســمية

ولمية مناتبة ليف.
النشاط (:)2

الهدف :التعرف ولئ احلساتات الناجوية.
المهمــة :اكتــت تعليقـاب ولميـاب ولــئ الشــك املراــه .مث اقــرتح تســمية ولميــة
توضيحية ليف.

http://techon.nikkeibp.co

النشاط (:)3
الهدف :التعرف ولئ أجواع احلساتات الناجوية.
المهمة :ا كر ب ة أمثلة توضيحية أجواع احلساتات الناجوية.
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النشاط (:)4
الهدف :التعرف ولئ احلساتات الناجوية (معم ولئ رحية).
المهمة :تأم

.

الشكل املراق  ،مث اكتت تفسرياب ولمياب ملا تباظيف و لك بالتعاون م أاراد جممووتك.

http://article.wn.com

http://www.gene-quantification

النشاط (:)5
الهدف :التعرف ولئ مكوجات احلساتات الناجوية.
Current Definition for Biosensors:

ـك A،وضــج مكوجــات احلساتــات الناجويــة م ـ خــبىل الشــكل املــراق مث
المهمــة :بالتعــاون م ـ أا ـراد جممووتـ
sensor that integrates a biological element with a physiochemical

transducer to produce an electronic signal proportional to a single analyte
which is then conveyed to a detector.

اكتت تسمية توضيحية هلما.

www.imec.be/ovinter/static_research/BioHome.shtml

http://www.scribd.com

النشاط ()6

http://www.theengineer.co.uk

:

الهدف :تاميم خمتة توضيحم ملكوجات احلساتات الناجوية.
المهمــة :بالتعــاون م ـ أا ـراد جممووتــك ،هتــمم خمتت ـاب تفاــيلياب ملكوجــات احلساتــات الناجويــة ،مث ا ــرح طريقــة
وملها

الكشف الدقيه و العينات.

النشاط (:)7
الهدف :اكتشاف ب خاا ا للحساتات الناجوية.
المهمــة :تتميــز احلساتــات الناجويــة خباــا ا اريــدة متيزهــا و ـ غريهــا م ـ الكوا ــف التكنولوجيــة املســت دمة
االياب ،بالتعاون م أاراد جممووتك ،ا كر ب اب منها.

النشاط (:)8

الهدف :اكتشاف جوع التتبيه العلمم للحسا الناجوي.
المهمة :ادد جوع التتبيه العلمم للحسا الناجوي م خبىل الشك املراه.
-329-

النشاط (:)9

http://www.oloommagazine.com

الهدف :اقرتاح ب تتبيقات ولمية للحساتات الناجوية.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،اقرتح ـب تتبيقـات ولميـة جديـدة ،ميكـ أن توظـف ايهـا احلساتـات
الناجوية ملعاية بع

املشكبت البيئية أو الاحية

جمتمعك ؟

سابعاً :التقويم البنائي:

ورف احلساتات الناجوية .ا رح هذا املفهوم.
3ـ ـ ِّ
2ـ ـ ما مبدأ الفكرة اأتاتية اليت تعتمد وليها طريقة وم احلساتات الناجوية ؟
1ـ ـ ا ا ختتلف احلساتات الناجوية و احلساتات التقنية املست دمة االياب ؟
3ـ ـ ا كر ب ة أمثلة توضيحية أجواع احلساتات الناجوية.
5ـ ـ اكتت تعليقاب ولمياب ولئ الشك اآل :

http://research.vancouver.wsu.edu

6ـ ـ ا ا تتميز احلساتات الناجوية ؟
7ـ ـ وضج املكوجات اأتاتية للحساتات الناجوية.
8ـ ـ ا رح طريقة وم احلساتات الناجوية.
9ـ ـ كيف ميك ا تتفادة م احلساتات الناجوية املدرتة ؟ أو املنزىل ؟ أو اأماك العامة ؟
31ـ ـ اكتت تقريرا خمتاراب معرباب اييف و اهتاهك و تعلم مفهوم احلساتات الناجوية.
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ثامناً :التغذية الراجعة:

ضــوف اتــتجابة التــب أتــئلة التقــوا البنــا م ،يــتم تقــدا التغذيــة الراجعــة ومعايــة جواجــت القاــور

لديهم اكتسا املهارات واملعارف ات العبقة فهوم احلساتات الناجوية ،وتزويدهم بـاخلربات املناتـبة الـيت
تدوم اكتساهبم للعمليات املعراية واملفاهيمية املتعلقة باحلساتات الناجوية.
تاسعاً :التدريب المنزلي:

اكتـت تقريـراب ولميـاب مناقشـاب ايــيف مفهــوم احلساتــات الناجويــة ،وخاا اــها ،ومكوجا ــا ،وطريقــة وملهــا ،وبعـ
تتبيقا ا العملية ،مدوماب تقريرك بالاور واأمثلة التوضيحية.
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النماذج المفاهيمية النانوتكنولوجية
() 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3

(الديندريميرز ،الكانتيليفر ،أصداف النانو ،المضادات الحيوية النانوبيوتكس،
الليبوزومات ،الخلية التنفسية النانوية)
الفئة المستهدفة :طب الاف الثاين الثاجوي العلمم.
منفذ البرنامج :البااث.
المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج 91 :دقيقة  ،تقسم ولئ ارتت ك ارتة  35دقيقة.
أوالً :األهداف اإلجرائية:

يتوقع من الطالب في نهاية البرنامج التعليمي أن يكون قادراً على:

3ـ ـ هتياغة تعريف ولمم دقيه ملفهوم جهاز الديندرميريز الناجوي.
2ـ ـ توضيج وظيفة جهاز الديندرميريز الناجوي.
1ـ ـ تعريف جهاز الكاجتيليفر الناجوي.
3ـ ـ حتديد وظيفة جهاز الكاجتيليفر الناجوي.
5ـ ـ تعريف أهتداف الناجو.
6ـ ـ اكتشاف وظا ف أهتداف الناجو.
7ـ ـ تعريف امللادات احليوية الناجوية.
8ـ ـ تـعُّرف وظيفة امللادات احليوية الناجوية.
9ـ ـ هتياغة تعريف ولمم دقيه ملفهوم الليبوزومات الناجوية.
31ـ ـ تـعُّرف وظيفة الليبوزومات الناجوية.
33ـ ـ هتياغة تعريف ولمم دقيه ملفهوم اخللية التنفسية الناجوية.
32ـ ـ تـعُّرف وظيفة اخللية التنفسية الناجوية.

31ـ ـ ـ التعب ــري و ـ مواقف ــيف واهتاهات ــيف ــو املف ــاهيم املتعلق ــة بــاأدوات واأجه ــزة التبي ــة الناجوي ــة ال ــيت تس ــت دم
تش يا ووبج اأمراض اليت تايت جسم اإلجسان.
ثانياً :مواد وتقنيات التعليم المساعدة في تنفيذ البرنامج التعليمي:

 3ـ جهاز الداتا و.

2ـ ـ برجمية الوتا ة املتعددة.
1ـ ـ دلي املعلم.
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3ـ ـ ـ احملتــوى التعليمــم للربجــامج اخلــا املتعلقــة بــاأدوات واأجهــزة التبيــة الناجويــة الــيت تســت دم
ووبج اأمراض اليت تايت جسم اإلجسان.

تش ـ يا

ثالثاً  :طريقة تنفيذ البرنامج :

التريقة ا تتقاا ية :وهم وبارة و أُمنو ج م منا ج الـتعلم ا تتكشـا  ،تعتمـد ولـئ وضـ التـب
مواق ــف تعل ـم ىل ــكالية مرتبت ــة ف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو ،وتق ــدا مس ــا وقل ــايا تث ــري اهتم ــامهم وتفك ــريهم،
وتــداعهم ىل اتــت دام اواتــهم ،ومهــارات تفكــريهم ،وخيــاهلم العلمــم ،ملمارتــة أجشــتة الــتعلم ا تتقاــا م،
والتعم ــه درات ــة املوق ــف املش ــك مـ ـ خ ــبىل دق ــة املباظ ــة ،وحتدي ــد املش ــكلة ،وتك ــوي ارض ــيات ،وتق ــدا
ىلجابــات مبد يــة حل ـ املشــكلة ،ومج ـ املعلومــات واحلقــا ه وتنظيمهــا ومقارجتهــا ،ومناقشــة الفرضــيات ،والتحقــه
منهــا ،واختبــار أدلتهــا ،واتــت ب النتــا ج ،وحتليلهــا ،وتفســريها ،والتحقــه منهــا للوهتــوىل ىل النتيجــة النها يــة
الاــحيحة هبــدف تكــوي منظومــة اكريــة متســقة ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو لــدى التــب م ـ خــبىل ارتــة
أجشتة التعلم ا تتقاا م ،وتتبيقها مواقف تعلمية جديدة.
رابعاً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ البرنامج التعليمي:

3ـ ـ ىل عار التب باأهداف التعليمية اليت يتع ولئ حتقيقها واية الربجامج.
2ـ ـ ـ التهيئ ــة التحفيزي ــة :تس ــتهدف وملي ــة التهيئ ــة التحفيزي ــة تقري ــت حمت ــوى الربج ــامج أ ه ــان الت ــب  ،وج ــذ
اجتب ــاههم واهتم ــامهم كتس ــا العملي ــات املعراي ــة للمف ــاهيم املتعلق ــة ب ــاأدوات ،واأجه ــزة الناجوي ــة ال ــيت
تســت دم تشـ يا ووــبج اأمـراض الــيت تاــيت جســم اإلجســان ،ولتحقيــه هــذر الغايــة يـتم طــرح أتــئلة
اتتقا ــا ية تس ــاودهم ول ــئ التع ــرف ول ــئ ه ــذر املف ــاهيم ،ورب ــة اخلـ ـربات التعلمي ــة ايدي ــدة ب ــاخلربات ال ــيت
تعلموها الدر السابه تتمرار وميلة الـتعلم اكتسـا املهـارات واملعـارف ملفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو،
مث وــرض أاــبم تعليميــة و ا قيــة و ـ بع ـ املفــاهيم املتعلقــة بــاأدوات واأجه ــزة الناجويــة ال ــيت تس ــت دم
تشـ يا ووـبج اأمـراض الـيت تاــيت جسـم اإلجســان بواتـتة برجميــة الوتـا ة املتعــددة يـذ اهتمامــا م
وتشويقهم ىل اخلربات التعليمية ايديدة.
1ـ ـ حتديد املفاهيم املتعلقة باأدوات واأجهزة الناجوية ،اليت تست دم تشـ يا ووـبج اأمـراض الـيت تاـيت
جس ــم اإلجس ــان ،وورض ــها ول ــئ الت ــب واا ــداب بع ــد اآلخ ــر ،وط ــرح أت ــئلة تس ــهم ات ــت ب امل ـدلوىل
العلمـم لكـ مفهـوم وحتليلــيف ىل مكوجاتـيف اأتاتــية ،والكشـف وـ اخلاهتـية الــيت متيـزر وـ غـرير مـ املفــاهيم
الناجوتكنولوجية اأخرى املست دمة وبج وتش يا واأمراض اليت تايت جسم اإلجسان.
3ـ ـ تقدا اخلربات التعليمية املتعلقة باأدوات واأجهزة الناجوية اليت تسـت دم تشـ يا ووـبج اأمـراض الـيت
تا ــيت جس ــم اإلجس ــان ،مـ ـ خ ــبىل و ــرض احملت ــوى التعليم ــم للربج ــامج ول ــئ الت ــب  ،وـ ـ طري ــه برجمي ــة
الوتـ ــا ة املتعـ ــددة ،ومناقشـ ــتهم اوهلـ ــا ،وهتـ ــياغة املفـ ــاهيم ىلطـ ــار مشـ ــكبت ولميـ ــة تسـ ــتدوم البحـ ــث
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وا تتقا ــاف العلم ــم ال ــدقيه ،وىلتاا ــة الفرهت ــة هل ــم لت ــرح تس ــاى م ا ــوىل املف ــاهيم ،وحتليله ــا والتعم ــه
دراتــتها ،ومج ـ اأدلــة وتنظيمهــا وحتليلهــا ،وتفحــا احلقــا ه ،واتــت ب النتــا ج املعقولــة ،والكشــف و ـ
وبق ـ ـ ــات جدي ـ ـ ــدة ،والربهن ـ ـ ــة وليه ـ ـ ــا ،و ل ـ ـ ــك هب ـ ـ ــدف اكتس ـ ـ ــا امله ـ ـ ــارات املعراي ـ ـ ــة ،ومه ـ ـ ــارات التفك ـ ـ ــري
الناجوتكنولوجم ،املرتبتـة هبـذر املفـاهيم مـ ايـث مـدلوهلا ،وخاا اـها املميـزة هلـا ،وطريقـة وملهـا وـبج
اأمراض ،وتتبيقا ا العملية امل تلفة متعددة اعا ت.
5ـ ـ تقوا اكتسا التب للعمليات واملهارات املعراية ،املتعلقة باملفاهيم اخلاهتة باأدوات واأجهزة الناجوية
اليت تست دم تش يا ووبج اأمراض ،اليت تايت جسم اإلجسان ،و طريه ىلجراف تقوا بنا م
يتلم أتئلة تستهدف التحقه م ىلتقان التب  ،و ارتتهم للعمليات العقلية ،واملهارات املعراية املتعلقة
هبذر املفاهيم.
6ـ ـ ـ التعــرف ولــئ اهتاهــات واهتمامــات التــب اإلجيابيــة أو الســلبية ــو املفــاهيم املتعلقــة بــاأدوات واأجهــزة
الناجويــة الــيت تســت دم تش ـ يا ووــبج اأم ـراض الــيت تاــيت جســم اإلجســان ،م ـ خــبىل مناقشــتهم
مناقشــة اتتقاــا ية تقــود للتعــرف ولــئ اهتاهــا م واهتمامــا م ــو هــذر املفــاهيم ،ومــا اكتســبور مـ خـربات
تعلميــة جديــدة ،وكيفيــة ا تــتفادة منهــا معايــة اأم ـراض الــيت يتعــرض هلـا اإلجســان ،أو تكلــيفهم بكتابــة
تقرير ماغر يعربون اييف و اهتاها م ،وأاكارهم و هذر املفاهيم ،وأمهية تعلمها بالنسبة هلم.
خامساً :محتوى البرنامج التعليمي:

مثــة مفــاهيم جاجوتكنولوجيــة متعلقــة بــبع

اأجهــزر واأدوات الــيت تســت دم

توهتــي الــدواف ىل مواض ـ

حمددة م أولاف ايسم أو ىل اخلبيا املاابة ولئ وجيف التحديد ،ايث ىلن طريقة العـبج بتكنولوجيـا النـاجو
ختتلف كثرياب و الترق العبجية املست دمة الوقل الراه تـواف مـ ايـث طريقـة املعايـة ،أو جوويـة الـدواف،
أو م ـ جاايــة التقنيــات املســت دمة توهتــي الــدواف ىل ايســم .وأهــم مــا تتميــز بــيف تكنولوجيــا النــاجو هــذا
اعـ ــاىل الدقـ ــة املتناهيـ ــة اأدوات واأجهـ ــزة املسـ ــت دمة معايـ ــة املـ ــري  ،واأكثـ ــر أمهيـ ــة م ـ ـ لـ ــك هـ ــو
اتــتهداف اخلبيــا املاــابة بــاملرض ولــئ وجــيف التحديــد دون غريهــا م ـ اخلبيــا الســليمة ،وهــذا يزيــد م ـ اعاليــة
الــدواف ،وتــروة اتــتجابة العلــو املاــا  ،وــبوة ولــئ التقلي ـ م ـ اآل ــار اياجبيــة للــدواف ،أمــا التــرق العبجيــة
املســت دمة االيـاب اهــم الغالــت تعتمــد ولــئ توهتــي الــدواف ىل مجيـ أولــاف وأجســجة وخبيــا ايســم ،وهــذر

التريقة هلا آ اراها السلبية ولئ أولاف ايسم السليمة.
وم ـ ـ أهـ ــم املفـ ــاهيم الناجوتكنولوجيـ ــة ات العبقـ ــة الو يقـ ــة بـ ــاأجهزة واأدوات اخلاهتـ ــة بتوهتـ ــي اأدويـ ــة
والعقاقري ىل ايسم ومعاية اااابات امل تلفة ،املفاهيم اآلتية:
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1ـ ـ مفهوم جهاز الديندريميرز ):) Dendrimers

ج ـ ــوع مـ ـ ـ أجه ـ ــزة الن ـ ــاجو متناهي ـ ــة الا ـ ــغر ،تتمي ـ ــز بق ـ ــدر ا ول ـ ــئ

اكتش ـ ــاف اخلبي ـ ــا املا ـ ــابة ،وتشـ ـ ـ يا ج ـ ــوع اإلهت ـ ــابة،كما يوض ـ ــج
الشك ( )3باإلضااة ىل قـدر ا ولـئ معايتهـا ،وحتديـد مـدى اعاليـة
ال ـ ـ ــدواف املس ـ ـ ــت دم ملعاي ـ ـ ــة اخلبي ـ ـ ــا املا ـ ـ ــابة( .خليـ ـ ـ ـ 2119 ،م ،
.)29
الشك ( )3الديندرميريز لعبج وتش يا اخلبيا املاابة
http://www.cancer.gov

2ـ ـ مفهوم جهاز الكانتيليفر ):)Cantilevers

أجهزة جاجوية خاهتـة تتميـز بقـدر ا الفا قـة ولـئ تشـ يا اخلبيـا السـرطاجية مراالهـا املبكـرة ،كمـا يتبـ
م الشك ( )2وتتاف بدقتها املتناهية اليت تا ىل اد اكتشـاف خليـة تـرطاجية وااـدة ،وهـذر اأجهـزة مـا
زالل مراا تتويرها اأو  ( .خلي 2119 ،م.)23 ،

