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 علوم اللدى معلمي واالتجاهات نحوها ثقافة تكنولوجيا النانو 

 .مدينة تعزفي  المرحلة الثانويةب
 

 إعـداد
 عيد المعمريد. سليمان عبده أحمد س

 أستاذ المناهج وطرائق تدريس العلوم المساعد
 (1)اليمن -جامعة تعز –كلية التربية بالتربة 

 
 الدراسة:ملخص 

بالمرولذة علذوم اللمذ  لذد  معواالتجاهذات نووهذا مسذتو  ققافذة تكنولوجيذا النذانو تقصذ   هذذ  الدراسذة ىلذ هدفت    
هذذا ولتوقيذق . الجذنس والتخصذ  لذديمم بذاختالف مد  اختالف هذ  الققافة واالتجاهات، و ف  مدينة تعزالقانوية 

تكذون االختبذار  .ىعذداد الباوذ تجاهذات نووهذا مذن ققافذة بتكنولوجيذا النذانو ومقيذاس االاختبذار ال تم استخدام مدفال
مذذن بصذذورتا النمائيذذة  االتجاهذذات مقيذذاسمذذن نذذوخ االختيذذار مذذن متعذذدد، وتكذذون  مفذذرد  (04مذذن )بصذذورتا النمائيذذة 

( 83مذذن )عينذذة الدراسذذة تكونذذت و  ،تذذوفر الخصذذائ  السذذيكومترية لكذذا مذذن ا داتذذينالتوقذذق مذذن تذذم مفذذرد  و ( 83)
 .تعز مدينةمديرية القاهر  ب من مدارس ( مدارس3يعملون ف  )لة القانوية ومعلمة من معلم  العلوم بالمرو معلما  

 ممبلذذذت متوسذذذط ىذ بشذذذكا عذذذامبتكنولوجيذذذا النذذذانو عينذذذة الدراسذذذة ققافذذذة مسذذذتو  انخفذذذا  الدراسذذذة نتذذذائج أظمذذذرت    
بنسذبة درجذة ( 84)المتمقا بذذ (،الفرض )المتوسط بعالمة الموك  قليلة ىذا قيست%( وه  56)( وبنسبة 22،22)
لذد  المعلمذين الققافذة هذذ  فذ  مسذتو  ق ت نتائج الدراسة وجذود فذر . كما أظمر من الدرجة الكلية لالختبار %(85)
 ا  نتذذائج ارتفاعذذالكمذذا أظمذذرت  ؛لصذذالا معلمذذ  الفيزيذذا و لتخصذذ  متغيذذر الصذذالا الذذذكور و و تغيذذر الجذذنس عذذز  لمت  

نوذذذذذو تكنولوجيذذذذذا النذذذذذانو لذذذذذد  المعلمذذذذذين بلذذذذذت متوسذذذذذط مسذذذذذتو  االتجاهذذذذذات  ىذفذذذذذ  مسذذذذذتو  االتجاهذذذذذات  ا  مناسذذذذذب
الجذنس  الدراسذة عذز  لمتغيذر ف  مسذتو  االتجاهذات ت   ا  قالدراسة فر  م تكشفل بينما(. %88)( بنسبة 108،738)

   التوصيات والمقتروات. جملة من نتائج الدراسة تم وضع عناا أسفرت عل  م وبنا    ؛والتخص 
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Abstract 

   The current study aims to Investigate the level of Nanotechnology culture of 

Secondary Schools Science Teachers in the Republic of Yemen and to what extent it 

differs across gender and specialization. To achieve the Objective of the study, a 

Nanotechnology Culture test and Attitudes measurement have been designed by the 

researcher. The test consists of (40) multiple-choices items and the Attitudes 

measurement consists of (38) items. The reliability and validity of both of them have 

been verified. The sample of the study includes (78) male and female Secondary 

School Teachers. They are working in (8) Schools in Al-Qahirah District in Taiz 

Governorate.  

   The study has Concluded that Secondary Schools Science Teachers are not familiar 

enough with the Nanotechnology Culture in general. The average is (22.22) with a 

percentage of (56%) is low if compared with  (75%) borderline.  

  The study has also Concluded that there are some differences in the level of  

Nanotechnology Culture among the Teachers on the basis of gender and major. The 

study has found that male Teachers and Physics Teachers are more Culturally aware 

of Nanotechnology. 

  In addition, the study has found that the Attitudes level is satisfactorily high. The 

average of the Teachers’ Attitudes level towards Nanotechnology is (147.983) with a 

percentage of (77%). However, the study has not found any differences in the Level 

of Attitudes due to the variables of the study. The study has Concluded with some 

Recommendations and Suggestions. 
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 ثقافة تكنولوجيا النانو واالتجاهات نحوها لدى معلمي العلوم 

 بالمرحلة الثانوية في مدينة تعز.
 ()د. سليمان عبده أحمد سعيد المعمري/ إعـداد

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 مقدمة الدراسة:

يعيش العالم اليوم قور  علميذة جديذد  توصذف بانمذا قذور  القذرن الوذاد  والعشذرين، وهذ  قذور  تكنولوجيذا النذانو،     
وظمذرت معمذا مفذردات جديذد  لذم تكذن معروفذة عالمية الوديقة ف  الوقت الوذال ، الت  ت عد ىود  أهم االتجاهات ال

مذن الذدوا فذ  مجذاا أبواقمذا العلميذة، وتطبيقاتمذا التكنولوجيذة فذ  العديذد مذن المجذاالت من قبذا، وتسذابقت العديذد 
الويويذذة. وممذذا الشذذك فيذذا أن لمذذذ  القذذور  أقرهذذا فذذ  كافذذة جوانذذال الويذذا  السياسذذية واالقتصذذادية والتربويذذة، و يرهذذا 

(Asmatulu & Misak, 2011,p13) ،( ، 2،  2414أبو فود.) 
الوذذال ، وت وظذذ   للتقذذدم العلمذذ  والتكنولذذوج  فذذ  العصذذر ا سذذاس أو المفتذذار الذذرئيسلنذذانو تكنولوجيذذا ا وتعتبذذر   

الصذذذعال التنبذذذ  مذذذن القتصذذذاد وتنذذذوير التعلذذذيم، و بطلذذذال متزايذذذد فذذذ  المنتجذذذات الصذذذناعية، فمذذذ  تسذذذع  ىلذذذ  تقذذذوير ا
ميبذذذذذذذذذذذذان ي كذذذذذذذذذذذذد كذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذن كمذذذذذذذذذذذذا  ،(Shirley,2008,p16) الويذذذذذذذذذذذذا تذذذذذذذذذذذذ  سذذذذذذذذذذذذتعتر  نمذذذذذذذذذذذذط بذذذذذذذذذذذذالتغيرات ال

(Meyyappan,2004,p312 و ،)أن تكنولوجيا النذانو سذوف تذ د  ىلذ  تغييذرات ىل   (205،  2447) سالمة
مجذاا الصناعة والطال، والغذا  والزراعة والطاقة والميا  والبيئذة، وفذ  تطوير تطبيقاتما ف   شاملة، وي  يتم واليا  

ف  تلذك المجذاالت، ونتيجذة  هميتمذا فمذ   وذلك لما لما من تطبيقات  ير مسبوقة الطيران والفضا  واالتصاالت؛
وخاصذة  بذين جميذع دوا العذالم متزايذدان وتمويا سباق -واليا  -، والصناعية فمناك تشغا اهتمام ا وساط العلمية

الدوا المتقدمة الت  ترصد ميزانيذات كبيذر  لذدعم ا بوذا  الخاصذة بمذا، وذلذك بسذبال الصذفات، والخذوا  الجديذد  
 الت  تكتسبما المواد النانوية.

ي كذذد العديذذذد مذذن الخبذذرا  بذذان علذذذم تكنولوجيذذا النذذانو علذذم وذذذدي  يبوذذ  فذذ  تصذذميم أجمذذذز  عذذالو  علذذ  ذلذذك و    
 & Tarng) البنذذذذذذا  الجزيئذذذذذذ  أو الذذذذذذذر  للمذذذذذذاد  سذذذذذذا  علذذذذذذ  تعذذذذذذديامتناهيذذذذذذة فذذذذذذ  الصذذذذذذغر يركذذذذذذز أسا

Others,2011,p1256)،  تللمذذاد  تغيذذر  كلمذذا تغيذذر الترتيذذال الذذذر فترتيذذال الذذذرات،  فذذ  ىعذذاد تذذا تذذتلخ  فكر و 
فعندما تكون المواد بوجم النانو تختلف خصائصما الماديذة، والفيزيائيذة، والكيميائيذة، والبيولوجيذة عمذا  ؛خصائصما

المذذذاد  فذذذ  والتمذذذا المتناهيذذذة الصذذذغر تكتسذذذال صذذذفات وخذذذوا  كمربائيذذذة   نبا وجذذذام الكبيذذذر  وهذذذ   عليذذذا تكذذذون
(، )بذذذر ، 21،  2443)بسذذذيون ،  مذذذاتخذتذذذا ذراتائية نتيجذذذة الترتيذذذال الجديذذذد الذذذذ  ىوضذذذوئية ومغناطيسذذذية اسذذذتقن

الخاملذذة ىلذ  سذذريعة المذواد ومذذن  ،الصذذلبة ىلذ  سذائلةوبمذذ  الطريقذة يمكذذن توويذا بعذذ  المذواد  .(84،  2411
 (.14 ،2447)العل ،  ، وهكذاىل  موصلةالعازلة المواد من و  ،التفاعا

 مصذنعة مذن الذذرات، منتجذاتتصذنيع اآلن يذتم نذا ىلذ  أ (Yeh & Others,2011,p480)وآخذرون  يذا ويذكر   
مذذع قذذوانين متسذذقا   ورصذذما فذذ  المكذذان الصذذويا، مذذاذراتهذذذ  المنتجذذات علذذ  كيفيذذة ترتيذذال  تعتمذذد خصذذائ  ويذذ 

                                                 
) اليمنوم المساعد كلية التربية بالتربة، جامعة تعز، أستاذ المناهج وطرائق تدريس العل. 
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 ىلذ  أنذا انطالقذا  مذن هذذا الفمذم (215  ،2447) هذان و  السذاياو  (21،  2443ويضيف بسيون  ) ،الطبيعة
ذاو ىعذذاد  ترتيذذذال ذرات الفوذذم يمكذذذن الوصذذوا علذذذ  المذذاس، أمكذذذن  فذذاذا ذرات السذذيلكون مذذذع  ترتيذذذال ىعذذاد  أمكذذذن ا 