.
الشك ( )2جهاز الكاجتيليفر املست دم

وبج اخلبيا السرطاجية

http://www.saudicnt.org

ويُع ــرف ـ ـ ـ أيل ـاب ـ ـ ـ بأج ــيف :جه ــاز دقي ــه ج ــداب قي ــا الن ــاجومرت ،تق ــار أبع ــادر أبع ــاد ك ـرات ال ــدم البيل ــاف،
ويســت دم ىلياــاىل الــدواف ىل اخلبيــا املاــابة ،وتوهتــيلها بالكميــات املناتــبة ،دون أن يرتتــت ولــئ لــك
أي جتا ج تلبية ،وىلوتاف تقرير و مدى ااولية الدواف (.حاتيف2133،م.)89 ،
3ـ ـ أصداف النانو(:)Nanoshells
كريــات جــاجو تاــن وــادة مـ الســيليكا ،مغتــاة بقشــرة رقيقــة جــداب مـ الــذهت ،تســت دم معايــة اخلبيــا
الســرطاجية ،كمــا يشــري الشــك ( )1وتتميــز بقــدر ا العاليــة للتعــرف ولــئ اخلبيــا املاــابة بالســرطان و ـ طريــه
ىلتقاط عاع كهرومغناطيسم مث  :اأ ـعة حتـل احلمـراف باتـت دام الليـزر ،ايـث تتفاوـ هـذر ايسـيمات مـ
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اإل ــعاع ،وتقــوم بتحويلــيف ىل طاقــة اراريــة تا ـ ىل أكثــر م ـ ( 311م ) ــا يــؤدي ىل تــدمري الــورم كلي ـاب دون
املسا باخلبيا السليمة (.خلي .) 29 ،2119 ،

الشك ( )1أهتداف الناجو ملعاية اخلبيا السرطاجية
http://www.cancer.gov

4ـ ـ المضادات الحيوية النانوبيوتيكس:)Nano Antibiotics (:
وبارة و أجابيت متناهية الاغر ،مانووة م أمحاض أمينية ،تقوم بـاخرتاق ايـدار اهلبمـم للبكترييـا ،كمـا
يوضــج الشــك ( )3وتنجــذ كيميا ي ـاب ىل بعلــها الــبع لتكــون أجابيــت طويلــة ومتجمعــة اتي ـاب لفــتج مســام
أكــرب جــدار اخلليــة البكترييــة ــا يــؤدي ىل القلــاف ولــئ اخلليــة البكترييــة جتيجــة لتشــتيل ايهــد الكهرب ـا م
اخل ــارجم لغش ــا ها ،وتع ــرض وُا ــيا ا الداخلي ــة للل ــغوط اخلارجيـ ـة ،وه ــذا ب ــدورر ينه ــم اي ــاة اخللي ــة (.حمم ــد،

2131م.)62 ،
ويعتمد دواف الناجوبيوتيكس ولئ بيتيدات القية اتية التجم  ،منتجة هتناوياب م املمك أن تتجمـ ولـئ
هيئ ــة أجابي ــت أو دب ــابيس جاجوي ــة متناهي ــة الا ــغر لتق ــوم بثق ــت ج ــدار البكتريي ــا املقاوم ــة للمل ــادات احليوي ــة.
( حاتيف2133،م،

.)89
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الشك ( )3امللادات احليوية الناجوبيوتكس

() http://faculty.smu.edu

 5ـ ـ الليبوزومات ( :) Liposome

وب ــارة و ـ جس ــم ك ــروي مغل ــه مك ــون م ـ طبقت ـ

دهنيتـ حييتــان بتبقــة ما يــة ،كمــا يتلــج مـ الشــك
( )5وه ــو مـ ـ أكث ــر ايس ــيمات الناجوي ــة ات ــت داماب
توهتــي العقــار ايــث وجــد أوــا تزيــد مـ كفــافة العقــار
احملم وليها (1حممد2131 ،م .) 53 ،

الشك ( )5الليبوزوم

6ـ ـ الخلية التنفسية النانوية (:)Nano Respirocyte

http://en.wikipedia.org

وبارة و آلة جاجوية ،أو جهاز ميكاجيكم مامم ليعم ولئ مستوى ايزيئات،
ويا جاف قتر هذر اخللية ما ب ( 1،2ـ ـ ـ  ) 2جاجومرت ،كما يتب م الشك ()6
وتقوم هذر اخللية بعم جفس وظيفة خبيا الدم احلمراف ،و لك بنق اأكسج و اين
أكسيد الكربون ىل مجي أجزاف ايسم ،وتست دم كبدي خلبيا الدم احلمراف بشك
الدم ،ليتم ىلمداد
مؤقل اا ت التوارئ وندما ينقا مستوى اأكسج
املري باأكسج املعبأ مسبقاب عيث تتلقيف اخللية التنفسية أ ناف دوراوا اأووية الدموية (.مسلم
الشك ( )6خلية تنفسية جاجوية
http://archives.univer
science.fr

وآخران2131 ،م،

.) 365
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سادساً :األنشطة التعلمية :
النشاط األول:

الهدف :التعرف ولئ وظيفة الديندرميريز.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،تأم

الشك املقاب  ،مث هت

تعريفاب ولمياب للديندرميريز ،حمدداب أهم وظا فيف.
http://www.cisncancer.org

النشاط (:)2
الهدف :اكتشاف وظيفة الديندرميريز م خبىل الشك املعتئ.
المهمة :يُعرب الشك املقاب و ىلادى وظا ف الديندرميريز التبية ،ما جوع
هذر الوظيفة ؟
http://w3.unisa.edu.au

النشاط (:)3
الهدف :اكتشاف وظيفة أهتداف الناجو.
المهمة :بالتعاون م أاراد جممووتك ،ورف أهتداف الناجو.
مث ادد أهم وظيفة هلا م خبىل الشك املراه.

http://www.cancer.gov

النشاط (:)4
الهدف :التعرف ولئ جووية الشك املراه ،وحتديد أهم وظا فيف.
الشك املقاب  ،مث مهت تسمية ولمية مناتبة تشري ملدلوىل املفهوم
المهمة :تأم
ادد أهم وظيفة ليف.

http://www.e-spaces.com
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النشاط (: )5
الهدف :اكتشاف الفرق ب امللادات احليوية التقليدية ،وامللادات الناجوية بيوتكس.
المهمة :وضج الفرق ب امللادات احليوية املست دمة االياب
الناجوية بيوجتكس ؟

مقاومة الفريوتات ،والبكترييا ،وامللادات

سادساً :التقويم البنائي:

3ـ ـ ما املقاود جبهاز الديندرميريز الناجوي ؟ ادد وظيفتيف؟
ورف جهاز الكاجتيليفر الناجوي ،وما وظيفتيف ؟ وما اخلاهتية اليت يتميز هبا ؟
2ـ ـ ِّ
1ـ ـ اكتت تعريفاب ولمياب ملفهوم أهتداف الناجو ،وما وظيفتها ؟ وما جوع املادة اليت تدخ

هتناوتها ؟

 3ـ ـ وـِّـرف امللـادات احليويــة الناجويــة ،ومـا جــوع املــادة الـيت تُاــن منهــا ؟ ومـا الفــرق بـ وظيفـة امللــادات احليويــة
الناجوية ،وامللادات احليوية املست دمة االياب وبج اأمراض ؟
ورف الليبوزومات الناجوية ،وما وظيفتها ؟
5ـ ـ ِّ
ورف اخللية التنفسية الناجوية ،وما وظيفتها ؟
6ـ ـ ِّ

7ـ ـ اكتت تقريراب خمتاراب معرباب اييف و مواقفك واهتاهاتك و املفاهيم املتعلقة باأدوات ،واأجهزة التبية
الناجوية ،اليت تست دم تش يا ووبج اأمراض اليت تايت اإلجسان.
سابعاً :التغذية الراجعة:

ضوف اتتجابة التب أتـئلة التقـوا ،يـتم تقـدا التغذيـة الراجعـة ،ومعايـة جواجـت القاـور لـديهم
اكتس ــا امله ــارات واملع ــارف املتعلق ــة باملف ــاهيم ،وتزوي ــدهم ب ــاخلربات املنات ــبة ال ــيت ت ــدوم اكتس ــاهبم للعملي ــات
املعراية واملفاهيمية هلذر املفاهيم.

ثامناً :التدريب المنزلي:

بالبحــث الشــبكة املعلوماتيــة ،امجـ بعـ الاــور العلميــة وـ أهــم معتيــات تكنولوجيــا النــاجو ،ومنتجا ــا
م ـ ـ اأدوات واأجه ــزة أو التقني ــات احلديث ــة ال ــيت تس ــت دم معاج ــة اأم ـ ـراض ،وتوهت ــي ال ــدواف ىل جس ــم
اإلجسان ،م التعليه امل تار وليها م ايث مفهومها ،وخاا اها ،ووظا فها.
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الملحق ()2

استمارة تحكيم

برنامج تعليمي قائم على الوسائط المتعددة لمفاهيم تكنولوجيا النانو
احملرتم

تعادة الدكتور:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد :

يقوم البااث ب وداد عث تكميلم للحاوىل ولئ درجة الدكتورار

املناهج وتقنيات التعليم بكلية الرتبية

جبامعة أم القرى  ،بعنوان " فعالية برنامج تعليمي قائم على الوسائط المتعددة في إكساب طالب الصف
الثاني الثانوي مفاهيم تكنولوجيا النانو واتجاهاتهم نحوها " لتحقيه أهداف البحث املتمثلة

:

3ـ ـ بناف برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
2ـ ـ اتتقااف اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة
مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 1ـ ـ الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة

ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي
تنمية اهتاهات طب الاف الثاين

الثاجوي و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
وم تاــميم برجــامج تعليمــم قــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة إلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي مفــاهيم
تكنولوجيــا الن ــاجو .وق ــد تلــم الربج ــامج مخس ــة حم ــاور ر يســة ين ــدرج حتته ــا ( )13أمنو ج ـاب مفاهيمي ـاب تعت ــرب م ـ
املفاهيم اأتاتية لتكنولوجيا الناجو ،وقد رووم تاميم الربجامج طبيعـة املفـاهيم الناجوتكنولوجيـة مـ جاجـت،
وخاا ا طب الاف الثاين الثاجوي العلمم م جاجت آخر ا حيقه أهداف البحث احلايل.
ويعــرف البااــث الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو بأجــيف :منظومــة تعليميــة متكاملــة ماــممة
ضوف جممووة م وناهتر الوتا ة املتعددة ،تستهدف ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفـاهيم تكنولوجيـا
الن ــاجو ،وتنمي ــة اهتاه ــا م وه ــا ،ــا ي ــتبفم مـ ـ قـ ـدرا م وات ــتعدادا م ،وا رتق ــاف ب ــوويهم و ق ــااتهم العلمي ــة
والتكنولوجي ــة ،وتت ــوير مه ــارا م وق ــدرا م العلمي ــة ،لتوظيفه ــا تنمي ــة وتت ــوير جم ــتمعهم خمتل ــف اع ــا ت
العلمية والتكنولوجية.
وجظراب أمهية رأيكم تتوير أداة البحث احلايل وحتقيه أهداايف ،جأم م تعادتكم التكرم بتحكيمها،
وىلبداف رأيكم وملحوظاتكم اوىل مدى مبفمتها م ايث جواجت التحكيم املتلمنة
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ايدوىل اآل :

مدى المالئمة
عناصر التحكيم

م
3

دقة أهداف الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

2

دقة املادة العلمية للربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

1

متثي الربجامج التعليمم للمفاهيم اأتاتية لتكنولوجيا الناجو.

3

القيمــة العلميــة لل ـربات التعليميــة املتلــمنة
تكنولوجيا الناجو بالنسبة للتب .

5

طريقة تاميم الربجامج التعليمم ا حيقه أهداايف.

6

وضوح ىلجرافات تنفيذ الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

7

التكام ب وناهتر حمتوى الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

8

تنظ ـ ــيم اخلـ ـ ـربات التعليمي ـ ــة للربج ـ ــامج التعليم ـ ــم لتيس ـ ــري وملي ـ ــة اكتس ـ ــا
التب ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

مالئمة

غير

ملحوظات

مالئمة

الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم

الربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو

9

مبفمــة اخل ـربات التعليميــة
هتمامات التب .

31

قــدرة اأجشــتة التعلميــة ولــئ تعزيــز اكتســا التــب ملفــاهيم تكنولوجيــا
الناجو.

33

ولي ـ ــة اأجش ـ ــتة التعلمي ـ ــة يميـ ـ ـ جواج ـ ــت الربج ـ ــامج التعليم ـ ــم ملف ـ ــاهيم
تكنولوجيا الناجو.

32

مبفم ـ ــة تقني ـ ــات التعل ـ ــيم لتحقي ـ ــه أه ـ ــدف الربج ـ ــامج التعليم ـ ــم ملف ـ ــاهيم
تكنولوجيا الناجو.

31

مب مة أتاليت التقوا للتحقه مـ اكتسـا التـب ملفـاهيم تكنولوجيـا
الناجو.

33

مبفمة الربجـامج التعليمـم لتنميـة ا هتاهـات العلميـة اإلجيابيـة ـو مفـاهيم
تكنولوجيا الناجو.

35

مبفمة الزم املقرتح لتتبيه الربجامج.

ملحوظات أخرى :

البااث  :حممد اايز الشهري

اكراب لكم اس تعاوجكم
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ملحق ()3
دليل المعلم لتنفيذ البرنامج التعليمي القائم على الوسائط المتعددة لمفاهيم تكنولوجيا النانو
الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة

يهدف الدلي ىل توضيج دور ك م منفد الربجامج والتالت
املتعددة ،املثمثلة اخلتوات واإلجرافات اآلتية:
يتحدد دور املعلم تنفيذ الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة إلكسا

التب

مفاهيم

تكنولوجيا الناجو ،وتنمية ا هتاهات العلمية وها اخلتوات اآلتية:
3ـ ـ ـ حتديد اأهداف اإلجرا ية للمفهوم املستهدف ىلكسابيف للتب .
 2ـ ـ توزي التب ولئ جممووات هتغرية يرتاوح وددها ما ب (  3ـ ـ ـ  ) 5طب  ،وحتديد اأدوار املتلوبة م
ك جممووة.
1ـ ـ ـ التهيئة الذهنية ،و طريه طرح املفهوم الناجوتكنولوجم ولئ ك موقف تعليمم مشك  ،أو طرح تؤاىل
يتتلت م التب التفكري ىلجياد احل املناتت ليف ،م خبىل وملية البحث وا تتقااف الدقيه.
 3ـ ـ ورض حمتوى الربجامج التعليمم للمفهوم الناجوتكنولوجم ولئ التب بواتتة جهاز الكمبيوتر ،وجهاز
املكتوبة ،والاور الثابتة واملتحركة ،والرتوم الثابتة

الداتا و ،وبرجمية الوتا ة املتعددة املتلمنة ( :الناو
واملتحركة ،ومقاط الفيديو).
 5ـ ـ ـ ـ اتـ ــت دام التريقـ ــة ا تتقاـ ــا ية لتـ ــدريت التـ ــب ولـ ــئ اكتسـ ــا املفهـ ــوم النـ ــاجوتكنولوجم ،وحتليل ـ ـيف ىل
مكوجاتيف ،وخاا اة ،ومباد يف اليت يقوم وليها ،والعبقات القا مة بـ مكوجاتـيف ،وأمثلتـيف ،وتتبيقاتـيف العمليـة
املتنووة.
6ـ ـ تدريت التب ولئ ارتة ومليات التعلم ا تتقاا م
اإلجيابية للتب املتمثلة اخلتوات اإلجرا ية اآلتية:

تعلـم املفهـوم النـاجوتكنولوجم ،وتوضـيج اأدوار

أ ـ ـ حتديد املشكلة املستهدف الها (املوقف املشك ).
ـ ـ هتياغة الفرضيات وهم وبارة و اقرتاح م اإلجابات احملتملة ،أو الت مينات الذكية.
ج ـ ـ مج املعلومات وحتليلها وتفسريها وتقوميها للتحقه م هتحة الفروض املقرتاة.
د ـ ـ اختبار الفروض املقرتاة والتحقه م هتحتها و طريه تقدا اأدلة والرباه اليت تؤكد هتحة الفروض
أو دالها.
ه ـ ـ ـ حتديــد النتــا ج الــيت م التوهت ـ ىلليهــا ،وهتــياغتها ولــئ ــك مفهــوم واضــج وحمــدد بت ـريقتهم اخلاهتــة،
وتقوميــيف وهتــياغتيف هتــياغة ولميــة واضــحة ضــوف أمثلتــيف ،وخاا اــيف ،والعبقــات القا مــة ب ـ وناهتــر،
وووامليف ،ووبقاتيف فاهيم تكنولوجيا الناجو اأخرى ات العبقة الو يقة.
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7ـ ـ ـ ـ توزي ـ ـ أوراق وم ـ ـ أجشـ ــتة الـ ــتعلم املعـ ــززة لـ ــتعلم املفهـ ــوم النـ ــاجوتكنولوجم املسـ ــتهدف حتقيقـ ــيف ،وتزويـ ــدهم
بالتعليمات البزمة لتنفيذها ولئ ك أجشتة اردية أو مجاوية ضوف ومليات التعلم ا تتقاا م.
8ـ ـ ىلجـراف ومليـة التقـوا البنـا م ،وتشـ يا مـدى اكتسـا التـب للمفهـوم النـاجوتكنولوجم ،وحتديـد جواجـت
القوة ،والعم ولئ تدويمها ،وجواجت القاور والعم ولئ معايتها.
 9ـ ـ ىلجراف وملية التغذية الراجعة التاحيحية ضوف جتا ج ومؤ رات التقوا البنا م.
31ـ ـ ـ ـ ـ التع ـ ــرف ول ـ ــئ اهتاه ـ ــات وآراف الت ـ ــب وم ـ ـ ـواقفهم ،واهتمام ـ ــا م اإلجيابي ـ ــة ،أو الس ـ ــلبية ـ ــو املفه ـ ــوم
النــاجوتكنولوجم الــذي تعلمــور ،وىلتااــة الفرهتــة هلــم للتعبــري وـ تلــك ا هتاهــات واملواقــف وتربيرهــا ،والعمـ
ولئ تاحيحها وتوجيهها باتت دام اأدلة والرباه املقنعة ،هبدف تنميـة ا هتاهـات العلميـة اإلجيابيـة ـو
تكنولوجيا الناجو.
 33ـ ـ تكليف التب باإلجابة ولئ التدريبات املنزلية ،وتقوميها ،ومتابعتها.
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ملحق رقم ()4
استمارة تحكيـم
" قائمـة مفاهيـم تكنولوجـيا النانـو "
سعادة الدكتور :
يقوم البااث ب وداد عث تكميلم للحاوىل ولئ درجة الدكتورار

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد :

المحترم

املناهج وتقنيات التعليم بكلية الرتبية جبامعة أم القرى  ،بعنوان " فعالية برنامج تعليمي قائم على الوسائط المتعددة

في إكساب طالب الصف الثاني الثانوي مفاهيم تكنولوجيا النانو واتجاهاتهم نحوها " لتحقيه أهداف البحث املتمثلة :
 -1بناء برنامج تعليمي قائم على الوسائط المتعددة لمفاهيم تكنولوجيا النانو.

 -2اتتقااف اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 -3الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة تنمية اهتاهات طب الاف الثاين الثاجوي و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
وم ىلوداد قا مة ملفاهيم تكنولوجيا الناجو ،و طريه اختيارها م ماادرها اأولية ،وهتياغتها ا يتبفم م طبيعة البحث احلايل م جهة ،ويتبفم م اخلاا ا العمرية لتب الاف
الثاين الثاجوي العلمم لتحقيه أهداف البحث احلايل.
وقد تكوجل قا مة املفاهيم م مخسة حماور ر يسة ،يندرج حتل ك حمور جممووة م النما ج املفاهيمية لتكنولوجيا الناجو تعترب م املفاهيم اأتاتية لتكنولوجيا الناجو.

عرف الباحث مفاهيم تكنولوجيا النانو بأنها  :التتبيقات العلمية القا مة ولئ مبدأ معاية البُنية اأتاتية للمواد ،والتحكم الـدقيه
ويُ ِّ
( )311-3جاجومرت ،وىلوادة هيكلتها وهندتتها هبدف احلاوىل ولئ ابتكارات وتقنيات جديدة أكثر اعالية وجودة.
وجظراب أمهية رأيكم تتوير أداة البحث احلـايل وحتقيـه أهدااـيف ،جأمـ مـ تـعادتكم التكـرم بتحكيمهـا ،وىلبـداف رأيكـم وملحوظـاتكم اـوىل مـدى مبفمتهـا مـ ايـث جواجـت التحكـيم
املتلمنة ايدوىل اآل :
تفـاوبت الـذرات وايزيئـات ونـد مسـتوى
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م

مدى المالئمة

عناصر التحكيم

مالئمة

3

وضوح مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

2

دقة الاياغة العلمية ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

1

القيمة العلمية ملفاهيم تكنولوجيا الناجو بالنسبة للتب .

3

تكام املفاهيم م اقا ه ومبادئ تكنولوجيا الناجو.

5

اتساق مفاهيم تكنولوجيا الناجو م أهداف الربجامج التعليمم.

6

اتساق مفاهيم تكنولوجيا الناجو م حمتوى الربجامج التعليمم.

7

قدر ا ولئ تنمية املهارات املعراية املفاهيمية الناجوتكنولوجية لدى التب .

8

تنظيم مفاهيم تكنولوجيا الناجو بتريقة تساود التب ولئ اهمها.

9

مناتبة مفاهيم تكنولوجيا الناجو لقدرات التب .

31

مبفمة مفاهيم تكنولوجيا الناجو هتمامات وميوىل التب العلمية.
ملحوظات أخرى :
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غير مالئمة

ملحوظات

قائمـة مفاهيـم تكنولوجيـا النانـو
م

المفهـوم

ملحوظات

داللة المفهـوم

3

التتبيقات العلمية إلجتـاج وتاـميم أجهـزة وأدوات ،تعتمـد ولـئ اتـت دام مـواد متناهيـة الاـغر ،تتسـم خباـا ا ووظـا ف جديـدة،
تكنولوجيا الناجو
) )Nanotechnologyو لك و طريه التحكم الذرات وايزيئات داخ املادة مستوى أبعاد (  3ـ ـ  ) 311جاجومرت (.)nm

2

ولم الناجو
( ) Nanosciene

جماىل ولمم م جما ت تكنولوجيا الناجو ،يهتم بدراتة وتوهتيف مواد الناجو ،وحتديـد خواهتـها الكيميا يـة ،والفيزيا يـة ،وامليكاجيكيـة
م دراتة الظواهر املرتبتة والنا ئة و تاغري أاجام احلبيبات.

1

مقيا الناجومرت
))Nano Scale

واـدة قيـا متناهيـة الدقـة حلسـا اأبعــاد الـيت يـرتاوح مـداها ولـئ املسـتوى الــذري وايزيئـم بـ ( )311-3جـاجومرت هبـدف ىلجتــاج
مواد وأجهزة جاجوية أكثر دقة وكفافة تت دامها تتبيقات ولمية متنووة.

3

الذرة ()Atom

5

ايزيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مركبات أو وناهتر تنتج و احتاد رت أو أكثر ترتبة ببعلها البع
()Molecules

6

اعه ــر ا لك ــرتوين املات ــج ميكروتــكو الكــرتوين ،متقــدم يقــوم برتكيــز ازمــة الكرتوجيــة واليــة التاقــة ولــئ تــتج العينــة تتفاو ـ م ـ را ــا ــا يولــد ىل ــارة
ــك
كهربا يــة ،تكشــف و ـ الرتكيــت الــدقيه للجزيئــات متناهيــة الاــغر ،وتكــوي هتــورة ب يــة اأبعــاد ولــئ ــك قتاوــات
()SEM
بكم ،وتتميز هذر الاورة بدرجة والية م الدقة ترتاوح ما ب ( 5ـ ـ )31جاجومرت تقريباب ،وقد تا دقة الاورة ىل ( )3جاجومرت أو
ىل ( )1،15جاجومرت ،كما يتميز بقدرتيف العالية لتكبري العينة ما ب ( 31ـ ـ )3،111،111مرة ،وهذا يعتم هتورة واضحة لتفاهتي
تركيت العينة املفحوهتة.

أهتــغر جــزف م ـ العناــر وحي ـتف خباا اــيف الكيميا يــة ،وميك ـ أن يــدخ
متشاهبة ،والعناهتر ختتلف و بعلها البع باختبف را ا.
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7

اعه ـ ـ ـ ــر النفق ـ ـ ـ ــم املات ـ ـ ـ ــج تقنية ميكروتـكوبية تسـت دم مسـج العينـات ،ويتكـون هـذا امليكروتـكو مـ ىلبـرة رأتـها معـدين واـاد جـداب ،خمااـة للتاـوير
( )STMولئ الستوح ،وتست دم هذر اإلبرة للكتابة والتاوير وحتريك الذرات الواادة بعد اأخرى ،ووضـعها املكـان املناتـت ،وبتكـرار
هذر العملية بتريقة منظمة ميك بناف تراكيت القيا الذري.

8

اعه ـ ــر ا لك ـ ــرتوين النف ـ ــا
()TEM

جوع م اعاهر ا لكرتوجية ،يست دم ازمة م عاع ا لكرتوجات ،تنفـذ وـرب ـرحية رقيقـة مـ العينـة ،وتتفاوـ معهـا مكوجـة هتـورة
هلــا ،يــتم تكبريهــا بواتــتة ودتــة ــيئية ،وورضــها ولــئ ا ــة تاــوير أو ا ـيلم تاــوير أو كا ــف اســا مث ـ كــامريا ))CCD
وترتاوح دقة الاورة ب ( 1،3ـ ـ  )1،2جاجومرت تقريباب.

9

جمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة الذريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أاد أجواع جماهر احلساتات املسحية ات التحلي والية الدقة ،اليت هلا قدرة حتلي تا ىل أجزاف م الناجومرت ،وميك بواتتتيف
()AFM
احلاوىل ولئ هتورة طبوغرااية ب ية اأبعاد للعينة املدروتة ،ويعترب م اأدوات الر يسة تاوير وقيا وحتريك املادة وند
مستويات الناجو.

31

اعس الناجوي جمس اسا دقيه ،يساود العلماف دراتة العينات بدقة متناهية ،ويشتم ولئ آلة تشبيف واا قيادة السيارة ،وتتا هذر اآللة
ماجيبيويبتور  Nanoبكمبيــوتر اــم مــزود ببتاقــة رتــم بيــاين متقدمــة للغايــة ،تقــوم بتحويـ البياجــات وورضــها ولــئ هيئــة هتــور جمســية ب يــة اأبعــاد
 Manipulatorبألوان متعددة ،ميك تكبريهـا ىل أاجـام تزيـد وـ املليـون ضـعف ،بـالرغم مـ أجـيف يزيـد اجمهـا وـ بلـ جـاجومرتات .وبواتـتة
هــذا ايهــاز ميكـ حتســس تــتج العينــة مبا ــرة ،والشــعور عــامل اأ ــياف الاــغرية واوااهــا ،وكــذلك الفجـوات املوجــودة جزيئــات
الربوت ولزوجة بع أجواع البكترييا املمرضة.

33

الراهت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجوي جهاز روبوت ( )Robotمتناهم الاغر يرى بالع اعردة ،وليف أ رع لإلمساك بالـذرة أو ايـزيف وتفكيـك املـادة ىل مكوجا ـا
( )Assemblerالذريــة ،ولــيف القــدرة ولــئ رهتــف الــذرات جب ـوار بعلــها لاــناوة املــادة أو املنــتج املرغــو  ،وهــو مــزود بنظــام الكــرتوين مــربمج يســاود
العلماف ولئ التحكم الرواهتف ،وميك برجمتيف إلجتاج جس ة مشاهبة ليف بالتكا ر أو ا تتنساخ.
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32
31

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد الناجويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مواد متقدمة ات تركيت جـاجوي ،تتـألف مـ مكـون وااـد أو أكثـر ،لـيف بُعـد وااـد ولـئ اأقـ يـرتاوح مـا بـ (  )311-3جـاجومرت،
( )Nanomaterialsوحتتوي هذر املواد ولئ جسيمات الناجو ،وألياف جاجوية ،وأجابيت جاجوية ،ومواد مركبة ،وتتوح بُا جاجوية.

تقنية تاني املواد الناجويـة وملية تقنية تتجيف ايها طريقة تاني املواد الناجوية م القمة ىل القاودة للوهتوىل ىل الشك واحلجم املتلوب  ،وتقـوم ولـئ تقسـيم
م ـ ـ اأولـ ــئ ىل اأتـ ــف املواد الكبرية وحتويلها ىل مواد ات بُعد جاجوي باتت دام طرق ووتا ايزيا ية ميكاجيكية مث  :التح  ،والربد ،واحلفر اللو م ،أو
وتا كيميا ية مث  :بع اأمحاض.
()Top down

33

طريق ـ ـ ـ ـ ــة تا ـ ـ ـ ـ ــني املـ ـ ـ ـ ـ ـواد وملية تقنية تتجيف ايها طريقـة تاـني املـواد الناجويـة ،ايـث تبـدأ ومليـة التاـني مـ الـتحكم الـذرات وايزيئـات ،وااـلها وـ
الناجوجـ ــة م ـ ـ اأتـ ــف ىل بعلــها ،مث هتميعهــا لتاـ ىل احلجــم والشــك املتلــوب  ،باتــت دام التفــاوبت الكيميا يــة أو اتــت دام طريقــة تبــادىل املـواد ،أي:
اأول ــئ ( ( Bottomمادة تشك منها مادة أخرى ).
)up

35

املر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحات الناجويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أغشــية متناهيــة الاــغر ماــممة م ـ دقــا ه النــاجو ،وتتكــون م ـ مســام هتــغرية جــداب أق ـ م ـ ( )31جــاجومرتاب ،وتســت دم لعــزىل امل ـواد
الدقيقة الذا بة املاف.
()Nano filters

36

األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الناجويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مواد جاجوية ولئ ك ألياف ات بُعد وااد تق أقتارها و ( )311جاجومرت ،وميك تانيعها م خبىل وملية التدوير
الكهربا م ( )Electro-spinningأو البلمرة.
()Nano fibers

37

اأتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبك الناجوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـُـا ) (Structuresمتتلــك اجم ـاب جاجبي ـاب حمــدداب بعشــرة جــاجومرتات أو أق ـ  ،واجم ـاب طولي ـاب غــري حمــدد ،وهبــذر القياتــات تكــون
التــأ ريات امليكاجيكيــة الكميــة ( )Quantum Mechanicsمهمــة لــذلك تســمئ مث ـ هــذر اأتــبك باأتــبك الكميــة
()Nano wires
( .)Quantum wits
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38

أجابيـ ــت الكربـ ــون الناجويـ ــة را ج م ايراايل ،يتم طيها اوىل حمور معـ  ،لتأخـذ ـكبب اتـتواجياب ،ايـث تـرتبة رات وـاييت الشـرحية بعلـها بـبع  ،لتغلـه
الغالــت مفتواــة ،واأخــرى مغلقــة ولــئ ــك جاــف كــرة ،كمــا يكــون جــدار اأجبــو
 CarbonNanotubesاأجبــو  ،وتكــون ىلاــدى وــاييت اأجبــو
اردي الـذرات ،وتسـمئ هـذر احلالـة باأجابيـت وايـدة ايـدار ( )Single wall Nano tubeأو يكـون نـا م ايـدار أو أكثـر،
وتســمئ هــذر احلالــة باأجابيــت متعــددة ايــدران)  ) Multi Wall Nanotubeوي ـرتاوح قتــر اأجبــو ب ـ أق ـ م ـ
(  3ـ ـ  )311جاجومرت ليشك تلكاب جاجوياب.

39

ايس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمات الناجوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هتم ِّري أو جزيئم ميكروتكو يرتاوح وددها ما ب بل م الذرات أو ايزيئات ىل مليون رة ،مرتبتة بعلها ببع بشك
( )Nano particlesكروي ـــ تقريبـاب ـ ـ بناـف قتـر أقـ مـ ( )311جـاجومرت ،اجسـيم جاـف قتـرر جـاجومرت وااـد مثـ السـليكون حيتـوي ولـئ ( )25رة
أغلبها ولئ تتج ايسيم ،وهذا لتلف و ايزيف الذي قد يتلم ودداب م الـذرات ،ايـث ىلن أبعـاد ايسـيم النـاجوي تقـ وـ
أبعــاد ارجــة زمــة حلــدو ظ ـواهر ايزيا يــة معنيــة مث ـ متوتــة املســار احلــر الــذي تقتعــيف ا لكرتوجــات ب ـ تاــادم متتــالي م ـ
الذرات املهتزة ،وهذا حيدد التوهتيلة الكهربا ية.

21

احملف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات الناجويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العملية الكيميا ية اليت يُسرع ايها التفاو بواتتة مـادة كيميا يـة تعـرف بالعامـ احلفـاز ،وخبـبف بقيـة املـواد الـيت تشـرتك العمليـة
( )Nanocatalysisالكيميا يــة يــتم اتــتهبك العامـ احلفــاز ،ويعمـ العامـ احلفــاز مـ خــبىل تقليـ مقــدار طاقــة ا هتــتدام الــيت حتتاجهــا ايزيئــات
لكســر اأواهتــر ولتشــكي جزيئــات جديــدة ،وهبــذا ا جــيف يزيــد م ـ جســبة ا هتــتدام الفعالــة ،ويتلــم ىلجتــاج معظــم امل ـواد الكيميا يــة
هتناوياب اتت دام ووام افازة ،ىل ىلن لـك يقلـ مـ زمـ التفاوـ والتاقـة املتلوبـة إلكمالـيف ،ومـا قـد يرتتـت ولـئ لـك أيلـاب مـ
تقلي اجم املعدات املست دمة العملية الاناوية .
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23

النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الكمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بلــورات جاجويــة ــبيف موهتــلة تقــوم بتقييــد ا لكرتوجــات مســااات هتــغرية ،حتتــوي ولــئ واــدة ــح وااــدة ،وتنبعــث منهــا ألـوان
) )Quantum Dotsضو ية متباينة است اجمها ومستويات التاقة اخلاهتة هبا ،وتتأ ر مستويات التاقة بتغيري احلجم والشك وجهد الشحنة ،ويعترب
تغري اللون املرتبة بتغري اجم ايسم خاهتية تنفرد هبا تكنولوجيا الناجو.

22

الفولريي ( )Fullerenجزيئات جاجوية مكوجة م رات الكربون مرتابتة ب ياب ،تعتم ك كريات هلا بناف ميا ايراايـل ،وحتتـوي ولـئ أ ـكاىل مخاتـية
وتداتية م رات الكربـون ـا ينـتج ونـيف اجثنـاف التبقـات ىل كريـات أو اتـتوجات .وأكثـر الفولريينـات ـهرة هـو ايـزيف ()C60
ايــث ترتتــت ( )61رة م ـ الكربــون ولــئ رىو جمــس وشــري جــاقا يشــبيف ــك الكــرة ،ويتميــز بأجــيف ج ـزيف غــنة وغــري قاب ـ
لباتكاك.

21

ول ــم مس ــوم املـ ـواد الناجوي ــة جماىل ولمم لتا بدراتة مسية املواد الناجوية الناهتة و تأ ريات احلجم الكمم للمسـااة السـتحية الكبـرية للمـواد املتناهيـة الاـغر
( )Nan toxicologyاليت تزيد م جشاط املواد الناجوية وتفاولها الكيميا م ،ومدى ختورة هذر املواد ولئ هتحة اإلجسان وقدرة ايسم ولئ امتااهتها،
وكيفية التعام م ايسيمات الناجويـة اا قـة الاـغر اينمـا تـدخ ايسـم البشـري ،ومـدى قـدرة ايسـم ولـئ مقاومتهـا وتفاولهـا مـ
العمليات احليوية داخ ايسم ،واآل ار اياجبية املرتتبة وليها ،باإلضااة ىل ختورة هذر املواد ولئ بيئة اإلجسان.