ذا أمكذذذذن ىعذذذذاد  ترتيذذذذال ذرات تصذذذذنيع الذذذذدوائر المتكاملذذذذة ىضذذذذافة الشذذذذوائال لتوويلذذذذا ىلذذذذ  شذذذذبا موصذذذذا يمكذذذذن ، وا 
وبمذذ   ،المصذنعة، وهكذذا الميدروجين، وا كسجين، والكربون يمكن الوصوا عل  أنواخ متنوعة من المواد الغذائيذة

ىلذذذ  فذذذر  سذذذيطرتما علذذذ  الجزيئذذذات أو الذذذذرات كذذذ  تتجمذذذع بصذذذور  فرديذذذة وفقذذذا   هذذذذ  التكنولوجيذذذاالكيفيذذذة تمذذذدف 
ذريذذة لتوسذذين المذذواد، وفمذذم ال جذذا الوصذذوا علذذ  المياكذذا الجزئيذذة أوميم جيذذد، ورقابذذة موكمذذة، وذلذذك مذذن ألتصذذ

 .(117،  2414سكندران ، (، )اإلAsmatulu & Misak, 2011,p13لطبيعة )أفضا لمواد ا
ن ىلذذ  أنذذا طالمذذا وأ( 864،  2448) يليذذامزو ، (Hutchinson,2007,p21) هتشنسذذونكمذذا ي كذذد كذذا مذذن    

يمتذذد تاقيرهذذا ليشذذما و سياسذذية، وققافيذذة، وقانونيذذة، وتربويذذة،  جوانذذال عذذد تكنولوجيذذا النذذانو تذذ قر علذذ  المجتمذذع فذذ  
فضذال  فذ  قالذال واوذد  يذةمعلوماتالويذا ، و ا علذم و  كيميذا ،الوتسذع  ىلذ  دمذج الفيزيذا ، و علم المندسة والكمبيوتر، 

عذالو  مذواد النذانو دون معرفذة المسذتملك،  ، وزياد  الطلال عل  منتجاتما الت  ت ستخدم فيمانتائجما االجتماعية عن
لذذذا فالطالذذال  ،التقذذدم بذذالبوو  وتوسذذين التعلذذيم والرعايذذة الصذذوية ضذذمن جملذذة مذذن أهذذدافما ىلذذ تمذذدف  أنمذذاعلذذ  

 ,Bryanبذذذذلك )سذذذتتاقر بذذذات التعلذذيم متطل ن بذذذد أن يكونذذوا علذذذ  درايذذذة بمنتجاتمذذا،  والمعلذذم وأفذذذراد المجتمذذع ال

2007,p2-4( ،)Roco & Bainbridge,2001,p3 .)راسذذية مذذن ويسذذتدع  هذذذا ضذذرور  توذذدي  المنذذاهج الد
ن تعلممذا   كاسذتجابة لمذذا التقذدم،  ، وتضمينما فذ  منذاهج التعلذيم العذام والتعلذيم العذالنولوجيا النانوخالا دمج تك
فذ   مالتجنذال المشذكالت والقضذايا الموتملذة الناتجذة عذن اسذتخداممطلال ضرور  لفمممذا مذن جانذال و والققافة بما 

 & Asmatulu) مذن جانذال آخذر بيئذة بمذا يوقذق الفائذد  للمجتمذعالمجاالت الصناعة، والرعاية الصذوية، وتنقيذة 

Misak,2011,p13.) 
ولذذم يبذذرز مصذذذطلا الققافذذة بتكنولوجيذذذا النذذانو فذذذ  ا دبيذذات والدراسذذات التربويذذذة ىال فذذ  العقذذذد ا وا مذذن القذذذرن    

هذتم بققافذة  دال التربذو  فذ  اآلونذة ا خيذر  ى ىلذ  أن ا ((Bryan,2007,p21 فقد أشارت بذرين ،الواد  والعشرين
تسذع  ىلذ   التكنولوجيذا هذذ  ر أنعتبذالمذذا التوجذا الصذاعد علذ  ى والتطذوير الممنذ  لذا كنتيجذة وتميذة  معلذم العلذوم

   .ماوتكاملهدفما ف  ذلك توويد المعرفة و ربط العلوم المختلفة ببعضما البع  

العلميذة المعنيذة بمجذاا تكنولوجيذا النذانو ىلذ  أهميذة تققيذف وبنا   عل  ذلك دعت كقير من الميئات والم سسذات    
 ةللطلبذذذ هذذذذا النذذذوخ مذذذن التكنولوجيذذذاتوذذذاوا العديذذذد مذذذن الذذذدوا نشذذذر الذذذوع  بققافذذذة  أفذذذراد المجتمذذذع، واسذذذتجابة لذذذذلك

تنذذوير عامذذة ا فذذراد بمجاالتمذذا، وأبعادهذذا . باإلضذذافة ىلذذ  (Ban & Kocijancic, 2011,p79) والمعلمذذين
، ما، والذذدورات التدريبيذذة، ومذذن خذذالا وسذذائا اإلعذذالم المختلفذذة لتبسذذيطالمذذ تمرات عقذذدو الا التعلذذيم المختلفذذة مذذن خذذ

قذذار  اهتمامذذاتمم بمذذا كذذ  تتكذذون لذذديمم فكذذر  عمذذا يوذذد  علذذ  مقيذذاس النذذانو، وعذذن المنذذافع، والمخذذاطر، والقضذذايا  وا 
ة والتوعيذذذ عتبذذذار أن الققافذذذةعلذذذ  ى  المتعذذدد  سذذذتخدامما وتطبيقاتمذذذاالجتماعيذذذة التذذذ  قذذذد تترتذذال نتيجذذذة ىاا خالقيذذة، و 
والتكنولوجيذة فذ  الدولذة، وهذدفا  مذن  نبا  ىل  جنال مع السياسة العلميةوضروريا  يسير ج جز ا  ممما  ي عد  العلمية بما

 (.15،  2447)سالمة،  ،(Mitin, 2009,p176أهداف التربية العلمية وتدريس العلوم )
تسذذع  ىلذذ  ا خذذذ التذذ  ات، والمنظمذذات الدوليذذة عذذالم  مذذن الميئذذال االهتمذذام تزايذذدتكنولوجيذذا النذذانو ونظذذرا   هميذذة   
وتاكيذدا  علذ   (.Mitin, 2009,p176)وتذدريس العلذوم عل  نطاق واسع من خالا برامج التربية العلمية  ماتعليمب
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أ جريذذت العديذذذد مذذن الدراسذذات الممتمذذة بفمذذذم الطلبذذة والمعلمذذين واتجاهذذذاتمم واسذذتجابة لتلذذذك الذذدعوات هذذذا االهتمذذام 
والت  أوصت جميعما ىلذ  نشذر هذذا النذوخ مذن الققافذة فذ  التعلذيم العذام والعذال  علذ  وذدا سذوا ، باإلضذافة  ها،نوو 
( 12-1وبذذرامج العلذذوم فذذ  الصذذفوف مذذن )فذذ  منذذاهج  هذذذ  التكنولوجيذذاوقضذذايا  مفذذاهيم وموضذذوعاتتضذذمين  ىلذذ 

 ىكسذذاالبمذذدف والجامعذذات، عذذالو  علذذ  ذلذذك اهتمذذت بتذذدريال المعلمذذين فذذ  الميذذدان وكذذذا فذذ  المذذدارس المتوسذذطة 
ت صائبة تجا  تطبيقاتمذا فذ  المجتمذع تخاذ قرارامن كيفية التعاما مع منتجاتما وا   المعلمين ققافة عامة بما تمكنمم

(، Hart ,2008) (،Macoubrie, 2005( ،)Lee & Others,2005) لمعيشذذذ المعرفذذ  والتكنولذذوج  وا
Tomasik & Others ,2009)( ،)Ban & Kocijancic ,2011)( ،Chizari & Others,2012.) 

الدراسذات التذ  العديذد مذن ىلذ  أن ( Hinganta & Aibeb, 2010,p125)هنجانذت وابيذال  كذا مذنويذذكر    
فذذ  هذذذا  بذذاربع موذذاور رئيسذذة هذذ ز التركيذذز علذذ  التطذذوير الممنذذ  للمعلمذذين فذذ  المذذدارس القانويذذة هتمذذتأ جريذذت ى 
، وعلذذذ  ا سذذذئلة وا فكذذذار المطرووذذذة التذذذ  تسذذذبق عمليذذذة تطذذذوير المنذذذاهج الدراسذذذية ذات العالقذذذة بذذذالعلوم المجذذذاا

البوذذو  والذذدروس ونوعيذذة المفذذاهيم  اسذذتخدام ا دوات فذ  كيفيذذة تعليممذذا، وأخيذذرا  التركيذذز علذ  فضذذال  عذذنالنانويذة، 
 .الالزمة للمرولة الراهنة هذ  التكنولوجياوتطبيقات 

أصبوت هناك ضرور  وتميذة لمسذاير  ذلذك بما  التققفو  هذ  التكنولوجيابتعليم شيا  مع هذا التوجا واالهتمام وتم   
لعلميذذة التكنولوجيذذة التوذذديات امذذة لمواج علذذ  وجذذا الخصذذو والمجتمذذع اليمنذذ   بوجذذا عذذامفذذ  المجتمذذع العربذذ  

تكنولوجيذا النذانو،  ققافذة توقيذقمذن فذ  المجتمذع اليمنذ   العلميذة التربيذةالقذائمون علذ   سذتطيعي ووتذ المتعلقذة بمذا، 
 اإللمذام لمذم يتذيامنمذا، بويذ   قذدرا   طلبتمذا ىكسذاال علذ  العلذوم منذاهجبذرامج و  تعمذا أنمن الضذرور   افان وتعلمما

 متذ  مذا هذانوو  اإليجابيذة االتجاهذات واكتسذاال والمتوقعذة، الواليذة اوتاقيراتمذ ،اتطبيقاتمذبو  بمذا المرتبطذة بالمعذارف
ك فعلذذ  عجزهذذا عذذن ذلذذقصذذورها أو ، وفذذ  والذذة هذذذ  التقنيذذة متضذذمنة مفذذاهيم ومعلومذذات عذذنتلذذك المنذذاهج كانذذت 