23

ـرا ج كـاف جاجويـة ،ميكـ مـ خبهلـا

روبوت الناجو
)(Nanorobot

جهاز آيل ي أبعاد عجم النـاجو ،يعمـ بتريقـة ميكاجيكيـة أو كهروميكاجيكيـة ،ويتـألف مـ

برجمتيف ،والتحكم اييف أداف وظا ف ولمية حمددة.
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25

روب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت امليكروبيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور جهـاز متنــاهم الاــغر ،يقــوم بـ تبف البكترييــا والفريوتــات والفتريــات الـيت تــدخ ىل جســم اإلجســان ،وميتلــك أيــدي روبوتيــة ولــئ
ك هتوام ولئ تتج اأداة ،حتقه رتواب ملموجاب ولئ غشاف الببزما للجر ومة ،يقوم بااتواف اير ومة اجرة الفرم الـيت يبلـ
()Microbivore
اجمهــا ( )2مــايكرو مكعــت ،وبعــد ومليــة الفــرم يــتم كــبس بقيــا اخلبيــا املفرومــة اجــرة اهللــم ،مث اق ـ تلســلة متعاقبــة م ـ
اإلجزميـات اخلاهتـة ختـزاىل البقايــا املفرومـة وحتويلهـا ىل اـوام أمينيــة أااديـة الرتتـت ،واـوام دهنيــة بسـيتة وتـكريات ،وبعــد
لك يتم الت لا م هذر ايزيئات البسيتة جمرى الدم دون أن يرتتت ولئ لك أضرار جاجبية.

26

احلساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الناجويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أجهزة اتتشعار ديدة احلساتية دقيقة احلجم يتجاوز قترها ( )311جاجومرت ،تست دم مواد كيميا ية جشتة ،أو مكوجات تولد
( )Nanosenosorsىل ارات تكشف و تواجد ايزيف قيد التحلي  ،وتست دم هذر اإل ارات ىلما مبا رة ،أو بعد تل يمها بشك مناتـت ،هبـدف
ىلجراف التحلي الدقيه و العينات قيد الفحا أو التحلي .

27

معم ولئ رحية
()Lap on ahip

خمترب كيميا م مدمج رقاقة جاجوية دقيقة ،ليف قدرة ولئ حتليـ الـدم ،والكشـف وـ مـواد كيميا يـة معينـة يـدىل وجودهـا ولـئ ىلهتـابة
املري رض حمدد ،وم أمثلة لك :رقاقة حتلي تريبوج ( )Troponinلتش يا اإلهتابة بالنوبات القلبية.

28

املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ايزيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أجهــزة اتتشــعار دقيقــة ت ـرتاوح أبعادهــا مــا ب ـ ( )5-3جــاجومرتات ،يــتم اقنهــا داخ ـ جســم اإلجســان لتبحــر الــدم وتا ـ ىل
اأووية والشراي  ،وتقوم بدور املراقبة لرهتد النوع ايي بايسم املسؤوىل و ترتت الدهون ،وترتـ وملـات تسـج ولـئ أجهـزة
Molecular
متابعة خارج ايسم ،وم خبىل هذر احلساتات تتم مراقبة ايينات وتتب تلوكها ،ورهتد ميكاجيكيـة تكـون طبقـات الـدهون ولـئ
Beacon
جدران اأووية الدموية ،هبدف حتديد اأتلو اأمث الذي جيت اتباويف ملن تلك ايينات وـ تأديـة وظيفتهـا تكـوي ترتـبات
دهنية جدران اأووية الدموية.

29

جه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز الدين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرميريز جوع م أجهزة الناجو متناهية الاغر تتميز بقدر ا ولئ اكتشاف اخلبيا املاابة ،وتش يا جوع اإلهتابة باإلضـااة ىل قـدر ا ولـئ
معايتها ،وحتديد مدى اعالية الدواف املست دم ملعاية اخلبيا املاابة.
)) Dendrimers
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ملحوظات

م

المفهـوم

ملحوظات

داللة المفهـوم
مراالها املبكرة ،ويتاف بدقتيف املتناهية اليت تا ىل

11

جهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجتيليفر جهاز جاجوي خا  ،يتميز بقدرتيف الفا قة ولئ تش يا اخلبيا السرطاجية
اد اكتشاف خلية ترطاجية واادة.
)) Cantilevers
ِّ

13

أهت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجو كريات جاجو تان وادة مـ السـيليكا مغتـاة بقشـرة رقيقـة جـداب مـ الـذهت تسـت دم معايـة اخلبيـا السـرطاجية ،وتتميـز بقـدر ا
العالية للتعرف ولئ اخلبيا املاابة بالسرطان و طريه ىلتقاط ـعاع كهرومغناطيسـم مثـ اأ ـعة حتـل احلمـراف باتـت دام الليـزر
()Nanoshells
ايث تتفاو هذر ايسيمات م اإل عاع وتقوم بتحويليف ىل طاقة ارارية تا ىل أكثر م ( 311م ) ا يؤدي ىل تدمري الورم
كلياب دون املسا باخلبيا السليمة.

12

11

امللـ ــادات احليويـ ــة النـ ــاجو أجابيت متناهية الاغر ،مانووة م أمحاض أمينية ،تقوم باخرتاق ايدار اهلبمـم للبكترييـا ،وتنجـذ كيميا يـاب ىل بعلـها الـبع
لتكون أجابيت طويلة ومتجمعـة اتيـاب لفـتج مسـام أكـرب جـدار اخلليـة البكترييـة ـا يـؤدي ىل القلـاف ولـئ اخلليـة البكترييـة جتيجـة
اجتبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتكس
ِّ
لتشتيل ايهد الكهر اخلارجم لغشا ها ،وتعرض ُوايا ا الداخلية لللغوط اخلارجية ،وهذا بدورر ينهم اياة اخللية.
))Antibiotics

الليبوزوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جسم كروي مغله مكون م طبقت دهنيت حييتان بتبقـة ما يـة ،وهـو مـ أكثـر ايسـيمات الناجويـة اتـت داماب توهتـي العقـار
ايث وجد أوا تزيد م كفافة العقار احملم وليها.
) ) Liposomes

13

جهاز جاجوي ميكاجيكم مامم ليعم ولئ مستوى ايزيئات ،ويا جاف قتر هذر اخللية ما ب ( 1،2ـ ـ  ) 2جاجومرتات ،وتقوم
هذر اخللية بعم جفس وظيفة خبيا الدم احلمراف ،و لك بنق اأكسج و اين أكسيد الكربون ىل مجي أجزاف ايسم ،وتست دم
الــدم ،ليــتم ىلمــداد امل ـري
كبــدي خلبيــا الــدم احلم ـراف بشــك مؤقــل اــا ت الت ـوارئ ونــدما يــنقا مســتوى اأكســج
باأكسج املعبأ مسبقاب عيث تتلقيف اخللية التنفسية أ ناف دوراوا اأووية الدموية.

اخللية التنفسية الناجوية
Nano
Respirocyte
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ملحق ()5

استمارة تحكيم

" برمجية الوسائط المتعددة للبرنامج التعليمي لمفاهيم تكنولوجيا النانو "
احملرتم

تعادة الدكتور:
السبم وليكم ورمحة اهلل وبركاتيف وبعد:

يقوم البااث ب وداد عث تكميلم للحاوىل ولئ درجة الدكتورار املناهج وتقنيات التعليم بكلية الرتبية
جبامعة أم القرى ،بعنوان  ":اعالية برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة ىلكسا طب الاف الثاين
الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو واهتاها م وها " لتحقيه أهداف البحث املتمثلة :
3ـ ـ بناف برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.
 2ـ ـ اتتقاــاف اعاليــة الربجــامج التعليمــم القــا م ولــئ الوتــا ة املتعــددة ىلكســا طــب الاــف الثــاين الثــاجوي
مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
تنمية اهتاهات طب الاف الثاين

 1ـ ـ الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة
الثاجوي و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
وم تاـ ــميم برجميـ ــة الوتـ ــا ة املتعـ ــددة التفاوليـ ــة ،واملتلـ ــمنة ولـ ــئ حمتـ ــوى الربجـ ــامج التعليمـ ــم ،والاـ ــور،
واأ ــكاىل ،والرت ــوم ،واأل ـوان ،واحلرك ــة ،ولقتــات الفي ــديو ،هب ــدف ىلكس ــا طــب الا ــف الث ــاين الث ــاجوي
مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وتنمية اهتاها م وها.
وميكـ تعريــف برجميــة الوتــا ة املتعــددة للربجــامج التعليمــم ملفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ــا يــتبفم مـ طبيعــة
البحث احلايل ،بأوا :منظومة تعليمية قا مة ولئ جممووة مـ وتـا ة ا تاـاىل التفاوليـة ( الناـو  ،الاـور،
الرتــوم ،واأ ــكاىل ،واحلركــة ،األــوان ،ومقــاط ايــديو) املاــممة واــه جســه تعليمــم مــنظم ،تســتهدف تعزيــز
تفاو التـب مـ الربجـامج التعليمـم واكتسـاهبم لل ـربات التعليميـة املتعلقـة فـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،وتنميـة
اهتاها م اإلجيابية وها.

وجظراب أمهية رأيكم تتوير أداة البحث احلايل وحتقيه أهدااها ،جأم م تعادتكم التكرم بتحكيمها،
وىلبداف رأيكم وملحوظاتكم اوىل مدى مبفمتها م ايث جواجت التحكيم املتلمنة ايدوىل اآل :
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م

مدى المالئمة

عناصر التحكيم

مالئمة

3

دقة حمتوى برجمية الوتا ة املتعددة.

2

طريقة تاميم برجمية الوتا ة املتعددة لتحقيه أهداف الربجـامج
التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

1

ايودة الفنية لربجمية الوتا ة املتعددة.

3

تلــم برجميــة الوتــا ة املتعــددة ولــئ أتــاليت وــرض متنووــة
يذ اهتمامات التب .

5

ا تسـ ــاق ب ـ ـ الناـ ــو والاـ ــور واأ ـ ــكاىل واحلركـ ــة واأل ـ ـوان
ولقتات الفيديو.

6

تهولة قرافة الناو ولئ ا ة العرض.

7

اتساق ملمون برجمية الوتا ة املتعددة م أهداف الربجامج.

8

ا جس ـ ــجام بـ ـ ـ مكوج ـ ــات برجمي ـ ــة الوت ـ ــا ة املتع ـ ــددة وحمت ـ ــوى
الربجامج التعليمم ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

9

تركي ـ ـ ــز برجمي ـ ـ ــة الوت ـ ـ ــا ة املتع ـ ـ ــددة ول ـ ـ ــئ املف ـ ـ ــاهيم اأتات ـ ـ ــية
لتكنولوجيا الناجو.

غير مالئمة

 31مراواة برجمية الوتا ة املتعددة خلاا ا التب امل تلفة.
 33الزم املقرتح لتتبيه برجمية الوتا ة املتعددة.
ملحوظات أخرى :

البااث  :حممد اايز الشهري

اكراب لكم اس تعاوجكم
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ملحوظات

ملحق ()6

استمارة تحكيم اختبار تحصيلي
لقياس

" فعالية برنامج تعليمي قائم على الوسائط المتعددة في
إكساب طالب الصف الثاني الثانوي مفاهيم
تكنولوجيا النانو "

تعادة الدكتور  .............................................................................:احملرتم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد :

يقوم البااث ب وداد عث تكميلم للحاوىل ولئ درجة الدكتورار

املناهج وتقنيات التعليم بكلية الرتبية

جامعة أم القرى بعنوان " :فعالية برنامج تعليمي قائم على الوسائط المتعددة في إكساب طالب الصف
الثاني الثانوي مفاهيم تكنولوجيا النانو واتجاهاتهم نحوها " لتحقيه أهداف البحث املتمثلة :

 3ـ ـ بناف برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة إلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا
الناجو.
 2ـ ـ استقصاء فعالية البرنامج التعليمي القائم على الوسائط المتعددة في إكساب طالب الصف الثاني
الثانوي مفاهيم تكنولوجيا النانو.

1ـ ـ الكشف و اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة

تنمية اهتاهات طب الاف الثاين

الثاجوي و مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
وم بناف اختبار حتايلم يتكون م ( )71تؤا ب م جوع اختيار م متعدد تقيس ب ة مستويات
معراية ( التذكر ،الفهم ،التحلي ) بواق درجة واادة لك تؤاىل ،تتناوىل ( )13أمنو جاب م مفاهيم تكنولوجيا
الناجو م ايث  :مدلوهلا ،وأمثلتها ،وخاا اها ،ووواملها ،وتتبيقا ا العملية

خمتلف اعا ت العلمية.

ويُعـ ِّـرف الباحــث االختبــار التحصــيلي لمفــاهيم تكنولوجيــا الن ــانو إجرائي ـاً بأنــه  :قــدرة التالــت ول ــئ

اكتســا  ،املعــارف ،واحلقــا ه ،واملبــادئ ،والتعميمــات املتعلقــة فــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ،املتلــمنة الربجــامج
التعليمـم ،وتقـا بالدرجـة الـيت حياـ وليهـا التالـت اختبـار التحاـي الــذي تكـون مـ املسـتويات املعرايــة:
( التذكر ،الفهم ،التحلي ).
ويُعـ ِّـرف مفــاهيم تكنولوجيــا النــانو بأنهــا :التتبيقــات العلميــة القا مــة ولــئ مبــدأ معايــة البُنيــة اأتاتــية

للم ـواد ،والــتحكم الــدقيه

تفــاوبت الــذرات وايزيئــات ونــد مســتوى ( )311-3جــاجومرت ،وىلوــادة هيكلتهــا

وهندتتها هبدف احلاوىل ولئ ابتكارات وتقنيات جديدة أكثر اعالية وجودة.
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وجظراب أمهية رأيكم تتوير أداة البحث احلـايل لتحقيـه هـداها ،جأمـ مـ تـعادتكم التكـرم ب بـداف رأيكـم
وملحوظاتكم اوىل مدى مناتبة أداة البحث م ايث وناهتر التحكيم املتلمنة ايدوىل اآل :
م

مدى المالءمة

عناصر التحكيم

مالئمة

3

وضوح تعليمات ا ختبار التحايلم للتب .

2

هتــياغة اقـرات ا ختبــار التحاــيلم بلغــة ولميــة تــهلة بعيــدة
و الغموض.

1

الدقة العلمية لفقرات ا ختبار التحايلم.

3

مبفمة ا ختبار التحايلم ملستوى التب .

5

هت ـ ـ ــدق اقـ ـ ـ ـرات ا ختب ـ ـ ــار التحا ـ ـ ــيلم
املستهدف قياتها.

6

تغتية ا ختبار التحايلم حملتوى الربجامج التعليمم.

7

متثي ـ ـ ـ اق ـ ـ ـرات ا ختب ـ ـ ــار التحا ـ ـ ــيلم للمس ـ ـ ــتويات املعراي ـ ـ ــة
املفاهيمية املستهدف قياتها( التذكر ،الفهم  ،التحلي ).

غير مالئمة

ملحوظات

قي ـ ـ ــا املف ـ ـ ــاهيم

ملحوظات أخرى:

شاكراً لكم حسن تعاونكم

البااث  :حممد اايز وبد الرمح الشهري
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تعليمات االختبار التحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا النانو
عزيزي الطالب :تحية طيبة وبعد:

يهدف هذا ا ختبـار ىل قيـا حتاـيلك العلمـم مفـاهيم تكنولوجيـا النـاجو ،الـيت أهتـبحل متلبـاب ولميـاب
وتكنولوجياب واملياب ملواكبة التتورات العلميـة والتكنولوجيـة الـيت اجتااـل كااـة اعـا ت العلميـة واملعرايـة ،وىلتقـان
التعام معها بووم وبارية.

وب يديك اختبار حتايلم يشتم ولئ ( )71تؤا ب ،م جوع اختيار م متعدد ،تتناوىل بع مفاهيم
تكنولوجيا الناجو ،ولك تؤاىل أربعة خيارات رمز هلا بالرموز ( أ  ، ،ج  ،د ) واملتلو منك ما يأ :
3ـ ـ ـ ق ـرافة الس ـؤاىل بدقــة متناهيــة ،مث اختيــار ىلجابــة وااــدة اقــة هــم الاــحيحة ،و لــك بوض ـ وبمــة ()
الدا رة أمام العبارة املناتبة.
2ـ ـ ترتك تؤا ب دون أن هتيت ولييف.
1ـ ـ زم اإلجابة تاوة واادة.
3ـ ـ جمموع الدرجات ولئ ا ختبار ( )71درجة بواق درجة واادة لك ىلجابة هتحيحة.
5ـ ـ توجد وبقة ب درجتك هذا ا ختبار ودرجتك
6ـ ـ ل يُست دم هذا ا ختبار ىل أغراض البحث العلمم.

أي مادة أخرى.

م متنيا لك بالتوايه والنجاح
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اختبار تحصيلي لمفاهيم تكنولوجيا النانو

الرقم ........................... :
الاف .......................... :

اتم التالت ................................ :
املدرتة .....................................:

األسئ ـلـة

اختــر اإلجابــة الصــحيحة ،وذلــال بوضــع عالمــة ( )أمــام العبــارة التــي تمثــل اإلجابــة الصــحيحة فيمــا
يأتي :
 -1يقوم علم النانو على مبدأ :
أ -اختبف خوا املواد وند وادة املقيا الناجومرتي.
 بات خوا املواد وند وادة القيا الناجومرتى.ج -اختبف خوا املواد الفيزيا ية اقة وند وادة القيا الناجومرت.
د -بات اخلوا الفيزيا ية واختبف اخلوا الكيميا ية وند وادة القيا الناجومرتى.
 -2العلم الذي يهتم بدراسة سمية المـواد النانويـة وخطورتهـا علـى صـحة اإلنسـان وبيئتـه هـو علـم سـموم
المواد :
أ -الكيميا ية.
 الناجوجة.ج -النووية.
د -الفيزيا ية.
 -3من أهم العوامل التي تُسهم في تغيُّر خواص المواد عند مستوى المقياس النانومتري:
أ -اافاض تيترة آ ار الكم ولئ املواد الناجوية.
 زيادة اجم ايسيمات الناجوية.ج -اافاض املسااة الستحية للمواد الناجوية.
د -زيادة املسااة الستحية للمواد الناجوية.
 -4يعتمد عمل الحساسات النانوية في تحليل العينات عند مستوى الذرات والجزيئات على مبدأ:
أ -اجم ايسيمات الناجوية.