ن لذذم يكذذن كذذذلك فعن كذذان معذذدا  ومذذدربا  لمذذذا الغذذر المعلذذم تغطيذذة هذذذا القصذذور ى علذذيم تذذدريال لذذ  م سسذذات الت، وا 
ونذذواتج عمليذذة  هذذذا العلذذمتققذذيفمم بمذذا يمكذذنمم مذذن الذذربط بذذين المعرفذذة المتولذذد  نتيجذذة تطذذور و وتاهيذذا معلمذذ  العلذذوم 

تطبيذذق تقنياتذذا فذذ  الويذذا ، وبمذذا يمكذذنمم مذذن القيذذام بذذدورهم علذذ  الوجذذا ا كمذذا لمذذا لمذذم مذذن أدوار مممذذة وأساسذذية 
، وهذذو المسذذئوا عذذن علذذ  تنفيذذذ المذذنمج، وتوقيذذق أهدافذذاهذذو الذذذ  يعمذذا المعلم فذذ .التعليميذذةفذذ  العمليذذة وجوهريذذة 

ممذذارات الققافذذة العلميذذة و يذذة هذذو جديذذد فذذ  مجذذاا العلذذم والتكنولوجيذذا، وعليذذا تقذذع مسذذ ولية تنم تزويذذد طلبتذذا بكذذا مذذا
 .  (270،  2445ن، ا )أبو سمر ، وآخرو تبالتفكير لد  طل

ولكذن لمعلمذ  العلذوم،  وضذرورتما ،العلميذة الققافذة أنذواخ أهميذة العلميذة والدراسذات ،ا بوذا  مذن العديذد بينذتقذد و    
والفلكيذذذة، والليزريذذذة، والواسذذذوبية  والبيئيذذذة، والبيولوجيذذذة،ضذذذمن مجذذذاالت مختلفذذذة كالققافذذذة الفيزيائيذذذة، والكيميائيذذذة، 

، وآخذرون سذمر  أبذو ؛2446الصذانع،  ؛2444عبذد الفتذار، ؛1777، المجيذد عبذد؛ 2447، الشيخكدراسة )و يرها 
 .تمذذذام بققافذذذة تكنولوجيذذذا النذذذانوولذذذم يكذذذن هنذذذاك اه علذذذ  الترتيذذذال( 2411،خليفذذذة ؛2414، أبذذذو جوجذذذور؛ و 2445

ومذن خذالا اطذالخ الباوذ  علذ  . عذد جذزا  أساسذيا  مذن الققافذة العامذةت   التذ الققافذة العلميذة  وجميعما مذن مكونذات
المرولذذة بعلذذوم النوذذو مباشذذر بمذذد  معرفذذة معلمذذ   هتمذذت علذذ وجذذود دراسذذات ى الوذذظ عذذدم العديذذد مذذن الدراسذذات 

علذذم  وذذدعلذذ  خاصذذة علذذ  مسذذتو  الذذيمن  أوعامذذة علذذ  مسذذتو  الذذوطن العربذذ  القانويذذة بققافذذة تكنولوجيذذا النذذانو 
   .مذ  الدراسةبلقيام الواجة ل عزز ا مر الذ الباو  
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 الدراسة وأسئلتها: مشكلة

 ،للتعذذرف علذذ  مسذذتو  الققافذذة بتكنولوجيذذا النذذانو لذذد  معلمذذ  العلذذوم م لوذذةفذذ  ضذذو  مذذا سذذبق أصذذبوت الواجذذة   
فذذ  تتمقذذا  التذذ  اسذذةالدر هذذذ  ومذذن هنذذا جذذا ت مشذذكلة  هذذذا المجذذاا. والمسذذتجدات العمليذذة فذذ  ،لمواكبذذة االتجاهذذات

مذن خذالا اإلجابذة  ،المرولذة القانويذةبعلذوم اللذد  معلمذ  واالتجاهذات نووهذا مستو  ققافذة تكنولوجيذا النذانو معرفة 
 عن الس اا الرئيس اآلت ز

 وما اتجاهاتمم نووها؟ ؟مدينة تعزالمرولة القانوية ف  بلوم عالفة تكنولوجيا النانو لد  معلم  ما مستو  ققا
 زاآلتيةالفرعية  ا سئلةويتفرخ من هذا الس اا    
 ؟مدينة تعزالمرولة القانوية ف  بعلوم الما مستو  ققافة تكنولوجيا النانو لد  معلم   -1
 ؟الجنسباختالف عينة الدراسة  ققافة تكنولوجيا النانو لد ها يختلف مستو   -2
 باختالف التخص ؟عينة الدراسة  ققافة تكنولوجيا النانو لد ها يختلف مستو   -8
 ؟مدينة تعزالمرولة القانوية ف  بعلوم الما مستو  االتجاهات نوو تكنولوجيا النانو لد  معلم   -0
 باختالف الجنس؟عينة الدراسة ها يختلف مستو  االتجاهات نوو تكنولوجيا النانو لد   -5
 باختالف التخص ؟عينة الدراسة ها يختلف مستو  االتجاهات نوو تكنولوجيا النانو لد   -6
 رضيات الدراسة:ف
 %(.85يصا ىل  )ال  مدينة تعزالمرولة القانوية ف  بعلوم المستو  الققافة بتكنولوجيا النانو لد  معلم   -1

( فذذذ  مسذذذتو  المعرفذذذة بققافذذذة تكنولوجيذذذا = 0.05ال توجذذد فذذذروق ذات داللذذذة ىوصذذذائية عنذذذد مسذذذتو  داللذذة ) -2
 .ت عز  لمتغير الجنسعينة الدراسة النانو لد  

( فذذذ  مسذذذتو  المعرفذذذة بققافذذذة تكنولوجيذذذا = 0.05ال توجذذد فذذذروق ذات داللذذذة ىوصذذذائية عنذذذد مسذذذتو  داللذذة ) -8
 ت عز  لمتغير التخص .عينة الدراسة النانو لد  

صذذا ىلذذ  ال ي مدينذذة تعذذزقانويذذة فذذ  المرولذذة البعلذذوم المسذذتو  االتجاهذذات نوذذو تكنولوجيذذا النذذانو لذذد  معلمذذ   -0
(85.)% 

( فذذ  مسذذتو  االتجاهذذات نوذذو تكنولوجيذذا = 0.05فذذروق ذات داللذذة ىوصذذائية عنذذد مسذذتو  داللذذة )ال توجذذد  -5
 ت عز  لمتغير الجنس. عينة الدراسة النانو لد 

( فذذ  مسذذتو  االتجاهذذات نوذذو تكنولوجيذذا = 0.05ال توجذذد فذذروق ذات داللذذة ىوصذذائية عنذذد مسذذتو  داللذذة ) -6
 التخص .ت عز  لمتغير  عينة الدراسة النانو لد 

 الدراسة:هدف 
المرولذة ب لذومعالمعلمذ   لذد  واالتجاهذات نووهذا الققافذة بتكنولوجيذا النذانو مسذتو تمدف هذ  الدراسة ىل  توديذد    

الققافذة بتكنولوجيذا  مسذتو  فذ أفراد العينذة  درجات متوسطات ف  الفروق داللة عن والكشف ،ف  مدينة تعزالقانوية 
   .الدراسة  لمتغير  تبعا   هانوو  االتجاهات ومستو النانو 

 أهمية الدراسة:
 اآلت ز ف  أهمية الدراسة الوالية تكمن   
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عذداد وتاهيذا معلمذ  العلذوم بالمرولذة القانويذة المسذئولين فذ  م سسذات ى  ومقترواتمذائج هذذ  الدراسذة نتا قد تفيد -1
 معلم  العلوم.لتطوير برامج ىعداد ف  اليمن 

علذذ  مسذذتو  الذذوطن مذذن بذذواكير الدراسذذات فذذ  هذذذا المجذذاا  -فذذ  وذذدود اطذذالخ الباوذذ  –ت عذذد هذذذ  الدراسذذة  -2
المرولذة القانويذة فذ  بعلذوم اللذد  معلمذ  واالتجاهذات نووهذا وجيا النانو الت  تتناوا موضوخ ققافة تكنولو العرب  ؛ 

سذذذمم فذذذ  خدمذذذة ت  قذذذد  والجذذذامع تعلذذذيم القذذذانو  البدايذذذة لدراسذذذات أخذذذر  فذذذ  مجذذذاا  ، كمذذذا تعتبذذذرالجمموريذذذة اليمنيذذذة
 وتطوير هذا النوخ من التعليم واالرتقا  با.

تجاهذات نووهذا قذد تفيذد االتقدم هذ  الدراسة أداتذين مممتذين تمقلتذا باختبذار فذ  ققافذة تكنولوجيذا النذانو ومقيذاس  -8
 الباوقين ف  هذا المجاا.

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الوالية عل  الودود اآلتيةز   
أويذا ( مذذن وملذة درجذذة البكذذالوريوس القانويذذة تخصذذ  )فيزيذا ، كيميذذا ، المرولذة بعلذذوم المجموعذة مذذن معلمذ   -

 وا مذذن العذذام الدراسذذ  اخذذالا الفصذذا الدراسذذ   فذذ  الجمموريذذة اليمنيذذة مدينذذة تعذذزمديريذذة القذذاهر  بمذذن مذذدارس 
 م.2412/2418

واالتجاهذات  تكنولوجيذا النذانوبققافذة الديذا مسذتو  مناسذال مذن ود الكفاية الذ  يمكن قبولا فذ  أن معلذم العلذوم ل -
وقذد تذم توديذد هذذ  النسذبة  ؛المعذد لذذلكأو المقيذاس %( مذن الدرجذة الكليذة لالختبذار 85هذو وصذولا علذ  ) نووها
 .ات السابقةالدراسكذا عل  آرا  الموكمين و  بنا   

 واالتجاهات نووها. هما المعرفة بتكنولوجيا النانو، ققافة تكنولوجيا النانو الجانبين من جوان -
لتوقيذذق  علذذ  المذذنمج الوصذذف الباوذذ  عتمذذد ى فقذذد لذذذا مذذن الدراسذذات الوصذذفية هذذذ  الدراسذذة عذذد ت   مــنها الدراســة:

 .المدف منما

 مصطلحات الدراسة: 
 ورد ف  الدراسة الوالية عدد من المصطلوات يمكن تعريفما كما يل ز     
ــم النــانو -1  ذلذذك العلذذم الذذذ  يمذذتم بدراسذذة"بانذذا  ز(25،  2414) سذذكندران عرفذذا اإلي   (:Nanoscience) عل

وتوصذذذذيف مذذذذواد النذذذذانو وتعيذذذذين خواصذذذذما، وخصائصذذذذما الكيميائيذذذذة والفيزيائيذذذذة والميكانيكيذذذذة مذذذذع دراسذذذذة الظذذذذواهر 
 ."الناشئة عن تصغير أوجاممابما المرتبطة 

العلذذم الذذذ  يتعامذذا مذذع المذذواد فذذ  مسذذتواها الذذذر  "بانذذا ز (2447النذذانو )رفذذا المركذذز السذذعود  لتكنولوجيذذا عوي      
بانذذذا مقيذذذاس  :أيضذذذا   Nanoscaleمقيـــال النـــانو عذذذرف ي   اكمذذذ ( نذذذانومتر.144والجزيئذذذ  بمقيذذذاس ال يزيذذذد عذذذن )

 ."( نانومتر144-1يستخدم لوساال وقياس أبعاد تتراور من )
أو ىعذاد  علذم وذدي  يركذز أساسذا  علذ  تعذديا البنذا  الجزيئذ  أو الذذر  للمذاد  "ىجرائيا  بانذاز علم النانو عرف وي     

 ."إلنتاج مواد جديد  ذات خصائ  كيميائية وفيزيائية وبيولوجية فريد البنا  
( (Ban & Kocijancic,2011,p82وكوجانسسذ   يشذير بذان: (Nanotechnology) تكنولوجيـا النـانو -2

ىلذذ  أن وضذذع تعريذذف موذذدد لتكنولوجيذذا النذذانو لذذيس مذذن السذذما، وي عذذد أكقذذر صذذعوبة نظذذرا  لوذذداقتما، وتذذداخلما فذذ  
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ريفذذذات ن الباوذذذ  سذذذوف يعذذذر  بعذذذ  تعفذذذا وعليذذذا ،المجذذذاالت التطبيقيذذذة المختلفذذذة، ونظذذذرا  لمذذذا تخفيذذذا مسذذذتقبال  
 االطالخ عليما. تكنولوجيا النانو الت  تمكن من

ز بانمذذا National Nanotechnology Initiative) )(NNI) الوطنيذذة النذذانو تكنولوجيذذا   در فقذذد عرفتمذذا مبذذا  
 – 1تقنيات وأدوات جديد  لما القدر  عل  السذيطر  والمعالجذة لترتيذال وتنظذيم جزيئذات المذواد فذ  المقيذاس الذذر  )"

   .(Chizari & others,2012,p6p12) "( نانومتر144
 National Science and Technology)ا مريكذذذ  مجلذذذس العلذذذم والتقنيذذذة الذذذوطن  عرفمذذذا بينمذذذا ي       

Council,2000,P20)(NSTC) ( نذانومتر 144 -1تذراور بذين )م والسيطر  ف  المواد عل  مقياس يالفم"بانما ز
   ."المنظمة جديد ال الكبير الجزئية  لخلق التراكيال ذر ب ذر  الجزيئ  المستو  ف  العما القدر  عل و 

سذذيطر  علذذذ  الالفمذذم و تقنيذذات تعتمذذد علذذذ  "( بانمذذاز Hutchinson,2007,p21عرفمذذا هتشنسذذذون )فذذ  وذذين ي      
مذذن ىنتذذاج مذذواد بقيذذاس ويذذ  ت مك ذذن ب ( نذذانومير144 – 1مذذن )تقريبذذا   بعذذاد ذات قيذذاس المسذذتو  الذذذر  والجزيئذذ  

 ."والقدر  عل  ىعاد  هيكلة وترتيال الذرات والجزيئات للماد  النانومتر
المذدف منمذا مختلفذة علميذة لتكنولوجيا للتوصا ىل  تطبيقذات وا مختلف العلومبانما تكاما بين "عرف ىجرائيا ز وت     

نتذذاج أجمذذز  ومذذواد أو من  لتوسذذين المذذوادتتميذذز بخصذذائ  جيذذد   تجذذات مر وبذذة علذذ  المسذذتو  الجزيذذ تصذذنيع وا 
 ."الطبيعة

ىجرائيذا  بانمذاز  يمكذن تعريفمذافذ  ا دبيذات  وندر  تناولاالمفموم نسبيا  نظرا  لوداقة هذا  ثقافة تكنولوجيا النانو: -3
 المعرفذذةقذذدر المناسذذال مذذن م وأهميذذة تكنولوجيذذا النذذانو وتطبيقاتمذذا فذذ  الويذذا ، وامتالكذذا الاهيوعذذ  معلذذم العلذذوم بمفذذ"

وتقذذاس بالدرجذذة التذذ   ا بمذذاتذذبتققيذذف طلوقدرتذذا علذذ   االتقنيذذات والمنتجذذات الناتجذذة عنمذذعنمذذا بمذذا تمكنذذا مذذن فمذذم 
   يوصا عليما كا معلم ومعلمة نتيجة استجابتمم لفقرات االختبار المعد لمذا الغر ".

علذذوم الموصذذلة اسذذتجابات معلمذذ  "اسذذة بانذذا ي عذذرف ىجرائيذذا  لغذذر  هذذذ  الدر  االتجــاه نحــو تكنولوجيــا النــانو: -4
باهميذذذذة تكنولوجيذذذذا النذذذذانو وتطبيقاتمذذذذا المختلفذذذذة وتقذذذذدير مذذذذد  منافعمذذذذا  رولذذذذة القانويذذذذة فذذذذ  الجمموريذذذذة اليمنيذذذذةالمب

الدرجذة التذ  يوصذا ، ويعبذر عذن ذلذك ىوصذائيا  بيئة بالموافقة أو الوياد أو االخذتالفومخاطرها عل  اإلنسان والب
 ."المعد لمذا الغر لعبارات المقياس  ممعلمة نتيجة استجابتمعليما كا معلم و 

 

 النظري والدراسات السابقةاإلطار 
   أواًل: اإلطار النظري: 

 :النشأة والتطبيقاتتكنولوجيا النانو.. -1
( نذذذانومتر إلعذذذداد 144 -1، وهذذذو علذذذم دراسذذذة الظذذذواهر علذذذ  مقيذذذاس )بذذذاكور  القذذذرن الوذذذال  ي عذذذد علذذذم النذذذانو    

كلمذة يونانيذة ى ريقيذة تعنذ  " فذ  ا صذا   هذوكلمذة نذانو  (Schank & Others,2009,p3) منتجذات جديذد 
 (1)الواوذد النذانومترف .(Shirley,2008,p7)كوود  قيذاس الرياضيات الفيزيا  و وتستعما ف   ،القزم" وتعن  ضئيا

وجذذم النذذانو بذذنفس عذذر  الومذذ  أن ( Kenny) ويصذذف كينذذ  .مذذن مليذذار جذذز  مذذن المتذذر الواوذذد ا   يسذذاو  جذذز 
هذذو و  ىذا وضذذعت علذذ  صذذف واوذذد، أو بوجذذم عشذذر ذرات هيذذدروجين ا كسذذجين( منقذذو  منذذا DNA) النذذوو 

                                                 
1

 .من المتر 1/1111111111فالنانو المتر الواحد =  - 
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، (18،  2447اإلنسذذان )سذذالمة، جذذز  مذذن قطذذر شذذعر  واوذذد  مذذن شذذعر رأس  علذذ  قمذذانين ألذذف واوذذدا  يمقذذا 
 .(18،  2414سكندران ، )اإل
الجيذا  النذانو يعتبرهذا العلمذا تكنولوجيا بان  (Roco,2003,p7ركو )و  (،88  ،2411) بر  ويذكر كا من   

اسذتخدام المصذبار اإللكترونذ  بمذا ب الذ  تمقا ا وا جيافقد سبقما ال ،الخامس الذ  ظمر ف  عالم اإللكترونيات
فذذذ  اسذذذتخدام الذذذدوائر  القالذذذ  فذذذ  وذذذين تمقذذذا الجيذذذا ،زيسذذذتورفذذذ  اكتشذذذاف التران القذذذان الجيذذذا قذذذم  ،فزيذذذونيفيذذذا التل

 المعالجذذذذذذذذذذات الصذذذذذذذذذذغير هذذذذذذذذذذتم فذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذ  ا  جيذذذذذذذذذذا الرابذذذذذذذذذذعقذذذذذذذذذذم ال (IC) (IntegratedCircuits) تكاملذذذذذذذذذذةمال
(Microprocessors)  والرقذذذذائق ، هائلذذذذة فذذذذ  مجذذذذاا اإللكترونيذذذذات بانتذذذذاج الواسذذذذبات الشخصذذذذية أوذذذذد  قذذذذور و

 واسذذعة فذذ  المسذذتقبا ا  أفاقذذالذذذ  سذذيفتا فقذذد تمقذذا بتكنولوجيذذا النذذانو الجيذذا الخذذامس ، أمذذا السذذيليكونية الكومبيوتريذذة
   .(217،  2447، )السايا ومرفت

نذا قذد وذدقت قذورات علميذة فذ  النصذف القذان  أ (Yun & Other,2012,p74وآخرون )  كد يني  عل  هذا و     
من القرن العشذرين تمقلذت بقذور  المندسذة الوراقيذة، والتكنولوجيذا الويويذة، وقذور  االتصذاالت وتكنولوجيذا المعلومذات، 

المجتمذذع يعذذيش نتائجمذذا، وقمارهذذا فذذ  الويذذا  االجتماعيذذة وتذذ  اليذذوم، وكذذان لتذذك القذذورات عظذذيم ا قذذر فذذ  ومذذازاا 
 .  (270،  2414سكندران ، لنانو )اإلانبقاق قور  تكنولوجيا ا

 ىال أن بدايتذا ا ولذ  تكنولوجيذا النذانو علذمال يمكن توديد عصر أو وقبذة معينذة لبذروز ومن الناوية التاريخية     
الجمعيذذذة أمذذذام توذذذد  عنذذذدما  (Richard Feynmanريتشذذذارد فيمذذذان ) ا مريكذذذ العذذذالم الفيزيذذذائ  ترجذذذع ىلذذذ  