 التفاو داخ العينة.ج -مسااة تتج ايسيمات الناجوية.
د -درجة ارارة ايسيمات الناجوية.
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 -5تُسمى الجسـيمات الكرويـة المغلقـة المكونـة مـن طبقتـين دهنيتـين تحيطـان بطبقـة مائيـة تسـتخدم فـي
توصيل الدواء إلى موضع اإلصابة وتزيد من فعاليته بـ :
أ -الكروزومات.

 الليبوزومات.ج -امللادات احليوية الناجوية.
د -أهتداف الناجو.
 -6المجهر الذي يعتمد على أشعة الليزر لتكوين صورة دقيقة للعينة هو:
أ -اعهر ا لكرتوين النفا .
 اعهر ا لكرتوين املاتج.ج -اعهر النفقم املاتج.
د -جمهر القوة الذرية.
 -7يمكن تحضير النقاط الكمية بإحدى تقنيات التجميع:
أ -املغناطيسم.

 ا لكرتوكيميا م.ج -الفيزيا م.
د -اللو م.
 -8يُسمى المختبر الكيميائي المدمج في رقاقة نانوية وله قدرة عالية في تحليل العينات بـ :
أ -تراجزتتور.
 روبوت جاجوى.ج -معم ولئ رحية.
د -رحية جاجوية.

 -9الجهاز الذي هو عبارة عن آلة نانونة مصممة لتعمل على مستوى الجزيئات ويصل نصف قطر الخلية فيـه
إلى ( )2- 1,2نانومتر ،ويقوم بنفس وظيفة خاليا الدم الحمراء عندما ينقص مستوى األكسجين في الدم هو:

أ -اخللية التنفسية الناجوية.
 الليبوزومات.ج -الديندرميريز.
د -أهتداف الناجو.
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 -11يُطلــق العلمــاء علــى أجهــزة االستشــعار التــي ال يتجــاوز قطرهــا ( )111نــانومتر ،وتســتخدم مــواد
كيميائية نشطة في تحليل العينات مفهوم الحساسات:
أ -الناجوية.

 ا لكرتوجية.ج -الفيزيا ة.
د -الكيميا ية.
 -11تُستخدم المرشحات النانوية في الوظائف التالية ماعدا:
أ -ايي الثاين م اخلبيا الفوتواولتية.
 معاية امليار امللو ة.ج -الكبسولة الناجوية.
د -ومليات الغسي الكلوي.
 _12من خصائص األسالك النانوية أنها:
أ -غري موهتلة للتيار الكهربا م.
 مواد متعددة اأبعاد.ج -ختل ملبدأ حلار الكمم.
د -مواد نا ية اأبعاد.
 -31الهدف من تكنولوجيا النانو هو ابتكار تقنيات:
أ -أهتغر اجماب .
 أكرب اجماب .ج -أكثر كفافة وجودة .
د -أق كفافة وجودة .
 -14أكثر الفوليرينات شهرة واستخداماً هو فوليرين:
أ -ايزيف ( . )c60

 ايزيف (. )c70ج -ايزيف (. )c48
د -ايزيف ( . )c36
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 -15ترتبط سمية المواد النانوية عندما تصل إلى درجة متناهية من الصغر بعدة عوامل من أهمها:
أ -زيادة تفاولها الكيميا م.
 اختبف بُنيتها املغناطيسية.ج -اختبف تركيبها الفيزيا م.
د ـ ـ زيادة تفاولها الفيزيا م.

أي الخصائص اآلتية ال ينطبق على أنابيب الكربون النانوية ؟
ُّ -16
أ -متعددة ايدران.

 أاادية البُعد.ج -ا متاا واإلضافة.
د -القوة واملروجة.
أي المكونات اآلتية ليست من مكونات الحساسات النانوية ؟
ُّ -17
أ -ونار ايوي اسا .
 -ملحم يستقب اإل ارة.

ج -الكا ف مستقب خمرجات امللحم.
د -املولد ا لكرتوين.
 -18التسمية العلمية للمركبات التي تَنتج عن اتحاد ذرتين أو أكثر:
أ -الربوتوجات.

 ىللكرتوجات.ج -ايزيئات.
د -النيرتوجات.
 -19المجهر الذي تتراوح دقة صورته التحليلية للعينة ما بين (  ) 1,2 – 1,3نانومتر هو:
أ -اعهر النفقم املاتج.
 اعهر ا لكرتوين املاتج.ج -اعهر ا لكرتوين النفا .
د -جمهر القوة الذرية.
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 -21من األمثلة على تقنية تصنيع المواد النانوية من األسفل إلى األعلى تصنيع:
أ -الدوا ر ا لكرتوجية.
 -اأجابيت الناجوية.

ج -الرقا ه ا لكرتوجية.
د ـ ـ وادات ختزي البياجات.
 -21الجه ــاز ال ــذي يمكن ــه اإلمس ــاك بال ــذرات ،والجزيئ ــات ،وتفكي ــال الم ــادة إل ــى مكوناته ــا الذري ــة،
وتجميع الذرات بجوار بعضها البعض هو جهاز:
أ -معا القوة الذرية.
 املعا الناجوي ماجيبيويبتور.ج -الراهتف الناجوي.
د -املعا ا لكرتوين النفا .
 -22يُعبَّــر عــن المــواد التــي تتميــز بمكـ ِّـون لــه بُعــد واحــد أو أكثــر يت ـراوح مــا بــين ( )111-1نــانومتر
بمفهوم المواد:

أ -الناجوييف.
 الفيزيا ية.ج -الكيميا ية.
د -اللو ية.
 -23الجهاز النانوى متناهي الصغر الذي يتميز بقدرته على اكتشـاف الخاليـا المصـابة ،وتشـخيص نـوع
اإلصابة ،وتحديد فعالية الدواء المستخدم هو جهاز:
أ -الديندرميريز.
 الكاجتليفر.ج -املستشعر الناجوي.
د -الروبوت الناجوي.
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23ـ ـ ـ يُطلــق علــى األنابيــب متناهيــة الصــغر المصــنعة مــن أحمــاض أمينيــة بهــدف القضــاء علــى الج ـراثيم
العنقودية والبكيتريا والفيروسات مفهوم المضادات:
أ -احليوية.

 البيولوجية.ج -احليوية الناجوية.
د -الكيميا ية.

 -25يختلف المجهر االلكتروني النَّـ َّفاذ عن المجهر الضوئي في إن عدساته:
أ -مغناطيسية.
 الكرتومغناطيسية.ج -الكرتوجية.
د -ضو ية.
 -26من أهم خصائص المحفزات النانوية أنها:

أ -كلما زادت مسااة تتج املادة احلاازة زادت وملية تفاولها الكيميا م.
 كلما زادت مسااة تتج املادة احلاازة قلل وملية تفاولها الكيميا م.ج -كلما اافلل مسااة تتج املادة احلاازة زادت وملية تفاولها الكيميا م.
د -كلما زادت مسااة تتج املادة احلاازة زادت وملية بات تفاولها الكيميا م.

 -27المجهــر الــذي يتميــز بتكــوين صــورة ثالثيــة األبعــاد للعينــة ،وتحديــد نــوع التركيــب الكيميــائي للــذرة
والقدرة على تحريكها هو:

أ -اعهر ا لكرتوين املاتج.
 جمهر القوة الذرية.ج -اعهر النفقم املاتج.
د -اعهر ا لكرتوين النفا .

 -28يُستخدم الفوليرين في جميع التطبيقات العملية اآلتية ما عدا:
أ -وبج مرض الزهامير.
 وبج مرض جقا املناوة املكتسبة.ج -كملاد ايوي ملقاومة البكترييا وامليكروبات.
د -وبج مرض السكر.
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 -29أصداف النانو التي تستخدم في معالجة الخاليا السرطانية عبارة عن كريات مصنعة من:
أ -اأملوجيا مغتار بتبقة رقيقة م الذهت.
 التيتاجيوم مغتار بتبقة رقيقة م الذهت.ج -الفولريي مغتار بتبقة رقيقة م الذهت.
د -السيليكا مغتاة بقشرة رقيقة م الذهت.
أي الخطوات اآلتية ليست من طريقة عمل المجهر االلكتروني الماسح في تحليل العينات ؟
ُّ -31
أ -مرور الشعاع ا لكرتوين م القا ف.

 وبور الشعاع ا لكرتوين م قا ف ا لكرتوجات.ج -مرور الشعاع اللو م م املهبة.
د -تقوم الكوا ف بتجمي ا لكرتوجات.
 -31يُطلق علماء تكنولوجيا النانو على العملية التي تستهدف زيادة معدالت التفـاعالت الكيميائيـة فـي
المواد النانوية دون أن تُستنفذ أو يحدث لها تغيرات في بُنيتها األساسية الكيميائية مفهوم:
أ -البلورات الناجوية.

 احملفزات الناجوية.ج -ايسيمات الناجوية.
د -النقاط الكمية.
 32ـ ـ من أهم العوامل الرئيسة التي تُحدد سلوك المواد النانوية الحافزة:
أ -تشتل الستوح البُنيوية.
 هتم الستوح البُنيوية.ج -بات البُنية ا لكرتوجية.

د -تعدي البُنية ا لكرتوجية.
عرف أنابيب الكربون النانوية بأنها الشرائح المكونة من عنصر:
 -33تُ َّ
أ -اأكسج وتأخذ كبب مخاتياب.
 النيرتوج وتأخذ كبب رباوياب.ج -الكربون وتأخذ كبب ب ياب.
د -الكربون وتأخذ كبب اتتواجياب.
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 -34أكثر ما تستخدم الجسيمات النانوية الذهبية في معالجة:
أ -ايروح.
 -ترميم العظام.

ج -اخلبيا السرطاجية.
د -بناف أجسجة ايسم.
أي الخصائص اآلتية ال ينطبق على النقاط الكمية:
ُّ -15
أ -غري موهتلة للتيار الكهربا م.

 بيف موهتلة للتيار الكهربا م.ج -اار ا لكرتوجات أبعاد جقاط كمييف ضيقة.
د -حتتوي ولئ حنة واادة.
 -36يُطلق العلماء على أصغر جزء في العنصر مفهوم:
أ -ايزيف.
 الربوتون.ج -النيرتون.
د -الذرر.
 -37المجه ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يس ـ ـ ــتخدم حزم ـ ـ ــة الكتروني ـ ـ ــة عالي ـ ـ ــة الطاق ـ ـ ــة ويس ـ ـ ــتطيع تكبي ـ ـ ــر العين ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين
( )1,111,111 -11مرة هو:
أ -اعهر ا لكرتوين النفا .
 اعهر ا لكرتوين املاتج.ج -اعهر النفقم املاتج.
د -جمهر القوة الذرية.
 -38يمكن استخدام الروبوتات النانوية لتأدية الوظائف الطبية اآلتية ما عدا:
أ -معاية اخلبيا السرطاجية.

 القلاف ولئ البكترييا والفريوتات.ج -معاية جقا املناوة املكتسبة.
د -ىلجراف العمليات ايرااية.
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 -39األلياف النانوية عبارة عن مواد نانوية على شكل ألياف ذات:
أ -بُعد وااد يق قُترر و ( )311جاجومرت.
 -بُعد وااد يزيد قُترر و ( )311جاجومرت.

ج -أبعاد نا ية تق أقتارها و ( )311جاجومرت.
د -بُعد وااد يق قترر و ( )3111جاجومرت.

 -41من خصائص الجسيمات النانوية:
أ -التشتل وا جكسار اللو م.

 اافاض قوة املغناطيسية.ج -ارتفاع درجات اجاهار املادة.
د -غري موهتلة للتيار الكهربا م.
 -41من خصائص الفوليرين:

أ -التوهتي غري اييد للتيار الكهربا م.
 -اافاض قوة حتم اللغة العايل.

ج -جزيف ُ غنة غري قاب لباتكاك.
د -جزيف غري ُ غنة قاب لباتكاك.
 -42يُطلق العلماء على التَّجمع الجزيئي بين عدد كبير من الذرات المترابطة بشكل كروي نصف قطـره
أقل من ( )111نانومتر مفهوم:
أ -ايسيمات الناجوية.
 اأتبك الناجوية.ج -األياف الناجوية.
د -اأجابيت الناجوية.
أي مما يأتي ال ُّ
يعد من مخاطر سموم المواد النانوية على صحة اإلنسان ؟
ٌّ -43
أ -ىلتبف احلم

النووي (.)DNA

 التها وتليف الر ة.ج -وبور احلاجز الدموي الدماغم.
د -احلروق ايلدية.
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 -44يُطلــق العلمــاء علــى العمليــة التــي تتجــه فيهــا طريقــة تصــنيع المــواد النانويــة مــن القمــة إلــى القاعــدة
مفهوم تقنية التصنيع:

أ -باهلبوط.

 بالاعود.ج -بالتجمي .
د -بالتسري .
 -45علم النانو هو العلم الذي يهتم بدراسة المواد وخصائصها عند مستوى:
أ -املليمرت.
 الناجومرت.ج -امليكرومرت.
د  -البيكومرت.
 -46من التطبيقات العملية للمحفزات النانوية:
أ -هتناوة اأجسجة.

 هتناوة الببتتيك.ج -تكرير النفة.
د -هتناوة اأملنيوم.
أي مما يأتي ال يُ ُّ
عد من مكونات المجهر االلكتروني الماسح ؟
ٌّ -47
أ -قا ف ا لكرتوجات.
 العدتة املغناطيسية.ج -غراة العينات.
د -العدتة اللو ية.
أي التطبيقات العملية اآلتية ال ينطبق على األلياف النانوية ؟
ُّ -48
أ -هتناوة الرتاجزتتورات.

 اخلبيا الشمسية الناجوية.ج -تغليف امللادات احليوية.
د -ايرااات الرتقيعية لألووية الدموية.
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 -49المجهر الذي يتميز بإبرة مسبار ثابتة لقياس الخصائص الكهربائية لسطح العينة ( تنجستن ) هو:
أ -جمهر القوة الذرية.
 اعهر ا لكرتوين املاتج.ج -اعهر ا لكرتوين النفا .
د -اعهر النفقم املاتج.
 -51الجهاز الذي يمكن بواسـطته تحسـس سـطح العينـة ،والشـعور بمعـالم األشـياء الدقيقـة ،والفجـوات
داخل الجزيئات المختلفة هو جهاز:
أ -الراهتف الناجوي.
 املعا الناجوي ماجيبيويبتور.اعمعات الناجوية.
جِّ -
د -معا القوة الذرية.

 -51الفوليرين عبارة عن الجزيئات النانوية المكونة من ذرات:
أ -اهليدروج املرتابتة ب ياب.
 الكربون املرتابتة ب ياب.ج -الكربون املرتابتة مخاتياب.
د -النيرتوج املرتابتة ب ياب.

 -52يُعب ــر ع ــن الجه ــاز اآلل ــي ال ــذي يص ــل حجم ــه إل ــى حج ــم ال ــذرات ،ويعم ــل بطريق ــة ميكانيكي ــة أو
كهروميكانيكيــة ،ويــتم برمجتــه مــن خــالل الشــرائح النانويــة الذكيــة لتأديــة وظــائف علميــة محــددة بمفهــوم

الروبوت:
أ -ا لكرتوين.
 الناجوي.ج -امليكاجيكم.
د -الكهرومغناطيسم.
 -53واحد على المقياس النانومترى يعادل جزءاً من :
أ -مئة ملم.
 -ألف ملم.

ج -املليون ملم.
د -املليار ملم.
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 -54تعتمد فكرة عمل المجهر النفقي الماسح على مبدأ النفق:
أ -الكمم.
 -املسحم.

ج -اللو م.
د -املغناطيسم.

أي التطبيقات العملية اآلتية ال يُ ُّ
عد من تطبيقات األسالك النانوية ؟
ُّ -55
أ -التبف الشمسم الناجوي.

 احلساتات الناجوية.ج -الذاكرة احلاتوبية الناجوية.
د -الشرا ج الناجوية.
 -56المفهوم الذي يطلق على أجهزة االستشعار الدقيقة التي تتراوح أبعادها ما بـين ( )5-4نـانومترات
وتحقن داخل الجسم بهدف رصد النوع الجيني بالجسم المسؤول عن ترسب الدهون هو:
أ -املنار ايزيئم.

 الروبوت الناجوي.ح -احلسا الكيميا م.
د -احلسا اللو م.
أي األنظمة اآلتية ال يُ ُّ
عد من أنظمة تشغيل المجهر االلكتروني النّفاذ ؟
ُّ -57
ا -جظام التاوير املغناطيسم.
 جظام التاوير العادي.ج -جظام ظاهرة ا راف.

د -جظام التاوير وايل الدقة.
 -58تقنية تصنيع المواد النانوية من األسفل إلى األعلى تستخدم عادة طرق:
أ -ايزيا ية.

 كهرومغناطيسية.ج -كيميا ية.
د -ميكاجيكية.
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 -59يمكن تصنيع أنابيب الكربون النانوية بإحدى التقنيات اآلتية ماعدا تقنية:
أ -قو التفري الكهربا م.
 التب ري بالليزر.ج -التجمي ا لكرتوين.
د -التب ري الكيميا م.
أي التطبيقات العملية اآلتية ليست من تطبيقات النقاط الكمية:
ُّ -61
أ -احلاتبات الكمومية.