فذ  ىطذار ىعالنذا ( Asmatulu & Misak,2011,p14)م 1757يفورنيذا" عذام ف  معمذد "كالالفيزيائية ا مريكية 
ف  مواضرتا الشذمير  بعنذوان )هنذاك مسذاوة  قاا ىذتسمية لما،  ممدها ا وا ولم يعطعن ظمور تقنية وديقة ف  

أن الماد  عند مستويات النذانو بعذدد قليذا مذن الذذرات وأضاف وركز فيما عل  مجاا التصغير  واسعة ف  ا سفا(
ىمكانيذذذذة  وهنذذذذاك ((Bowles,2004,p3 تتصذذذرف بشذذذذكا مختلذذذف عذذذذن والتمذذذذا عنذذذدما تكذذذذون بذذذذالوجم الموسذذذوس

تتغيذر مذع تغيذر  ،سذتكون لمذا خصذائ  فريذد  منتجذاتئيذات لصذناعة مذواد و والجز  ،لتوريك الذذرات اآلالتتطوير ل
يمكذذن لسنسذذان أن يفعلذذا فذذ  والذذة لمذذا  عمذذا عيتسذذا ا ال(. و 7،  2447أوجاممذذا وفقذذا  لقذذوانين القيذذاس )العلذذ ، 

)السذذايا  السذذيطر  علذذ  الذذذرات مذذن توريكمذذا، وتنظيممذذا واوذذد  تلذذو ا خذذر  بوريذذة، وسذذمولة بالطريقذذة التذذ  يريذذدها
 .(20-22 ،2448ويليامز، ) ،(217،  2447، ومرفت

دخالذتكنولوجيذا النذانو، و مصطلا برز وقد      العذالم مذن قبذا فذ  جامعذة طوكيذو للعلذوم  م1780  وا مذر  عذام اا 
عذذاد  و  ترتكذذز علذ  عمليذات فصذذا انمذاب مايصذذف ىذ( Norio Taniguchi)شذ  تتانيغو  نوريذذو اليابذان  انذدماج، وا 
وف  نفس الفتر  ظمرت مفاهيم علمية عديد  تذداولتما ا وسذاط العلميذة وذوا التوريذك اليذدو  لذذرات  ،الموادتشكيا 

ذ .(Cook & Fairweather,2006,p2) بع  الفلزات عند مسذتو  النذانو بعذام البوابذة ىلذ  م 1731عذام م  وس 
Scanning Tunneling Micropscpe  (STM )اختراخ الميكروسكوال النفقذ  الماسذا وي  تم  ؛عالم الذرات

 فذ  معامذا (Donald Eigler) ايجلذر الذددون بذا نجذا العذالم الفيزيذائ و  يقوم بتصوير ا جسام بوجذم النذانوالذ  
(IBM)(1) أتذذار، و فذذرد  مذذع بعضذذمانفذذتا مجذذاال  جديذذدا  إلمكانيذذة تجميذذع الذذذرات الم أد  ىلذذ توريذذك الذذذرات  مذذن 
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 واسذذذذذذعةبتطبيقاتذذذذذذا ال ا النذذذذذذانوعذذذذذذالم تكنولوجيذذذذذذ أمذذذذذذام ا  واسذذذذذذع ا  فذذذذذذر  التعامذذذذذذا المباشذذذذذذر مذذذذذذع الذذذذذذذرات ليفذذذذذذتا بابذذذذذذ
(Bowles,2004,p3( ،) ،25-20 ، 2447سالمة) ، ، (28-25  ،2443)بسيون. 

 ,Cook & Fairweather) كا من كوك وفارويذر يذكر ىذ ،لمذا لعلمالبداية الوقيقية  عدي  فم 1736أما عام    

2006, p2)  اريذك دريكسذذلر الرياضذيات ا مريكذ عذالم هذو بذذان الم سذس الفعلذ  لمذذا العلذذم (Eric Drexler) 
وا فكذذار والنظريذذات التذذ   ،ا سذذس اشذذرر فيذذ (Engines of Creationالذذذ  ألذذف كتابذذا "موركذذات التكذذوين" )

 & Bookerتطبيقاتذذذذذا المختلفذذذذذة ) تمخ  عذذذذذنتذذذذذلتذذذذذ  يمكذذذذذن أن المخذذذذذاطر ا، و العلذذذذذم ىليمذذذذذا هذذذذذذا يسذذذذذتند

Boysen,2005,p19  .) 
م هذو البدايذة الفعليذة النطذالق 1771ىلذ  أنذا كذان هنذاك اتفذاق علذ  أن عذام  (26،  2447) وتشير سالمة   

مذذن جامعذذة  (Sumio Lijimaسذذوميو ليجيمذذا ) اليابذذان العذذالم كتشذذف ىعصذذر التكنولوجيذذا النانويذذة، وذلذذك عنذذدما 
، مصذنوعة مذن شذرائا الجرافيذذت ،شذذبكة مذن الذذرات الكربونيذة أنابيذال الكربذون النانويذة، الم لفذة مذناليابانيذة  ميجذ 

عذالم الفيزيذا  النظريذة العربذ  منيذر ولقذد اسذتطاخ ( Bowles ,2004,p3) مذن الفذوالذ بعشذرات المذرات وهذ  أقذو 
يرسذم بواسذطة  أن -القذرن العشذرينمذن رتذبط اسذما برصذد وتوريذك الذذرات المنفذرد  فذ  التسذعينيات ىالذذ   -نايفة 

بعذذر  خمسذذة بذذالمليون مذذن  وذذرف فذذ  تذذاريخ الخذذط كاصذذغر( Pنجليذذز  )والوذذرف اإل ،الذذذرات صذذور  تمقذذا القلذذال
هذو البدايذة  عقذد التسذعينيات نالعديذد مذن العلمذا  بذا أشذاروانطالقذا  مذن ذلذك  .(28،  2447)سذالمة،  المليمتر
 .(88،  2411 بر ،قية لعصر تكنولوجيا النانو )الوقي
ىلذذ   (Shirley,2008,p19)شذذيرل  و ( Chang,2005,p3) شذذينج يشذذير كذذا مذذنوتاسيسذذا  علذذ  تلذذك الجمذذود    
 مبذادر  تكنولوجيذا النذانو الوطنيذة  بذادرت ىلذ  تبنذ ىذ هذ  السذباقة فذ  هذذا المجذاا الواليات المتود  ا مريكيذة أن 

National Nanotechnology Initiative (NNI)   لمناقشذة خططمذا  م1776فذ  عذام بذدأت مالمومذا التذ
أنجذذزت الخطذذة ا ولذذ  قذذم  ،علميذذة ممقذذا لكذذا هيئذذة وم سسذذةتوديذذد و  ،الفرعيذذةواللجذذان المراكذذز وبرامجمذذا وتشذذكيا 

مريكذ  نجرس والذرئيس ا و م من قبا الك2441عام ف  وعل  ضوئما تم تقديم الميزانية م، 1777ف  عام للمبادر  
تمقلذت الر يذة و  ،ووضع أربعة أهداف رئيسة تسع  ىل  توقيقمذاالمبادر  هذ  ر ية  تم توديد وي  ،ف  ذلك التاريخ

ومختلذذف  ،قذذور  فذذ  التقنيذذة الصذذناعيةىوذذدا  مقيذذاس النذذانو متذذر والسذذع  ىلذذ  القذذدر  علذذ  الفمذذم والسذذيطر  علذذ  ب
تمقلذذت تلذذك ا هذذداف بمذذا و  ،الرئيسذذة أهذذدافما والعمذذا بشذذكا جمذذاع  نوذذو توقيذذق ،المجذذاالت لخدمذذة الصذذالا العذذام

   يل ز
   لتكنولوجيا النانو. سع  ىل  تطوير بوو  وبرامج ذات مستو  عالم ال -
سذذذمم فذذذ  البنذذذا  االقتصذذذاد  النذذذافع وتذذذوفير فذذذر  العمذذذا إلنتذذذاج منتجذذذات ت  يا نقذذذا التكنولوجيذذذات الجديذذذد  تسذذذم -

 لألفراد.

والتنميذذذذة البشذذذذرية لمعلمذذذذين التنميذذذذة الممنيذذذذة لو فيمذذذذا وتذذذذدريال العذذذذاملين ، وتربويذذذذة تعليميذذذذة بذذذذرامج ومذذذذوادتطذذذذوير  -
 .تكنولوجيا النانووالمواد الالزمة لالمستدامة وتاسيس البنية التوتية 

 National Science and Technology) دعذم وتطذوير المسذئولية البيئيذة واالجتماعيذة لتكنولوجيذا النذانو -

Council ,2011,p5). 
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أصذذبا لمذا قبذذوا مبذذادر  تكنولوجيذا النذانو  أهذدافبعذد انتشذذار  ا( ىلذذ  أنذShirley,2008,p16وتشذير تشذيرل  )    
 سذذكندران اإلو ، (56،  2411ويذذ  ي كذذد  كذذا مذذن بذذر  ) ،تطبيقذذات عديذذد  ىلذذ  أبواقمذذاوبذذدأت ترجمذذة  واسذذع

فعذذالج  ،مذذن أهذذم التطبيقذذات الواعذذد  علذذ  اإلطذذالق لتكنولوجيذذالمذذذ  االتطبيقذذات الطبيذذة ىلذذ  أن  (11،  2414)
اإلنسذذذان سذذذيتم مذذذن خذذذالا الذذذتوكم فذذذ  خاليذذذا جسذذذما أو عذذذن طريذذذق ىدخذذذاا آالت دقيقذذذة، يمكنمذذذا تذذذرميم ا نسذذذجة 

 الموتمذذا الوصذذوا علذذ  مركبذذات نانويذذة مذذنوالخاليذذا المعتلذذة مذذن الذذداخا، وتقذذوم بتشذذخي  المذذر  ومعالجتذذا، و 
يمكذن ىلذ  أنذا ( Booker & Boysen,2005,p2,p18)بذوكر وبوسذن  فويضذي ،تعمذا علذ  مكافوذة ا مذرا 

بجزيئذات النذذانو، عذذالو  علذذ   مذذن الذذداخاللكشذذف عنمذا وعالجمذذا لمذذ  المركبذذات أن تذذدخا ىلذ  الخاليذذا السذذرطانية 
، هذان )السذايا و الذدوا  والعقذاقير الطبيذة تعما عل  تطوير كفذا   العمليذات الجراويذة، وتوسذين فاعليذة سوف ذلك 

   (.Bowles ,2004,p19-27) ،(238،  2414)االسكندران ، ، (215  ،2447
 الصذذذناعاتفذذذ  تذذذدخا  مذذذاأنالصذذذناعة ففذذذ  مجذذذاا  ؛ا خذذذر  فمذذذ  كقيذذذر  وواسذذذعةمذذذا فذذذ  المجذذذاالت أمذذذا تطبيقات   

وأدوات التجميذذذذا وا صذذذذباة، وصذذذذناعة ألذذذذوار البطاريذذذذات  ،المالبذذذذسالذذذذورق والزجذذذذاج، و فذذذذ  صذذذذناعة و  ،العمالقذذذذة
 & Yeh)(، Booker & Boysen,2005,p2,p18) الواسذذوال أجمذذز  فذذ  المعلومذذات تخذذزينالشمسذذية، و 

Others, 2011,p480) ، ورفذع ىنتاجيذة  ،زياد  خصوبة التربذة الزراعة يمكن صنع أدوات تساعد عل وف  مجاا
، واستصذذالر ا راضذذ  الصذذوراوية والذذتوكم فذذ  ملووتمذذاالزراعيذذة، ووفذذظ ا  ذيذذة، ورفذذع كفذذا   التربذذة  المواصذذيا

ا  الشذذذرال عذذذن طريذذذق معالجذذذة لتذذذوفير مصذذذادر آمنذذذة لميذذذتسذذذتخدم كمذذذا  ،طريذذذق اسذذذتخدام المخصذذذبات النانويذذذة عذذذن
تقذذذدم هائذذا فذذذ  تكنولوجيذذذا وفذذ  مجذذذاا البيئذذة سذذذتود   ،ورفذذذع كفذذذا   تقنيذذات تذذذدوير الميذذذا  الميذذذا  المالوذذة، وتوليذذة
يات تركيذز الغذازات الملوقذة للجذو، معذدالت اسذتمالك المذواد الخذام، وتخفذي  مسذتو فذ  تخفذي  النظيفذة، و اإلنتاج 

نتذذاجالنفايذذات الصذذناعيةومعالجذذة  -Bowles, 2004,p19) صذذديقة للبيئذذةمنتجذذات بالسذذتيكية وزيتيذذة نانونيذذة  ، وا 

 .(238،  2414سكندران ، )اإل (،27
البلذد ا كقذر ، ا مريكيذة الواليذات المتوذد ، ويذ  ت عذد تسذابقت عليمذا الذدوا عالميذا  تطبيقذات تلذك ال فوائذدل ونتيجة   

وروسذذذيا، والصذذذين،  ،وكوريذذذا الجنوبيذذذة ،ألمانيذذذاو اليابذذذان،  وتليمذذذا ،وا كقذذذر مقذذذدر  علذذذ  امذذذتالك أسذذذرارها مذذذاتقذذذدما  في
سذذرائيا فقذذد سذذعت  ،(110،  2411)بذذر ، أبواقمذذافذذ  مجذذاا الكبيذذر  االسذذتقمارات ويذذدا علذذ  ذلذذك  ،وتذذايوان، وا 

نشالعديد من هذ  الدوا ىل  عما المشروعات  البوقية المتخصصذة فذ  مجذاا تكنولوجيذا النذانو لعمذا  ا  المراكزوا 
تذم ىنشذا  مذا يقذرال مذن  ويذ  ،(Booker & Boysen,2005,p305ا بوا ، وتطبيقما ف  المجاالت الويوية )

   (.126،  2414، )هان  ما، إلنتاج وتسويق منتجاتىسرائياشركة ف  ( 34و)شركة ووا العالم،  (804)
ىلذ   (Yun & Other,2012,p74وآخذرون ) يشذير يذنتوظ  بما تكنولوجيذا النذانو  الذ ونتيجة هذا السباق     

كاما بين مجاالت الفيزيا  والكيميذا  وعلذم الويذا  وعلذم أصبا شائعا  ف  التخصصات البينية، وي  ي   هذا العلمأن 
وكلمذذذا ت عذذذد  لبيولوجيذذذة وااللكترونيذذذات الويويذذذة،والمندسذذذة الجزيئيذذذة، والمذذذواد ا اضذذذيات، وميكانيكذذذا الكذذذم،المذذذواد، والري

 ت الويويذةمجذاالالبمقابة الجذور ا ساسية لشجر  تكنولوجيا النانو الت  تنذتج قمذار تتمقذا بالتطبيقذات المختلفذة فذ  
وف  ضو  هذا التكامذا يشذترط أن يكذون  ،(Booker & Boysen,2005,p1)(، 26،  2414ان ، سكندر )اإل

يذر   ، ىذلقذدر  علذ  اسذتيعاال بذاق  المجذاالتالطالال والمعلم عل  دراية تامة باود  تلك المجذاالت المعرفيذة مذع ا
نذذا قذذد تظمذذر أنذذواخ جديذذد  مذذن المنذذاهج الدراسذذية التذذ  ال تتقيذذد بمجذذاالت أالكقيذذر مذذن متخصصذذ  التربيذذة العلميذذة 
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، 2448ويليذامز، أو تنفيذذها ) دراسذتماعلذ  اسذتعداد لأن يكذون والمعلذم  تذ  تتطلذال مذن الطالذالالتقليديذة ال المعرفذة
 أساسذية ادواربذ تقذوم  جيولوجيذاالو  ابيولوجيذالو  كيميذا الو  فيزيذا كال الطبيعية العلوم فروخومن المعروف أن  ،(82 

 مكونذات من مكونا   تكنولوجيا النانو ققافة اعتبار ويمكن، البع  بعضما مع تكامل  بشكاا  العلمية الققافة تكوين ف 

   .(287  ،2414، أبو جوجور) العلمية الققافة
ىلذذ  تبسذذيط المفذذاهيم والمعلومذذات عذذن تكنولوجيذذا النذذانو ومذذا يتعلذذق بمذذا مذذن ( Williams)نذذاد  ويليذذامز لذذذا     
فمذذم بواجذذة ىلذذ   ،والمعرفيذذة المختلفذذةما عامذذة ا فذذراد بالوسذذائا التعليميذذة بيقذذات وياتيذذة مجتمعيذذة لكذذ  يسذذتوعبتط

مكانيذذة اسذذتخدامما  الصذذور  العامذذة  باإلضذذافة ىلذذ  اسذذتيعاالوفذذ  المسذذتقبا  فذذ  الوقذذت الوذذال معرفذذة مفاهيممذذا وا 
وليسذذذوا بواجذذذة  ،طريقذذذة اسذذذتخدام المذذذاتف والكمبيذذذوتر واللقذذذار و يرهذذذا مقذذذا اسذذذتيعابمماقيرهذذذا علذذذ  ويذذذاتمم لكيفيذذذة ت
 (.864،  2448والخبرا  )ويليامز،  تمم سو  العلما التفاصيا الت  ال لمعرفة
نشذر الققافذة بتكنولوجيذا النذانو وتعليممذا فذ  مختلذف المراوذا  ىلذ مية ف  تلك الذدوا لرجاا التربية الع ناد  كما   

زالذة الخذوف مذن مخاطرهذا التعليمية   & Ban)  بذان وكوكجانسذ   وهذذا مذا ي كذدبمدف توضيوما لعامة ا فراد وا 

Kocijancic,2011,p80 )بمنذذذذاهج هذذذذذ  التكنولوجيذذذذا دخذذذذاا مواضذذذذيع التذذذذ  هذذذذدفت ىلذذذذ  ى مامذذذذن خذذذذالا دراسذذذذتم
ن تلذذك الذذدوا سذذعت ىلذذ  بنذذا  وتصذذميم بذذرامج ىلذذ  أ اأشذذار ويذذ   ؛المذذدارس العليذذا والمتوسذذطة فذذ  لوبيانذذا، وسذذلوفينيا

عل  تشريال المفذاهيم الرئيسذة لمذذا العلذم فذ  المنذاهج علذ  كذا المسذتويات  عالو تعليمية متقدمة ف  هذا المجاا، 
هذذ  علذ  تذدريال المعلمذين فذ  ضذو  معذايير تعلذيم  كما عملت تلك الدوا ،روضة ىل  نماية المرولة القانويةمن ال

و  المتغيذرات ضذفذ  الواجذة ىلذ  نمضذة التعلذيم التذ  ت كذد  -علذ  الذدوام -عل  تقديم التقارير  والعما التكنولوجيا
 & Tomasikالمركز الوطن  لتعلم وتعليم علم النانو ف  الواليات المتود  ا مريكية )الجديد ، وهذا ما أكد عليا 

Others, 2009,p48)،  ،(.208،  2447)سالمة 
نظريذذذة أكقذذذر منمذذذا  -بذذذذلما فذذذ  هذذذذا المجذذذاا ، وجمذذذود وقيقذذذة يجذذذر ا  عربيذذذ ا  ووراكذذذوالمالوذذذظ أن قمذذذة انطالقذذذة    

تمقذذذا هذذذذا  ويذذذ ، طليعذذذة الذذذدوا العربيذذذة واإلسذذذالميةفذذذ  ولقذذذد بذذذات معروفذذذا  ىن العربيذذذة السذذذعودية هذذذ   -تطبيقيذذذة
سذعت كذا مذن مصذر  كمذا ،ةاالهتمام بانشا  معاما متخصصة ف  مجذاا تقنيذة النذانو فذ  قذال  جامعذات سذعودي

التعذذرف علذذ  ىلذذ  تمذذدف التذذ   ىجذذرا  عذذدد مذذن النذذدوات، والمذذ تمرات ىلذذ والجزائذذر وتذذونس ودوا الخلذذيج العربذذ  
مذذذا بوسذذذال عذذذالو  علذذذ  وضذذذع الخطذذذط إلنشذذذا  الم سسذذذات، والمراكذذذز البوقيذذذة الخاصذذذة ب ،وجيذذذاتكنولهذذذذ  الأهميذذذة 