 احلساتات الناجوية البيولوجية.ج -الشبكة الكمومية.
د -الشاتات التلفزيوجية الكمومية.
 -61المفهوم الذي يُطلق على األسالك النانوية هو البُنى التي تمتلال حجماً جانبياً محدداً:
أ -بـ ( )31جاجومرت أو أق .
 بـ ( )31جاجومرت أو أكثر.ج -بـ ( )311جاجومرت أو أق .
د -بـ ( )3111جاجومرت أو أق .
 -62من التطبيقات العملية التي تُستخدم فيها أنابيب الكربون النانوية:
أ -اأتبك الناجوية.

 األياف الناجوية.ج -الكمبيوتر الناجوي.
د -الشبكة الناجوية.
 -63مقياس النانومتر هو وحدة قياس لحساب أبعاد المواد بين:
أ )311-3( -جاجومرت.
 )3111-3( -جاجومرت.

ج )3111-311( -جاجومرت.
د )3111،111 – 3 ( -جاجومرت.
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 -64المرشحات النانوية مصممة من مواد نانوية تتكون من مسام متناهية الدقة أقل من:
أ )3( -جاجومرت.
 )31( -جاجومرت.

ج )311( -جاجومرت.
د )3111( -جاجومرت.
 -65المفهوم الذي يُطلق على العملية التي تقوم بتقييد االلكترونات في مساحات صغيرة لتكمـيم طاقـة
االلكترونات هو النقاط:
أ -ا لكرتوجية.
 املغناطيسية.ج -اللو ية.
د -الكمية.
 -66من األمثلة على المحفزات النانوية ثنائية الفلز ما يأتي ماعدا محفز فلز:
أ -أكسيد التيتاجيوم.
 الببت .ج -السيليكون.
د -األومينيا.
أي المكونات اآلتية ليست من مكونات المجهر االلكتروني النفاذ ؟
ُّ -67
أ -ودتة يئية.
 ودتة ىلتقاطية.ج -اتحيف لتشتيل ازميف ا لكرتوجات.
د -ا ة الوريسل.
 -68تُستخدم الحساسات النانوية في جميع التطبيقات العملية اآلتية ماعدا الكشف عن:
أ -امللو ات الكيميا ية.

 املواد غري املتفاولة.ج -مستوى ايلوكوز الدم.
د -تلو اأغذية الاحية.
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 -69الجهاز النانوي الذي يتميز بقدرته الفائقة على تشخيص الخاليـا السـرطانية فـي مراحلهـا المبكـرة،
وتصل درجة دقته إلى درجة اكتشاف خلية سرطانية واحدة هو جهاز:
أ -الرقاقة الناجوية.

 احلسا الناجوي.ج -معم ولئ رحية.
د -الكاجتليفر.
 -71يُطلــق علــى عمليــة الــتحكم فــي الــذرات والجزيئــات ،وتفاعالتهــا لتصــميم أجهــزة وأدوات متناهيــة
الاغر تكنولوجيا:

أ -ا لكرتوجات.
 ايي الثالث.ج -ايي الراب .
د -الناجو.

انتهت األسئلة مع تمنياتي لال بالتوفيق
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مفتاح اإلجابات على االختبار التحصيلي
رقم
السؤاىل

اإلجابة

رقم
السؤاىل

اإلجابة

رقم
السؤاىل

اإلجابة

رقم
السؤاىل

اإلجابة

رقم
السؤاىل

اإلجابة

3

أ

35

أ

29

د

31

د

57

أ

11

ج

33

أ

58

ج

35

أ

59

ج

36

ج

61

ج

د

63

أ

62

د

61

أ

2
1

36
37

د

13

3

38

ج

12

د

5

39

ج

11

د

37

13

ج

38

23

ج

15

أ

39

8

ج

22

أ

16

د

51

63

9

أ

21

أ

17

53

65

31

أ

23

ج
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الملحق ()8

استمارة تحكيم

" أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي
نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو "

سعادة الدكتور:

المحترم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
يقوم البااث ب وداد عث تكميلم للحاوىل ولئ درجة الدكتورار

املناهج وتقنيات التعليم ،بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ،بعنوان " فعالية برنامج تعليمي قائم

على الوسائط المتعددة في إكساب طالب الصف الثاني الثانوي مفاهيم تكنولوجيا النانو واتجاهاتهم نحوها " لتحقيه أهداف البحث املتمثلة :
 3ـ ـ بناف برجامج تعليمم قا م ولئ الوتا ة املتعددة.
2ـ ـ اتتقااف اعالية الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة

ىلكسا طب الاف الثاين الثاجوي مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

3ـ ـ الكشف عن فعالية البرنامج التعليمي القائم على الوسائط المتعددة في تنمية اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو.
وم بناف أداة قيا اهتاهات التب و مفاهيم تكنولوجيا الناجو م جوع " ليكرت " ي التدرج اخلماتم
بدرجة متوتتة ،غري موااه ،غري موااه بشدة ).
وقد تكوجل أداة قيا ا هتاهات م تب جما ت ،تقيس اهتاهات التب و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،متث

ا تتجابة ونيف ( :موااه بشدة  ،موااه  ،موااه
جممووها ( )65وبارة منها ( )31وبارة تُشك

اهتاهاب اجيابياب و( )25وبارة تُشك اهتاهاب تلبياب.
عرف الباحث االتجاهات إجرائياً :بأوا جممووة اتتجابات التالت املعراية وا جفعالية والسلوكية اليت يُعرب ايها و مواقفيف ،وأاكارر ،واهتماماتيف ،واوتقاداتيف،
ويُ ِّ

بالقبوىل ،أو الرا

و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،واليت تعكس تفاوليف ومواقفيف م الربجامج التعليمم القا م ولئ الوتا ة املتعددة ا يتلمنيف م خربات وأجشتة تعلمية،
374

ومواقف تعلمية متنووة ،وتقا بالدرجة اليت حيا وليها جتيجة اتتجابتيف ولئ وبارات أداة قيا ا هتاهات و مفاهيم تكنولوجيا الناجو واقاب ملقيا ليكرت اخلماتم
الذي أود خباو هذا الغرض.
وجظـراب أمهيــة رأيكــم تتــوير أداة البحــث احلــايل ،وحتقيــه أهدااــيف ،جأم ـ م ـ تــعادتكم التكــرم بتحكيمهــا ،وىلبــداف رأيكــم وملحوظــاتكم اــوىل مــدى مبفمتهــا م ـ

ايث جواجت التحكيم املتلمنة

ايدوىل اآل :

مدى المالئمة
عناصر التحكيم

م
3

وضوح تعليمات أداة قيا ا هتاهات للتب .

2

تبمة الاياغة اللغوية لفقرات أداة قيا ا هتاهات.

1

الدقة العلمية لفقرات أداة قيا ا هتاهات.

3

مبفمة اقرات أداة قيا ا هتاهات خلاا ا التب .

5

اجتماف اقرات أداة قيا ا هتاهات للمجاىل املستهدف قياتيف.

6

متثي أداة قيا لبهتاهات املستهدف قياتها.

7

قدرة اقرات اأداة ولئ قيا ا هتاهات املستهدف قياتها.

مالئمة

غير

ملحوظات

مالئمة

ملحوظات أخرى:

الباحث  :محمد فايز الشهري

شاكراً لكم حسن تعاونكم
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تعليمات أداة قياس االتجاهات نحو
مفاهيم تكنولوجيا النانو

عزيزي الطالب:
دف اأداة اليت أمامك ىل قيا اهتاهاتك و مفاهيم تكنولوجيا الناجو ،وتتلم اأداة جممووـة مـ العبـارات الـيت تشـم ولـئ بعـ القلـايا العلميـة ،واملعرايـة املتعلقـة فـاهيم تكنولوجيـا
الناجو ،واملتلو منك أن حتدد مدى موااقتك أو ودم موااقتك بنافب ولئ رأيك الش ام ،و ك وبارة م هذر العبارات بادق وموضووية وأماجيف ،ايث تتوقف دقة قيا اهتاهك ولئ مدى
هتدقك ودقتك اإلجابة ولئ ك وبارة م وبارات اأداة ،ولماب بأن ىلجابتك ل تست دم ىل أغراض هذا البحث.
وإليال بعض التعليمات الخاصة بأداة القياس :
 2ـ ـ قرافة ك وبارة بدقة ووناية مث حتديد اهتاهك وموقفك منها.
3ـ ـ تتكون اأداة م ( )65وبارة.
 3ـ ـ ترتك أي وبارة دون ىلبداف رأيك وها.
1ـ ـ تل أكثر م وبمة واادة أمام ك وبارة م وبارات أداة القيا .
 6ـ ـ توجد وبقة ب درجتك أداة القيا ودرجاتك أي مادة أخرى.
5ـ ـ توجد ىلجابات هتحيحة وأخرى خاطئة.
7ـ ـ التعبري و رأيك الش ام و ك وبارة بوض ىل ارة ( )أمام العبارة اخلاجة اليت تُعرب و اهتاهك ،مثاىل توضيحم:
درجة املوااقة

رقم العبارة
3

العبارة

موااه بشدة

موااه


اوتقــد أن مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو تكــون لــدي اهتاهـاب ىلجيابيـاب ــو
تكنولوجيا الناجو.

م متنيا لك بالتوايه
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موااه بدرجة
متوتتة

غري موااه

غري موااه
بشدة

أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو

بياجات

اية /ا تم .............................. :

مجال االتجاهات

الاف ........................ :

املدرتة ......... :
درجة املوااقة

رقم
العبارة

العبـارة

موااه
بشدة

مفاهيم تكنولوجيا النانو

أوالً  :االتجاه نحو القدرة على اكتساب

3

أ عر بارتفاع معنويا وند تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

2

أتتتي تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو بشك جيد.
تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

1

أجد هتعوبة

3

أ عر أين قادر ولئ ا تتفادة م مفاهيم تكنولوجيا الناجو

5

أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تتبفم ىل م التب املتميزي .

6

أرى أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو مادر ولمم مناتت لتتوير قدرا العلمية.

7

أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تساودين ولئ اهم تكنولوجيا الناجو.

تكنولوجيا النانو

العلمي والمعرفي بتعلم مفاهيم

ثانياً  :االتجاه نحو االستمتاع

8

أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو حتتاج ىل

9

أ عر تعة ولمية وند تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

31

أتتمت ب راف خربا املعراية بتعلم فاهيم تكنولوجيا الناجو.

33

أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو غري تعة بالنسبة يل.

32

أات ارتة أجشتة مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

31

أ عر بعدم الرغبة

33

أجد جفسم متفاوبب م مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

ايا العلمية.

اكرة قوية.

احلوار م زمب م اوىل مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
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موااه

موااه بدرجة
متوتتة

غري
موااه

غري موااه
بشدة

أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو
مجال

االتجاهات

درجة املوااقة

رقم
العبارة

العب ـارة

ثالثاً  :االتجاه نحو تقدير االهتمام بتعلم مفاهيم تكنولوجيا النانو

35

أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تل طمواا العلمية.

36

أرى أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو جماىل ولمم جدير با هتمام.

37

أ عر بأين لسل متحمساب لتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

موااه
بشدة

38

أرى أين مهتم با كتشااات العلمية ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

39

مناهجنا الدراتية.

أمتا أن تُدر مفاهيم تكنولوجيا الناجو
أوتقد أين أات منااسة زمب م تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

23

أمتا أن أقدم دوراب ولمياب ريادياب مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تُثري اهتماما العلمية.

21
22
21
23

أرغت

ارتة بع

التتبيقات العلمية ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

أ ج زمب م ولئ دراتة مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
الربامج العلمية ملفاهيم تكنولوجيا الناجو.

25

أمتا أن توار املدرتة بع

26
27

أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تشك وا قاب لتحايلم العلمم.
أمتا ىلقامة معارض ولمية لتووية التب

28

أمتا أن يناقش املعلمون التب اوىل مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

29

اوتقد أين أورف ملا ا أتعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو.

11

أمتا أن يكون هناك مبادرات جادة لبتتفادة م معتيات تكنولوجيا الناجو.

فاهيم تكنولوجيا الناجو.

378

موااه

موااه بدرجة
متوتتة

غري
موااه

غري موااه
بشدة

أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو
جماىل
ا هتاهات

درجة املوااقة

رقم
العبارة

العبارة

موااه
بشدة

رابعاً  :االتجاه نحو تقدير أهمية تعلم مفاهيم تكنولوجيا النانو .

13

أوتقد أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ضرورة ولمية يمي التب .

12
11

أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو تُنمم الووم العلمم بأمهية تكنولوجيا الناجو
أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يكسب خربات ولمية جديدة.

13

أوتقد أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو ينمم قدرا ولئ اهم املبادئ اأتاتية لتكنولوجيا الناجو.

15

أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يُساودين ولئ اهم التتبيقات العلمية لتكنولوجيا الناجو.

17

أوتقد أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يساودين ولئ التعرف ولئ اجنازات ولماف تكنولوجيا الناجو.

18

أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يُسـهم
الناجو.

التعـرف ولـئ اعـا ت العلميـة لتتبيقـات تكنولوجيـا

19

أوتقــد أن تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو يُنمــم الــووم العلمــم للتعام ـ م ـ معتيــات تكنولوجي ـا
الناجو بالترق العلمية السليمة.

31

أ عر أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو هتعل متميزاب و اآلخري .

16

أرى أن تعلم مفاهيم تكنولوجيا الناجو يُنمم الووم

اياتنا العملية.

اطر تكنولوجيا الناجو ولئ هتحة اإلجسان

379

موااه

موااه بدرجة
متوتتة

غري
موااه

غري موااه
بشدة

أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو
مجال

االتجاهات

درجة املوااقة

رقم
العبارة

تكنولوجيا النانو

خامساً  :االتجاه نحو حب البحث واالطالع واالكتشاف في

33

العبـارة
أوتقـ ــد أن مفـ ــاهيم تكنولوجيـ ــا النـ ــاجو تُنمـ ــم الرغبـ ــة
تكنولوجية جديدة.

موااه
بشدة
البحـ ــث و ـ ـ مفـ ــاهيم جـ ــاجو

ا تتفادة م وقل اراغم لبطبع ولئ أاد التتورات

32

أرغت
الناجو.

31

أوتقــد أن مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو حتفــزين ولــئ دراتــة القلــايا امل تلفــة املتعلقــة
بتكنولوجيا الناجو.

33
35

أرى أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تفتج يل آااقاب ولمية جديدة.

أ ــعر أن مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو تــداع للبحــث وـ اقــا ه ولميــة جديــدة
تكنولوجيا الناجو.

36

أ عر أين أات ا طبع ولئ مفاهيم جاجوتكنولوجية جديدة.
تكنولوجيا الناجو.

37

أمتا التواهت م اخلرباف

38

أات البحث و ماادر ولمية جديدة تناقش مفاهيم تكنولوجيا الناجو.
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تكنولوجيـا

موااه

غري موااه
موااه بدرجة
غري موااه
بشدة
متوتتة

أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو
مجال

االتجاهات

درجة املوااقة
رقم
العبارة

العبـارة

موااه
بشدة

تكنولوجيا النانو

سادساً  :االتجاه نحو اختيار مهنة مستقبلية في

39

أمتا أن أختاا

51

تُسهم مفاهيم تكنولوجيا الناجو

52

أتوق أن أتتفيد م مفاهيم تكنولوجيا الناجو

51

املواد اأخرى أكثر أمهية لتوجها املستقبلية.

53

أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تساودين
العلمية.

55

أ ــعر أن مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو مهم ــة اق ــة ملـ ـ يري ــد الت ا ــا
اعاىل.

53

ىلادى اعا ت العلمية لتكنولوجيا الناجو.

أات أن أواهت دراتيت

التعرف ولئ ختااات ولمية جديدة.
تكنولوجيا الناجو.
ايا املهنية.
اختيـار مهنـة تناتـت طمواـا
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ه ــذا

موااه

موااه
بدرجة
متوتتة

غري
موااه

غري موااه
بشدة

أداة قياس اتجاهات طالب الصف الثاني الثانوي نحو مفاهيم تكنولوجيا النانو
درجة املوااقة

رقم
جماىل
ا هتاهات العبارة

العبـارة

موااه
بشدة

سابعاً  :االتجاه نحو مواكبة التطورات العلمية لتكنولوجيا النانو

56
57

أوتقد أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو تُنمم الووم بتتورات تكنولوجيا الناجو السريعة.
أ ــعر أن مف ــاهيم تكنولوجي ــا الن ــاجو تُس ــهم
العلمية لتكنولوجيا الناجو.

58

أرى أن مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو تُســهم تكــوي جظــرة مســتقبلية للتغ ـريات الــيت
تتحد ها تكنولوجيا الناجو خمتلف جما ت احلياة.

59

أوتقد أن الوقل غري مناتت لبتتفادة م تتورات تكنولوجيا الناجو.

رب ــة خـ ـربا املعراي ــة ب ــالتتورات

61

أظ أن مفاهيم تكنولوجيا الناجو هتعل أاكـر ايمـا جيـري
جاجوتكنولوجية تريعة.

63

أوتقــد أن تعلــم مفــاهيم تكنولوجيــا النــاجو ليســل ضــرورية ملواكبــة التتــورات العامليــة
الناجو تكنولوجية .

62

أوتقد أن الدوىل تتقدم هتمامها الكبري بتتورات تكنولوجيا الناجو العلمية .

61

أرى أن تكنولوجيا الناجو تيكون هلا اتهامات كبرية

العـامل مـ تتـورات

خمتلف اعا ت العلمية.

تتوير جمتمعنا العر .

63

أرى أن تكنولوجيا الناجو ل تسهم

65

أوتقد أن تكنولوجيا الناجو جماىل ولمم جديد يرتقم باعتم تكنولوجيا .