م 2448لصذذادر مذذن جامعذذة تورونتذذو عذذام التقريذذر اكذذد  وهذذذا مذذا أ .(117،  2411بذذدر ، اإلمكانذذات المتاوذذة )
 ىال أن هذ  الجمود تظا مودود  ونظرية وال توقق ما نصبوا ىليا. .(1)(2412)البشير، 

 أثناء الخدمة: المرحلة الثانويةب علومالثقافة تكنولوجيا النانو لمعلمي أهمية  -2
الققافة العلمية بصفة عامة، وأصبوت جانبذا  مممذا  وضذروريا  تمقا الققافة بتكنولوجيا النانو مجاال  من مجاالت     

 & Booker) بذذذوكر وبوسذذذن فقذذذد نذذذاد  ،والناميذذذة علذذذ  وذذذد سذذذوا  المتقدمذذذة مذذذواطنين فذذذ  الذذذدوافذذذ  تعلذذذيم ال

Boysen,2005,p305)  ن عل  تكنولوجيا النانو أن تجذد طريقمذا ىلذ  المذدارس الكتشذاف الفذر  جاا التربية بار
مذذذام بذذذادراج هتمامذذذا  واضذذذوا ، وتمقذذذا هذذذذا االهتىن العديذذذد منمذذذا أولذذذت هذذذذا المجذذذاا ى الوذذذظ لذذذذلك ي   ،التربويذذذة فيمذذذا
 & Yehالجذذذذامع  )لعلذذذذوم فذذذذ  التعلذذذذيم العذذذذام و ضذذذذمن منذذذذاهج ا اوتطبيقاتمذذذذ التكنولوجيذذذذا هذذذذذ  موضذذذذوعات

                                                 
1

 http://www.berberpaper.net/index.php?...d=110متوفر على الرابط:  - 

http://www.berberpaper.net/index.php?...d=110
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Others,2011,p481)، العلوم لذد  تلذك الذدوا، وتدريس با  من متطلبات التربية العلمية وأصبا هذا اإلدراج مطل
هتمذذام بمعلمذذ  العلذذوم الموكذذا ىلذذيمم مممذذة تذذدريس هذذذ  الموضذذوعات، ومذذا ي سذذتجد فيمذذا، وذلذذك مذذن وسذذعت ىلذذ  اإل

صذذعوبات عديذذد   العلذذوم معلذذممنطلذذق أنذذا مذذن الممكذذن أن تواجذذا  مذذن أقنذذا  الخدمذذة مموتذذدريب ممخذذالا عمليذذة تذذاهيل
ذا مذا أكدتذا التذ   ابذت عذن واقذع بذرامج ىعذداد  وتدريبذا، وهذ النذانوعات تكنولوجيا عندما ي طلال منا تدريس موضو 

 & Yun) ،(Kahkonen & Others,2011) بذذذذذلكهتمذذذذت والبوذذذذو  التذذذذ  ى  العديذذذذد مذذذذن الدراسذذذذات

Other,2012).   
واضذذوا  تمقذذا هذذذا  يكذذا ىهتمامذذا  الم سسذذات التربويذذة فذذ  أمر  اوتاكيذذدا   هميذذة الققافذذة بتكنولوجيذذا النذذانو فقذذد أولتمذذ   
إلوذذدا   ط خمسذذيةوضذذعت خطذذ( التذذ  2441عذذام ) (NNI) الوطنيذذة النذذانو تكنولوجيذذا   هتمذذام فذذ  تبنذذ  مبذذادر اإل

(، Shirley,2008,p19)، وتقذذذذذديم المقذذذذررات والبذذذذذرامج التعليميذذذذة، والتدريبيذذذذذة للمعلمذذذذذين فذذذذذ  مجذذذذاا التعلذذذذذيمقذذذذور  
تقذذديم المشذذاريع والذذورش العلميذذة إلنعذذاش التعلذذيم بالمراوذذا عذذالو  علذذ  (، Mitin & Other,2009,p176و)

 ,Ban & Kocijancic)و(، Nichol & Hutchinson,2011,p37) بمذذا ققافذذةوالالمختلفذذة لزيذذاد  الذذوع  

2011,p82)  . 
كامذا التيعمذا علذ  تكنولوجيذا النذانو سذترالية ىلذ  عمذا برنذامج لتعلذيم التعلذيم فذ  الوكومذة ا  لجنذة أكدتلقد و     

 & Alfordالمرولذذة القانويذذة، والكليذذات المتوسذذطة )للطلبذذة ب   والمندسذذة، ويذذااكيميذذا ، وعلذذم واللفيزيذذا ، ابذذين 

Others,2009,p68)،  تعلذذذذيممم والمذذذذراهقين تمذذذذدف ىلذذذذ   طفذذذذااخاصذذذذة با  مشذذذذاريعالبرازيذذذذا  فذذذذ  ظمذذذذرتكمذذذذا
 اإلتوذاد ضذمن وعذد  بلذدان نيويذورك، وكنذدا، كذا مذن فذ  دعذوات بذرزت ذاتذاوفذ  السذياق  ،بمذذ  الققافذة همتزويذدو 

، التربويذة الم سسذات فذ  الشذعب  المسذتو  علذ  الققافذةهذذ   نشذر ضذرور توصذ  ب مماقلذة ا ورب  لتطوير مبذادرات
مجلذذس العلذذم مذذن خذذالا وفرنسذذا  تذذايوانكذذا مذذن  طروذذتو  ،(Murriello & Others,2009,p96) والمجتمعيذذة
والمشذذذروعات الوديقذذذة لتعلذذذيم وتعلذذذم ( العديذذذد مذذذن البذذذرامج NSC)( National Science Council)الذذذوطن  

 لنشذر اإلصذالر وركذةوتبنذ  وتدريال المعلمين لمذا الغر  الدراسية تكنولوجيا النانو ونشر مفاهيمما ف  المناهج 

   .(Hinganta & Aibeb, 2010,p123، )(Tarng & Others,2011,P1256) للجميع تماققاف
بعامذذة الذذدوا المتقدمذذة يتوجذال ا مذذر علذذ  الذذدوا العربيذذة فذذ  ومذن خذذالا تلذذك ا هميذذة بققافذذة تكنولوجيذا النذذانو     

ئولية ىعذذداد الذذنش  مسذذتقذذع علذذيمم ىعذذداد المعلمذذين الذذذين توقيقمذذا يتطلذذال لكذذن  ،مذذن مسذذاير  ذلذذكبخاصذذة والذذيمن 
 ليمذذذارتو، (Lovell,2006,p4) لوفذذذا ،(286  ،2414) أبذذذو جوجذذذوركذذذا مذذذن  يشذذذيرويذذذ   ،المققذذذف علميذذذا  

(Laherto, 2010, p165 ) وتطبيقاتذا، بذالعلم مرتبطذة وظيفيذة بمعلومات ا فراد تزويد ه عل  أن الققافة العلمية 
 متنوعذةواهتمامذات علميذة  وممذارات الجديذد، تقبا نوو ابتكار  وتفكير ومشكالتا، العلم قضايا وا ف  علم  وتفكير

وتقذدير  والعلمذا  العلذم جمذود وتقذدير ،العلذم نوذو ىيجابيذة واتجاهذات، والتمسذك بذالقيم وا خالقيذات العلذوم مجذاا فذ 
ظمذذة الخذذالق سذذبوانا وتعذذال ، وهذذ  ضذذرورية لتنميذذة قذذدرات الذذنش  السذذتيعاال مفذذاهيم العلذذم والتكنولوجيذذا وجعلمذذا ع

 سلوكا  ومنمجا  ف  الويا .
جيذا النذانو بذان يسذاعد طلبتذا فذ  أن يفكذروا فذ  التذاقير المتعذاظم للتكنولو فمعلم العلذوم مطالذال ذلك وتاسيا  عل     

ققافة بما علذ  رأس الموضذوعات التذ  يناقشذما دائمذا  معمذم ليذربط ويذاتمم اليوميذة الن يجعا ف  وياتمم اليومية، وأ
 (.88،  2443بوقائق العلم وتطبيقاتا التكنولوجية )الكولوت، 
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 لمعلمذ  العلذومكذون وال ي نولوجيا النانو مقار  ف  المجتمعهناك موضوعات مقا تكومن  ير المعقوا أن تكون    
علذذذ   ومطلعذذذينبمذذذا وا ملمذذذين يكونذذذأن  ملذذذذلك يتوجذذذال علذذذيمعلذذذ  مناقشذذذتما،  دور فذذذ  مسذذذاعد  طلبذذذتمم فذذذ  الذذذيمن

للمعذارف ذات عداد معلذم مسذتنير مذتفمم ى  ف  اليمن نمعلميال عدادكما ينبغ  عل  م سسات ى  ،المستجدات العلمية
العالقة بتكنولوجيا النانو وما يرتبط بمذا مذن قضذايا وقذيم واتجاهذات تتسذق مذع ققافذة مجتمعذا وبيئتذا بدرجذة مناسذبة 

فمتذذ  مذذا كذذان مذذدركا  وعارفذذا  بذذذلك اسذذتطاخ اإلسذذمام بفاعليذذة فذذ  توقيقذذا، وعكسذذا فذذ   ،ضذذمانا  لنجاوذذا فذذ  رسذذالتا
 سلوكا وممارستا لممنتا.