م متنيا لك بالتوايه والسداد
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موااه

موااه بدرجة
متوتتة

غري
موااه

غري موااه
بشدة

الملحق ()9
أسماء محكمي أدوات البحث
م

التخصص

االسم

الدرجة

العلمية

األدوات المحكمة

الجامعة /جهة العمل
البرنامج

قائمة

التعليمي المفاهيم

_

برمجية

االختبار

أداة قياس

الوسائط

التحصيلي


االتجاهات




_





_

_

_






1

أ.د.ولياف وبداهلل ايندي ا تااىل الرتبوي تكنولوجيا
التعليم

أتتا

جامعة أم القرى /كلية
الرتبية

2

أ.د.ىلاسان ب حممد
كنسارة

تكنولوجيا التعليم وا تااىل

أتتا

جامعة أم القرى /كلية
الرتبية

_

3

أ.د .وبدالعظيم ااروق
جاد

بيولوجيا جز ية وتقنية
ايوية

أتتا

جامعة التا ف /كلية
العلوم





4

د .وبداهلل ب ىلتحاق
وتار

تكنولوجيا التعليم وا تااىل

أتتا

جامعة أم القرى /كلية
الرتبية

_





5

د .ىلهلامم وبدالعزيز ىلمام

ولم جفس

أتتا مشارك

جامعة أم القرى /كلية
الرتبية

_



_



6

د .حممد غازي ايودي

تقنيات التعليم

أتتا مشارك

جامعة التا ف /كلية
الرتبية

_



_





7

د .موتئ وبد العليم
ابراهيم

ايزياف

أتتا مشارك

جامعة التا ف /كلية
العلوم





_
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_

التخصص

م

اإلسم

8

د.ومرو جبىل

تقنيات التعليم

9

د.وتية مشرف الربدي

الدرجة

الجامعة /جهة العمل

أتتا مشارك

جامعة احلدود الشمالية/

العلمية

األدوات المحكمة
البرنامج

قائمة

التعليمي المفاهيم



برمجية

الوسائط


االختبار

التحصيلي


أداة قياس

االتجاهات


كلية الرتبية
ايزياف

أتتا مشارك

جامعة التا ف /كلية
العلوم





_





 11د.جنيت محزة أبو وظمة

اتاا ت وتكنولوجيا
التعليم

أتتا مشارك

جامعة طيبة /كلية الرتبية

_



_





 11د.وبدالرايم دا السيد

طرق تدريس ولوم

أتتا مساود

جامعة احلدود الشمالية/





_





كلية الرتبية
 12د.اس امحد حممود
جار

تقنيات التعليم

أتتا مساود

جامعة امللك وبدالعزيز/
كلية الرتبية



_







 13د .حممد خري حممود

طرق تدريس ولوم

أتتا مساود

جامعة التا ف /كلية
الرتبية





_





 14د.جبي السيد حممد
اس

تقنيات التعليم

اتتا مساود

جامعة أم القرى /كلية
الرتبية











 15وبداهلادي خلف
التويرقم

تقنيات التعليم

مشرف تربوي

مركز التقنيات /ىلدارة
الرتبية والتعليم بالتا ف
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أوالً :المصادر والمراجع العربية:

المصادر والمراجع

ـ ـ ىلبراهيم ،جمدي وزيز (2119م) .معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم (ط .)3القاهرة ـ ـ مار:

وامل الكتت للنشر والتوزي .
ـ ـ ـ ا ت ـ ــكندراين ،حمم ـ ــد ـ ـ ـريف (2131م [ أ ]) .ط ـ ــت الن ـ ــاجو ت ـ ــيمفوجية الق ـ ــرن لقه ـ ــر امل ـ ــرض والس ـ ــرطان
مجلة العربي ،وزارة اإلوبم بدولة الكويل ،العدد. 635 :

ـ ـ ا تكندراين ،حممد ريف (2131م[ ]) .تكنولوجيا الناجو وآ ارها ا قتاادية وا جتماوية ولئ اعت
العاملم.مجلة العربي ،وزارة اإلوبم بدولة الكويل ،العدد. 621 :
ـ ـ ـ ـ ا ت ـ ـ ــكندراين ،حمم ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـريف (2131م[ج]) .الفج ـ ـ ــوة الناجوـ ـ ـ ـ ـ ـ معراي ـ ـ ــة وآ اره ـ ـ ــا ول ـ ـ ــئ الع ـ ـ ــامل الع ـ ـ ــر .
مجلة العربي ،وزارة اإلوبم ـ ـ الكويل ،العدد. 623 :

ـ ـ ـ ا ت ــكندراين ،حمم ــد ـ ـريف (2131م[د]) .تكنولوجي ــا الن ــاجو جت ــاج اخلبي ــا الشمس ــية مس ــتقب التاق ــة
املتجددة .مجلة العربي ،وزارة اإلوبم بدولة الكويل ،العدد. 623 :
ـ ـ ـ ا تــكندراين ،حممــد ـريف (2131م) .تكنولوجيــا النــانو مــن أجــل غــد أفضــل .تلســلة وــامل املعراــة،
اعلس الوط للثقااة واآلدا والفنون ،الكويل  ،ودد. 173:
ـ ـ آماىل كماىل البعجاوي (2117م) .أثر استراتيجيتي االستقصاء الفردي واالستقصاء التعاوني في
اكتساب مهارات االتصال والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات المرحلة األساسية المتوسطة في
األردن .رتالة دكتورار غري منشورة ،جامعة ومان العربية للدراتات العليا ،اأردن.
ـ ـ أمبوتعيدي ،وبداهلل مخيس البلو م ،حممد ولم (2116م) .قيا
( )Vee

ااولية اتت دام خريتة الشك

تدريس العلوم ولئ حتاي طلبة الاف التات م التعليم العام واهتاها م وها .مجلة كلية

التربية ،جامعة اإلمارات العربية وها ،العدد 3 ،)21( :ـ ـ . 11
ـ ـ أوــار اإلمــام ( 2113م) .أثــر تصــميم منظومــة تعليميــة قائمــة علــى الكمبيــوتر التعليمــي متعــدد الوســائط
علــى تحصــيل الطالــب المعل ــم لــبعض المفــاهيم العلمي ــة .رتــالة ماجســتري غــري منشــورة ،القــاهرة ،كليــة
البنات ،جامعة و

س.

ـ ـ با ا ،أمحد اؤاد (2131م) .تكنولوجيا النانو وتوقعات المستقبل .املوتووة الثقااية للشبا  ،العدد:
 ،36اعلس القومم للشبا  ،ا تكندرية.

ـ ـ بالبيد ،تعيد وبداهلل (2116م) .تبسيط الكيمياء العامة (ط .)3الرياض :مكتبة الر د،ج.3
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ـ ـ براديت.ت (2131م ) .أساسيات النانو :إدراك علم النانو وتقنياته (ط ( .)3ترمجة :آهتف ديا
ووبدالقادر رمحو) .دمشه  :دار وبف للنشر والتوزي والرتمجة.

ـ ـ بسيوين ،وبداحلميد (2118م) .مفاهيم تكنولوجيا النانو (ط .)3القاهرة  :دار الكتت العلمية للنشر
والتوزي .
ـ ـ ـ البســيوين ،حممــد راعــل والشــرقاوي ،مجــاىل ماــتفم (2118م) .اعاليــة برجــامج الوتــا ة الفا قــة

تنميــة

مه ــارات الع ــروض التقدميي ــة ل ــدى ط ــب كلي ــات الرتبي ــة واهتاه ــا م وه ــا .تكنولوجي ــا التعل ــيم :سلس ــلة
دراسات وبحوث محكمة ،القاهرة ،ايمعية املارية لتكنولوجيا التعليم ،اعلد ،38:العدد1 ،)1( :ـ ـ 66
ـ البتش ،حممـد وليـد وأبـو زينـة ،اريـد كامـ (2117م) منـاهج البحـث العلمـي تصـميم البحـث والتحليـل
اإلحصائي (ط .)3ومان :دار املسرية.
ـ ـ ببجل ،جويل ( 2117م) .التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  (.spssترمجة :خالد العامري) ط،3

دار الفاروق للتباوة والنشر ،مار.
ـ ـ تغريد وبدالرمح اجازي (2118م).بناف مقيا اهتاهات و الكيمياف لتلبة الاف احلادي وشر والثاين
وشر .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة الريموك ـ اأردن ،اعلد ،9 :العدد73،)3(:ـ ـ .91

ـ ـ ترجنل.تد (2118م) .رقص الجزيئات :كيف تغير التكنولوجيا من حياتنا (ط ( .)3ترمجة  :هتباح
هتديه الدملوجم )  .لبنان  :املنظمة العربية للرتمجة.

ـ ـ تو  ،يللم (2119م).تقنية النانو آمال ومخاطر جديدة (ط) .)3ترمجة :وقب احلريا ووبداهلل
احلاج) .الرياض  :مكتبة امللك اهد للنشر والتوزي .

ـ ـ جام  ،اس (2131م) .تصميم التعليم ( ط .)2ومان :دار الفكر.
ـ ـ جامعة امللك تعود 3311) ،ه) المؤتمر الدولي لتقنيات صناعة النانو :التقنية الرائدة في القرن
الواحد والعشرين ،الرياض 9 ،ـ ـ /3311/3/33ه.
ـ ـ ايبايل ،هشام (2131م) .تكنولوجيا النانو (ط .)3املنيا  :دارا هلدى للنشر والتوزي .
ـ ـ ايزار ،وبداللتيف الافم (2112م) .اعالية اتت دام التعليم ساودة الكمبيوتر متعدد الوتا ة
اكتسا

بع

مستويات تعلم املفاهيم العلمية واه منو ج ( اراير ) لتعلم املفاهيم .مجلة التربية ،كلية

الرتبية ،جامعة اأزهر ،العدد19 ،315 :ـ ـ . 81

ـ ـ تتور  ،هوىل (2119م) .المستقبل النانوي )ط( .)3ترمجة  :هتباح هتديه الدملوجم( بريوت :املنظمة
العربية للرتمجة.
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ـ ـ جليلة ،حممود حمسو (2117م) .العالقة بين األنماط المختلفة لشاشات برمجيات الوسائط الفائقة
واكتساب المفاهيم واالتجاه في مادة الحاسب للصف األول الثانوي .رتالة دكتورار غري منشورة

معهد الدراتات والبحو الرتبوية ،قسم تكنولوجيا التعليم ،جامعة القاهرة.

ـ ـ مجعة ،اس (2119م) .النانوتكنولوجي في قطاع التشييد والبناء (ط .)3القاهرة  :مكتت الدراتات
وا تتشارات اهلندتية.

ـ ـ ايم  ،وبدالباتة (2117م).تكنولوجيا النانو الفائقة (ط .)3القاهرة ـ ـ مار :دار ولة مار للتباوة
والنشر والتوزي .
ـ ـ اينزوي ،وبا وبدالعزيز (2115م) .فعالية برنامج وسائط متعددة تفاعلية في تحقيق أهداف منهج
الحاسب اآللي لتالميذ المرحلة اإلعدادية .رتالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية النووية ،قسم
تكنولوجيا التعليم ،جامعة و س.
ـ ـ ـ ـ ايهـ ــوري ،جاهتـ ــر ولـ ــم والسـ ــعيدي ،أمحـ ــد ب ـ ـ حممـ ــد والربيكـ ــم ،تـ ــعيد ب ـ ـ حممـ ــد ختابيـ ــة وبـ ــداهلل
(2133م) .أ ــر ت ــدريس العل ــوم بتريق ــة ا تتقا ــاف املوج ــيف اكتس ــا ط ــب الا ــف العا ــر اأتات ــم
للمفــاهيم العلميــة بنســه العل ــوم

تــلتنة ومــان .رس ــالة الخل ــيج العرب ــي ،الع ــدد ،339 :مكتــت الرتبيــة

العر لدوىل اخلليج العر  ،الرياض.
ـ ـ جورج ،كار غاجيس و جيم ،ويللس (2119م) .النهج ا ترتاتيجم لإلدارة الدولية للمواد الكيميا ية.
بحث مقدم للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية ،الدورة الثاجية ،جنيف  33 ،ـ ـ 35أيار/
مايو2119،م .ولئ الرابة ا لكرتوين ، www.saicm.org :تاريخ ا تااة3311 /1/2 :ه
ـ ـ جيهان حممد وفيفم (2116م) .أثر استخدام الوسائط الفائقة على تحصيل طالب الصف الثالث
الثانوي .رتالة ماجستري غري منشورة ،معهد الدراتات والبحو الرتبوية :قسم تكنولوجيا التعليم ،جامعة
القاهرة.
ـ ـ احلاي  ،جنم مسفر (2119م) .قصة تقنية النانو (ط .)3الرياض :دار وامل الكتت للتباوة والنشر
والتوزي .

ـ ـ احلكيمم ،وليد (2111م) .أثر استخدام االستقصاء الموجه على تحصيل المفاهيم البيولوجية
واالحتفاظ بالمعرفة العلمية .رتالة ماجستري غري منشورة ،جامعة ودن ،ايمهورية العربية اليمنية.
ـ ـ أبو احللو ،يعقو وبداهلل والعمر ،ولئ أمحد ( د ـ ـ ت) .تطوير مقياس لالتجاهات نحو الدراسات
االجتماعية .جامعة الريموك ،ىلربد ـ اأردن.
ـ ـ ـ ـ مح ـ ــودة ،وبدالبات ـ ــة (2116م)  .الن ـ ــانو عل ـ ــم ال يـ ـ ـزال ف ـ ــي المه ـ ــد .ول ـ ــئ الـ ـ ـرابة ا لك ـ ــرتوين:
)http://faculty.kfupm.edu.sa.(pdf
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ـ ـ احليلة ،حممد حممود (2113م) .تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق (ط .)3ومان :دار املسرية.
ـ ـ احليلة ،حممد حممود (2111م) .أ ر برجامج اتتقاا م معتمد ولئ الوتا التعليمية البيئية
املبا ر واملؤج لتلبة الاف الساب اأتاتم

التحاي

مادة العلوم وتنمية تفكريهم اإلبداوم .دراسات العلوم

التربوية ،ايامعة اأردجية ،ج ،3العدد. 11:
ـ اخلزرجم ،قحتان خلف ورجا وفيف ونا م وأتي باتم الزبيدي (2131م) .التقنية النانوية (ط. )3
ومان :دار دجلة جا رون وموزوون.

ـ ـ خليـ  ،أجمــد (2119م) .التطبيقــات الطبيــة للنــانو تكنولوجيــا .جامعــة امللــك اهــد للبــرتوىل واملعــادن .ولــئ
الرابة ا لكرتوين. http://faculty.kfupm.edu.sa.(pdf( :
ـ ـ خلي ،كماىل حممد (2117م).مهارات التفكير التباعدي (ط.)3ومان  :دار املناهج للنشر والتوزي .
ـ ـ مخيس ،حممد وتية ( 2111م) .عمليات تكنولوجيا التعليم (ط.)3القاهرة :دار الكلمة.
ـ ـ الدريهم ،أُتامة ب جاتم (2117م) .تتبيقات تقنية الناجو
وبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ج ،2العددان ،81 :و. 83

امليار .مجلة العلوم والتقنية ،جامعة امللك

ـ ـ دواف حممد أبو را د (2117م) .فعالية برنامج مقترح متعدد الوسائط لتنمية مهارات صفحات الويب
التعليمية لدى طالب قسم إعداد معلم الحاسب اآللي لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،رتالة ماجستري

غري منشورة ،قسم تكنولوجيا التعليم ،كلية الرتبية النووية بدمياط.

ـ ـ دجيلينا مالش (2133م) .التقنية الطبية الحيوية النانوية (ط ( .)3ترمجة  :أمحد ب ها م احلموي
وطارق ضيف السرجناوي) .الرياض :جامعة امللك تعود .

ـ ـ رمحو ،وبدالقادر (2118م) .قيادة ثورة النانو :إعادة ترتيب العالم وإنتاجه (ط .)3دمشه :دار وبف
للنشر والتوزي والرتمجة.
ـ ـ الركيان ،تليمان وبدالعزيز (2117م).صناعة النانو :دراسة للتجربة العالمية .الرياض :جامعة امللك
تعود.
ـ ـ رمود ،ربي وبدالعظيم والظاهري ،حيم محيد (2132م) .مدخل لمناهج البحث في تقنيات التعليم
(ط .)3جدر :مكتبة خوارزم للنشر والتوزي .

ـ ـ روا دة ،ىلبراهيم (2113م) .مستوى تقدير طلبة الاف التات

اأردن ملناهج ولومهم املتورة .مجلة

دراسات مستقبلية ،جامعة أتيوط ـ ـ أتيوط ،العدد.)9( :
ـ ـ رو ن ،أومنيس (2118م) .فلسفة الكوانتم :فهم العلم المعاصر وتأويله (ترمجة :أمحد اؤاد با ا ،وميا
طريف اخلويل) تلسلة وامل املعراة ،اعلس الوط للثقااة واآلدا والفنون ،الكويل  ،ودد. 151:
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ـ ـ الرمياوي ،حممد وودة وآخرون (2113م) .علم النفس العام (ط .)3ومان :دار املسرية.

ـ ـ زي الدي  ،حممد حممود الظاهري ،حيىي ب محيد (2131م) .اعالية برجامج تدري مقرتح
مهارات اتت دام بع وتا ة التعليم ا لكرتوجية تعليم العلوم لدى معلمم املرالة ا بتدا ية

تنمية
منتقة

مكة املكرمة .بحث مقدم للندوة األولى في التعليم والتدريب ،كلية الرتبية ،جامعة امللك تعود ،خبىل
الفرتة 27 :ـ ـ  /29ربي الثاين3313 ،ه .

ـ ـ أبو زينة ،اريد كام (2133م) .النموذج االستقصائي في التدريس والبحث وحل المشكالت (ط.)3
ومان :دار وا .
ـ ـ السايج ،السيد حممد مرال اامد هاين (2119م) .تقوا منهج العلوم باملرالة اإلودادية ولئ ضوف
بع

مفاهيم الناجوتكنولوجم .بحث مقدم للمؤتمر العلمي الحادي والعشرين :تطوير المناهج

الدراسية بين األصالة والمعاصرة .القاهرة ،مار.
ـ ـ السبيعم ،بدر اايز (2117م) .تقنية الناجو

التتبيقات العسكرية .مجلة العلوم والتقنية ،جامعة امللك

وبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ج ،2العددان ،81 :و. 83

ـ ـ ترايا ،وادىل السيد حممد (2117م) .تكنولوجيا التعليم المفرد وتنمية االبتكار :رؤية تطبيقيه (ط.)3
ومان  :دار وا للنشر والتوزي .
ـ ـ ترايا ،وادىل السيد حممد )2119م) .تكنولوجيا التعليم ومصادر التعليم االلكتروني مفاهيم وتطبيقات
عملية ( ط .)3الرياض  :مكتبة الر د للنشر والتوزي ،ج. 2
ـ ـ تعاد أمحد اه (2113م) .تقوا برجميات الوتا ة املتعددة لوزارة الرتبية والتعليم

ضوف معايري

ايودة .ايمعية املارية لتكنولوجيا التعليم .تكنولوجيا التعليم :سلسلة دراسات وبحوث محكمة،
القاهرة ،ايمعية املارية لتكنولوجيا التعليم ،اعلد ،33 :العدد76 ،)1( :ـ ـ . 333

ـ ـ تلتان ،هتبح ماتفئ (2113م) .الكيمياء العامة (ط .)2الرياض :مكتبة العبيكان.
ـ ـ تليم ،حممد هتابر وآخرون (2116م) .بناء المناهج وتخطيطها (ط .)3بريوت :دار الفكر.
ـ ـ مسارة ،جواف أمحد العديلم ،وبدالسبم موتئ ( 2118م) .مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية
(ط .)3ومان :دار املسرية.
ـ ـ تهام هتا جاري (2113م) .أثر التعليم بالمنحى االستقصائي والعروض العملية في االستدالل
العلمي والتحصيل لدى طالبات الصف التاسع في مبحث األحياء .رتالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة
ومان العربية للدراتات العليا ،اأردن.
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ـ ـ توت

اكر جميد (2117م) .أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية (ط .)3ومان  :دار

ديبو للنشر والتوزي .

وزينت النجار(2111م) .معجم المصطلحات التربوية النفسية (ط .)3القاهرة :الدار

ـ حاتة ،اس
املارية اللبناجية.

ـ ـ حاتة ،اس أمحد (2133م) .تقنية النانو ومستقبل البشرية (ط .)3القاهرة :دار طيبة للنشر والتوزي .
ـ ـ الشرا  ،جعفر ب اراان( 2117م) .جماهر تقنية الناجو .مجلة العلوم والتقنية ،جامعة امللك وبدالعزيز
للعلوم والتقنية ،ج ،2العددان ،81 :و. 83
ـ ـ الشربي  ،زكريا (2119م) .عبقرية من الطفولة وشخصية متميزة :نانوسيكولوجي :إزاحة الجليد عن
علم النفس (ط .)3القاهرة  :دار الفكر العر للتب والنشر.
ـ ـ أبو قري ،حممد تليمان واس  ،منري تليمان (2117م) .ااولية برجامج بالوتا ة املتعددة ولئ مستوى
مادة التكنولوجيا لدى طلبة الاف التات  ،كلية الرتبية ،قسم املناهج وتكنولوجيا املعلومات،
التحاي
مجلة الجامعة اإلسالمية ( سلسلة الدراسات اإلنسانية) اعلد ،36 :العدد (335 ، )3ـ ـ . 373
ـ ـ الشناق ،قسيم حممد ودومم ،اس ولم (2131م) .اهتاهات املعلم والتلبة و اتت دام التعلم
ا لكرتوين

املدار الثاجوية اأردجية .مجلة جامعة دمشق ،العددان (215 ،)2 ، 3ـ ـ . 273

ـ ـ الشيخ ،اتج اهلل وموتئ ،حممود (2119م) .قصة تكنولوجيا النانو حاضرها ومستقبلها (ط .)3القاهرة
 :املكتبة اأكادميية.
ـ ـ اب هتادق ،وبدالوها

رجت ( 3313ه) .تقنية النانو :اإلنسان ـ ـ البيئة (ط.)3اململكة العربية

السعودية ،جامعة امللك تعود.

ـ ـ هتربي ،ماهر ىلمساوي (2112م) .الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم (ط .)3
الرياض :مكتبة الر د.
ـ ـ ـ ـ هتـ ــفات تـ ــبمة (2119م) .النـ ــانوتكنولوجي عـ ــالم صـ ــغير ومسـ ــتقبل كبيـ ــر :مقدمـ ــة فـ ــي فهـ ــم علـ ــم
النانوتكنولوجي (ط .)3بريوت  :الدار العربية للعلوم جا رون.
ـ ـ الامادي ،وبداهلل (2118م) .مقيا اهتاهات التلبة و اإلاااف.مجلة جامعة دمشق ،اعلد،23 :
العدد 335 ،)2( :ـ . 363

ـ ـ هتوااتة ،وليد وبدالكرا (2118م) .تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واتجاهات الطلبة نحو العلوم
(ط .)3ومان  :دار الثقااة للنشر والتوزي .
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ـ ـ هتوااتة ،وليد وبدالكرا والفشتكم ،ها م ودجان(2131م) .أ ر تدريس اأاياف ساودة احلاتو
()CAI

حتاي طب

العلوم بكلية العلوم بتبوك واهتاها م و اتت دام احلاتو  .مجلة جامعة

دمشق ،العددان (177 ،)2 ، 3ـ ـ . 315
ـ ـ اللويان ،وبداهلل هتا (2118م) .تتبيقات تقنية الناجو .مجلة النانو ،معهد امللك وبداهلل لتقنية الناجو،
جامعة امللك تعود ،ج ،3العدد .)3( :

ـ ـ طعيمة ،أمحد ر دي (2116م) .معايري جودة اأهتالة واملعاهترة للعناهتر الرتبوية (احملتوى) .بحث مقدم
لندوة نحو رؤية مستقبلية لمسار التعليم العام في العالم اإلسالمي ومجتمعات األقليات المسلمة.
اخلرطوم ـ ـ السودان23 ،ـ ـ 27ربي أوىل 3327ه.
ـ ـ التيتم ،حممد محد (2113م) .البنية المعرفية الكتساب المفاهيم تعلمها وتعليمها( ،ط )3دار اأم
للنشر والتوزي  :ىلربد.
ـ ـ وبد الكرا ،حممود أمحد (2111م) .فاعلية تصميم برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط في ضوء معايير
التصميم المستخلصة من التحليل البعدي على التحصيل والتفكير االبتكاري لدى طالب تكنولوجيا
التعليم بكلية التربية جامعة األزهر .رتالة دكتورار غري منشورة ،كلية الرتبية  ،جامعة اأزهر.
ـ ـ وبداحلميد ،حممد (2118م) .البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم ( ط .)2القاهرة :وامل الكتت.
ـ ـ وبدالسبم ،حممد احلسي (2131م) .تكنولوجيا النانو والتصنيع الغذائي (ط .)3القاهرة :املكتبة
اأكادميية.
ـ ـ وبدالسبم ،أتامة حممد (2115م) .فعالية برنامج تدريبي بواسطة الوسائط المتعددة لتنمية مهارات
المعلوماتية واالتصاالت واالتجاهات نحو التعلم الذاتي .رتالة دكتورار غري منشورة ،معهد الدراتات
الرتبوية ،القاهرة.
ـ ـ ـ وب ــدالعاطم ،اسـ ـ الب ــات ( 2116م).تص ــميم مق ــرر عب ــر اإلنترن ــت م ــن منظ ــورين مختلف ــين البن ــائي
والموضــوعي وقيــاس فاعليتــه فــي تنميــة التحصــيل والتفكيــر الناقــد واالتجــاه نحــو الــتعلم القــائم علــى
اإلنترنــت لــدى طــالب كليــة التربيــة جامعــة اإلســكندرية .رتــالة دكتــورار غــري منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة

اإلتكندرية.
ـ ـ وبداملنعم ،ولم حممد واس  ،وراة أمحد (2111م) .توظيف تكنولوجيا الوتا ة املتعددة

تعليم

العلوم التبيعية رالة التعليم اأتاتم ،املنظمة العربية للرتبية والثقااة والعلوم .بحث مقدم لندوة تطوير
أساليب تدريس العلوم في مرحلة التعليم األساسي باستخدام تكنولوجيا التعليم .تلتنة ومان ـ ـ

مسقة.
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ـ ـ أبو وزيز ،تعيد يوتف ( 2119م) .اعهر ا لكرتوين
وبداهلل لتقنية الناجو ،جامعة امللك تعود ،ج ،1العدد .)1( :

تتبيقات الناجو .مجلة النانو ،معهد امللك

ـ ـ وتا اهلل ،ميشي كام (2131م) .طرق وأساليب تدريس العلوم (ط .)3ومان :دار املسرية للنشر
والتوزي والتباوة.
ـ ـ أبو وبم ،رجاف حممود (2115م) .تقويم التعلم (ط .)3ومان :دار املسرية.
ـ ـ أبو وبم ،رجاف حممود (2116م) .مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية (ط .)3مار :دار النشر
للجامعات.
ـ ـ وبم ،هتبح الدي حممود (2116م) .االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية (ط .)3اأردن :دار
الفكر.

ـ ـ العويس ،أمحد ب وبدالعزيز واخلويتر ،تليمان ب محاد والواهت  ،وبدالعزيز ىلبراهيم والسحيباين
(3325م) الكيمياء العامة (ط.)3الرياض :دار اخلرجيم للنشر والتوزي .
ـ ـ اتج اهلل ،مندور وبدالسبم (2111م).أثر برنامج مقترح في التربية التكنولوجية على تحصيل التالميذ
ومهاراتهم واتجاهاتهم وتفكيره االبتكاري في الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمصر .رتالة
دكتورار غري منشورة ،جامعة املنفوييف ،كلية الرتبية ،مار.
ـ ـ ـ ا ــر الــدي  ،حممــد بــاقر (3311م) .واــر التقنيــة اا قــة الاــغر را ــدة القــرن الوااــد والعش ـري ب ـ الواق ـ
والتموح .مجلة ينابيع ،العدد12:
ـ ـ ارجون ،خالد حممد (2113م) .الوسائط المتعددة بين التنظير والتطبيق (ط .)3الكويل :مكتبة الفبح
للنشر والتوزي .

ـ ـ اقييف ،أ رف ىلتان جعفر (2111م) .تقنيات الناجو :ىلبداع ولئ مستوى ايزيف .مجلة التدريب
والتقنية .املؤتسة العامة للتدريت امله والتق  ،العدد55 :
ـ ـ ابدمري،ف ميت

وكو ب  ،اياتشسبف وترتوتكيو ،ميكا ي (2133م) .مدخل إلى االلكترونيات

النانوية :علم وهندسة وتطبيقات (ط( .)3ترمجة  :ولم تكاف) .بريوت  :املنظمة العربية للرتمجة.
ـ ـ قتامم ،يوتف جايفة قتامم (2113م ) سيكولوجية التدريس (ط .)3ومان :دار الشروق.
ـ ـ القتان حممد (2119م) .التقاجة الناجوية

الاناوة النفتية .مجلة التقدم العلمي ،مؤتسة الكويل

للتقدم العلمم .العدد66 :
ـ ـ قتية ،غسان يوتف (2133م) .االستقصاء (ط .)3ومان :دار وا .
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ـ ـ القب ،ا ر الدي

وجاهتر ،يوجس ومج  ،حممد جهاد (2116م).طرائق التدريس العامة في عصر

المعلومات (ط .)3اإلمارات العربية املتحدة :دار الكتا ايامعم.
ـ ـ الكرا ،مجاىل ال (2119م) .تقنية الناجو وهتناوة كواب األياف البارية .مجلة النانو ،معهد امللك
وبداهلل لتقنية الناجو ،جامعة امللك تعود ،ج ،1العدد.)1( :
الاناوة البرتولية والبرتوكيميا ية .مجلة العلوم

ـ ـ الكناين ،حممد فيه (2117م) .احملفزات الناجوية

والتقنية ،جامعة امللك وبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ج ،2العددان ،81 :و. 83
ـ ـ كنسارة ،ىلاسان حممد ووتار ،وبداهلل ىلتحاق ( .)2119الحاسوب وبرمجيات الوسائط (ط .)3مكة
املكرمة :مؤتسة هبادر لإلوبم املتتور.
ـ ـ الكيبين ،وبداهلل زيد والشريف  ،جلاىل كماىل (2115م) .مدخل إلى البحث في العلوم التربوية
واالجتماعية (ط .)3ومان :دار املسرية.

ـ ـ ىل ،زكريا حيم (2113م) اعالية الوتا ة املتعددة

التحاي وتنمية مهارات ىلجتاج الشرا ج املتزامنة

هتوتياب لدى طب كلية الرتبية جامعة أم القرى باململكة العربية السعودية .رسالة الخليج العربي ،مكتت
الرتبية العر لدوىل اخلليج ،الرياض 315 ، )91( ،ـ ـ 361

ـ ـ ليلئ هتا العلم (2119م) .التقاجة الناجوية مسرية وتتبيقات .مجلة التقدم العلمي ،مؤتسة الكويل
للتقدم العلمم .العدد66 :

ـ ـ ليندا ويليامز وواد،آدمز (2117م) .تكنولوجيا النانو بوضوح :دليلال للتعلم الذاتي (ط ( .)3ترمجة
:خالد العامري) .القاهرة  :دار الفاروق لبتتثمارات الثقااية.

ـ ـ ل  ،اوترت (2133م) .تقنية النانو :علم ـ ـ وإبداع – وفرص واعدة (ط ( .)3ترمجة  :ماتفئ موتم)
الرياض :دارا ملريخ للنشر.
ـ ـ مارك،راتنز وداجياىل راتنر (2133م) .التقانة النانوية :مقدمة مبسطة للفكرة العظيمة القادمة (ط.)3
(ترمجة  :اام النجدي ) بريوت :املنظمة العربية للرتمجة.
ـ ـ حممد ،حممد ها م (2131م) .تكنولوجيا النانو :مقدمة إلى أنابيب النانو الكربونية وتطبيقاتها
(ط.)3القاهرة :ىليرتاك للتباوة والنشر والتوزي .

ـ ـ حممد ،حممد ها م (2132م) .مخاطر تكنولوجيا النانو (ط .)3ومان  :دار احلامد للنشر والتوزي .
ـ ـ حممد ،وادىل وبداهلل (2131م) .أسس البحث العلمي في ضوء التعديالت الواردة في APA5

(ط .)3الرياض :دار الزهراف.

ـ ـ مروم ،توايه أمحد واحليلة ،حممد حممود (2112م) .طرائق التدريس العامة (ط .)3ومان :دار املسرية.
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ـ ـ مرا تليم (2112م) .علم نفس النمو (ط .)3لبنان :دار النهلة.
ـ ـ مساودة ،راا (2111م) .تطور عمليات االستقصاء العلمي وعالقتها بمستوى التعليم الصفي ونمط
التعليم والتحصيل العلمي لدى طالب المرحلة األساسية .رتالة دكتورار غري منشورة ،جامعة ومان
العربية للدراتات العليا ،اأردن.
ـ ـ مسلم ،حممد وبدر ووبداعيد ،أمحد وبدالفتاح وهبكلم ،ولم اس (2131م) .تقنية النانو :الواقع
والنظرة المستقبلية (ط .)3الرياض :جامعة امللك تعود.
ـ ـ ماتفم ،أكرم اتحم (2118م) .الوسائط المتعددة التفاعلية :رؤية تعليمية في التعلم عبر برمجيات
الوسائط المتعددة التفاعلية (ط .)3القاهرة  :وامل الكتت للنشر والتوزي .
ـ ـ ملحم ،تامم حممد ( 2116م) سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النطرية والتطبيقية (ط .)2ومان:
دار املسرية.
ـ ـ ملحم ،تامم حممد (2112م) .مناهج البحث في التربية وعلم النفس (ط .)2ومان :دار املسرية.
ـ ـ مناىل وبدالعاىل مبارز وىلمساوي  ،تامج تعيد (2131م) .تطبيقات تكنولوجيا الوسائط المتعددة
(ط .)3ومان :دار الفكر.
ـ ـ املهنا ،وبدالرمح ولم والعاين ،داام ىلمساوي

والسليمان ،اس (2117م) .تتبيقات التقنية متناهية

الاغر .مجلة العلوم والتقنية ،جامعة امللك وبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ج ،3العدد. 82 :
ـ ـ املهنا ،كماىل مهنا (2131م) .التت احليوي الناجوي .مجلة العلوم والتقنية ،جامعة امللك وبدالعزيز
للعلوم والتقنية ،ج ،2العدد91 :

ـ ـ موتئ ،اس اس (2119م) .استخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي (ط .)3القاهرة :
دار الكتا احلديث.
ـ ـ وئ ولوي احلبشم (2119م) .ما هي تقنية النانو (ط .)3الرياض :مكتبة العبيكان.
ـ ـ جوا  ،خالد حممود (2131م) .برنامج مقترح إلكساب طالب قسم تكنولوجيا التعليم بعض مهارات
إنتاج برمجيات الواقع االفتراضي التعلمية.رتالة دكتورار غري منشورة ،جامعة و

س ،كلية الرتبية

النووية ،مار.

ـ ـ اهلدله ،هشام وبد العزيز (2117م) .تتبيقات الناجو

العبج .مجلة العلوم والتقنية ،جامعة امللك

وبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ج ،2العددان ،81 :و83
ـ ـ هدله ،هشام وبدالعزيز (2118م) .تقنية الناجو والتش يا الت  .مجلة النانو ،معهد امللك وبداهلل
لتقنية الناجو ،جامعة امللك تعود ،ج ،3العدد .)3( :
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 مؤتسة اور الدولية للنشر: ا تكندرية.)3 تكنولوجيا النانو (ط.)م2133( ـ ـ هناف مهدي أبو زيد

. والتوزي
 ااولية برجامج تعليمم قا م ولئ خرا ة.)م2119(  هتبحم أمحد،ـ ـ يسرية وبداحلميد ارج وتليمان
.عبة تكنولوجيا التعليم

تاميم املواقف التعليمية لدى طب

التفكري لتنمية مهارات التفكري اإلبداوم
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