وجيذذا النذذانو لذذد  معلمذذ  يذذر  الباوذذ  أنذذا مذذن المناسذذال أن يذذتم معرفذذة مسذذتو  ققافذذة تكنول وفذذ  ضذذو  مذذا سذذبق   
مذذذن خذذذالا  هذذذو كذذذائن ووضذذذع مذذذا ينبغذذذ  عليذذذا أن يكذذذون المرولذذذة القانويذذذة، واتجاهذذذاتمم نووهذذذا لمعرفذذذة مذذذابعلذذذوم ال

 .نتائجما وبنا   عل  ما أسفرت عناالوالية توصيات الدراسة 
  ثانيًا: الدراسات السابقة:

 عليذا وبنذا    ،لمواكبذة المسذتودقات العلميذة المسذتجد ققافذة تكنولوجيذا النذانو مجذاا أجريت موذاوالت عديذد  فذ      
 النـانو تكنولوجيـال الجمعيـة الملكيـة وااكاديميـة الملكيـةبهـا قامت الدراسة التي ك اقتصر الباو  عل  عدد منمذا

 The Royal Society and Royal Academy of Engineering Nanotechnology البريطانيـة

Working Group(2004)   ووذددت تكنولوجيذا النذانو نظذر ا فذراد وذوا الذوع  ب هذدفت ىلذ  مسذا وجمذاتالتذ
البيئذذذة معرفذذذة  -السذذذلبية علذذذ  نوعيذذذة الويذذذا  يجابيذذذة و تاقيراتمذذذا اإل -النذذذانوتكنولوجيذذذا بمعرفذذذة البذذذذ ) موذذذاور الذذذوع 
مذد  قبولمذا فذ   -الناتجذة عذن تطبيقاتمذا خالقيذةا و  االجتماعيذةنتذائج ال -والبيئذة سذالمةالصذوة و ال -الموتملة لمذا
د من فئذات مختلفذة مذن أفذراد المجتمذع مذن لنذدن، افر أ( 1445تكونت العينة من )و  ،والتعليم الجامع (التعليم العام 
 موذدود بتكنولوجيذا أن الغالبيذة العظمذ  مذن أفذراد العينذة لذديمم وعذ  وأشذارت نتائجمذا ىلذ  .بريطانيذا وبرمنغمام فذ 

عبذذر الوسذذائا المختلفذذة، ونشذذرها مذذذ  التكنولوجيذذا ا فذذراد بأوصذذت نتائجمذذا ىلذذ  زيذذاد  وعذذ  %(. و 27بنسذذبة ) النذذانو
 ف  برامج اإلعداد للمعلمين والمناهج الدراسية عل  اختالفما.

 وا خالقيذةالقضذايا االجتماعيذة ىل  مسا  (Cook & Fairweather,2006)كوك، فارويذر وسعت دراسة    
واعتقذذاداتمم أعمذذار مختلفذذة بمذذدف معرفذذة أرائمذذم  ا  ذو ( فذذرد838عينذذة تكونذذت مذذن )لتكنولوجيذذا النذذانو فذذ  نيوزلنذذدا ل

وقذد أشذارت نتائجمذا ىلذ   ،ف  مجاا الطذال، والغذذا ، وااللكترونيذات والتعلذيم هذ  التكنولوجياوتطبيق  نوو استخدام
ن ىال أ كانيذة اسذتخدامما فذ  تلذك المجذاالت، ويقبلذون بامهذانوو جيذد  مذواقفمم أن هناك نسبة عالية من أفراد العينة 

 التكنولوجيذا  التوسذع بتعلذيم هذذ  ضذرور بأوصت ، و والبيئة والغذا الصوة من أخطارها المستقبلية عل   ا  لديمم تخوف
 .منماالخوف وت  يزوا  والممن ف  التعليم العام والفن  

النذذذذانو تكنولوجيذذذذا علذذذذم مفذذذذاهيم بة الطلبذذذذعلذذذذ  معرفذذذذة  (Hutchinson,2007) هتشنســــون وركــــزت دراســــة   
 ،لذذد  طذذالال وطالبذذات الصذذف القذذان  عشذذر بالمرولذذة القانويذذة فذذ  مدينذذة انذذدياناذات العالقذذة والظذذواهر المندسذذية 
 ا  يجابيذى ا  وأشذارت نتائجمذا ىلذ  أن هنذاك تذاقير  ،( مقابلذة28معمذم )ت وطالبة، وأجذر  ا  طالب( 016تكونت العينة من )

جذا ت مذن خذالا عنمذا  وأشاروا ىلذ  أن المعرفذة. الدراس ، وتنمية اتجاهاتمم نووها لد  أفراد العينة ف  التوصيا
للصذفوف  لمنذاهجضذرور  تطذوير اب أوصتو  ،متعدد ، وليس من المنمج أو المدرسة أو المعلمالخارجية المصادر ال

 تدريال المعلمين لتنفيذ تلك المناهج. تكنولوجيا النانو، والعما عل  ( عل  ضو  مفاهيم12 -1من )
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مذذدفت ىلذذ  فبذذدعم مذذن الم سسذذة القوميذذة للعلذذوم ا مريكيذذة  التذذ  أجريذذت (Shirley,2008) شــيرلي أمــا دراســة   
تكونذت ا ولذ  مذن  ،تذينقامذت بمسذا عينو  نذانوالتكنولوجيذا  والخبذرا  نوذو لعدد من ا فذراد مواقفالو  معرفة الميوا
مذذذن العلمذذذا   ا  ( فذذذرد868القانيذذذة مذذذن )واليذذذة يسكونسذذذن ا مريكيذذذة، و مذذذن  ا  ( فذذذرد1415مكونذذذة مذذذن ) عامذذذة ا فذذذراد

نذذا ال توجذذد أ ىلذذ العينذذة ا ولذذ  نتذذائج وأشذذارت  ،والممندسذذين فذذ  تكنولوجيذذا النذذانو مذذن جامعذذة يسكونسذذن ا مريكيذذة
مذذواقفمم  بذذان بينذذت النتذذائج وبالنسذذبة للعينذذة القانيذذة بمذذا كانذذت لصذذالا الذذذكور،وأن المعرفذذة  نولوجيذذابمذذذ  التكألفذذة 

كبر بكقير من العينة ا ول  وهم يشيرون ىل  أن منافعمذا أكقذر مذن مخاطرهذا فذ  وذاا امذتالك ناصذية واعتقادهم أ
 .يطر  عليماا مور والس

ىلذ  معرفذة العوامذا التذ  تذ قر  (Hosseini & Rezaei,2009) هوسيني، ورزاي دراسة كل منكما هذدفت    
واقتصذرت علذ  معرفذة مسذتو   ،عل  مواقف أعضا  هيئذة التذدريس بكليذة الزراعذة فذ  ىيذران نوذو تكنولوجيذا النذانو

 %( مذن أفذراد العينذة كذانوا علذ  معرفذة بمذا04وكشفت نتائجمذا بذان ) ،وبتطبيقاتما، والتجربة التربوية لما بماا لفة 
 .  لمذ  التكنولوجيابينما مواقفمم مرتفعة بالتجربة التربوية  %( منمم ليسوا عل  دراية بذلك64ن )ف  وين أ

منذاهج العلذوم بالمرولذة اإلعداديذة فذ  مصذر علذ  بتوليذا  (2112، هـانيو  )السـاي دراسة كل من  كما قامت   
وسذعت  ،مفاهيممذالتضذمين بعذ   ا  مقتروذ ا  عل  نتائجما وضذعت ىطذار  وبنا    ،ضو  بع  مفاهيم تكنولوجيا النانو

وقذد أشذذارت  ،علذذ  طلبذة الصذذف القذان  اإلعذذداد  وقيذاس أقرهذذا المعرفذ  والوجذذدان ىلذ  تجريذذال ووذد  مذذن ووداتذا 
 نذا لذم تتضذمن المنذاهج الموللذة مجتمعذة أيذة ىشذار  ىلذ  مفذاهيم تكنولوجيذاجما فيمذا يخذ  عمليذة التوليذا ىلذ  أنتائ

النانو، أما النتائج فيما يخ  عملية تطبيق الوود  فقد أشذارت ىلذ  زيذاد  مسذتو  توصذيا الطلبذة ونمذو اتجاهذاتمم 
 وتطبيقاتمذذا المختلفذذة ولوجيذذاتكنهذذذ  الومذذن أهذذم توصذذياتما ضذذرور  تذذدريال معلمذذ  العلذذوم لسلمذذام بمفذذاهيم  ،نووهذذا

 .ف  قاعة الدروس وكيفية تدريس موضوعاتما
هدفت ىل  معرفة فعالية مقرر مقترر ف  البيولوجيا النانويذة فذ  تنميذة التوصذيا  ( دراسة2111) هاني وأجرت   

تنميذذة بعذذ  جوانذذال المعرفذذة،  فعاليذذةوقذذد توصذذلت ىلذذ   ،والميذذا لطلبذذة شذذعبة البيولذذوج  بكليذذات التربيذذة فذذ  مصذذر
 النظذر فذ  موتذو  برنذامج اإلعذذداد  وقذد أوصذت باعذاد ،باإلضذافة ىلذ  تنميذة ميذوا الطلبذة نوذو البيولوجيذا النانويذة

تدريال معلمذ  البيولوجيذا أقنذا  الخدمذة وأوصت ب ،لمعلم  البيولوج  ليتضمن البرنامج مقررا  ف  البيولوجيا النانوية
    هميتما كمستودقات علمية. مالسلمام بمفاهيم

  عل  معرفة تذاقير تذدريس نمذوذج بسذيط فذ  تكنولوجيذا النذانو علذ (Blonder,2010) وركزت دراسة بلوندر    
ن النمذوذج . فقذد أشذارت النتذائج بذاقر ذلك عل  تعليم طلبذتمموأف  فلسطين الموتلة فمم واتجاهات معلم  الكيميا  

مذن  ونوو تدريسذما فذ  منذاهج المدرسذة هايجاب  عل  مواقفمم نوو و  فمم المعلمين، وكان لا تاقير ىقد وسن مست
فذذ  موضذذوخ هذذذا الوقذذد أوصذذت ىلذذ  تضذذمين  ،خذذالا توسذذن مسذذتو  طلبذذتمم، واتجاهذذاتمم نوذذو تعلذذيم كيميذذا  النذذانو

عطذذا  معلمذذ  العلذذوم دورات تدريبيذذة وذذوا ،المختلفذذة مراوذذا التعلذذيممنذذاهج  بالققذذة أقنذذا   وتذذ  يشذذعروا مذذامفاهيم وا 
 تعليم طلبتمم بالمرولة القانوية ف  قاعة الدروس.

ودمذج مفذاهيم بتصذميم ووذد  دراسذية  (Blonder & Dinur,2011) بلونـدر دينـر دراسـة كـل مـنكما قامت    
تناولذذت و  ، ومعرفذذة فمممذذم وتصذذوراتمم عنمذذا،فلسذذطين الموتلذذةتكنولوجيذذا النذذانو لطلبذذة المدرسذذة العليذذا فذذ  وتقنيذذات 
 والبيئيذذة بعذذ  القضذذايا االجتماعيذذة مناقشذذةو  ا ويذذا بالفيزيذذا  والكيميذذا  وعلذذم عالقذذة الالموضذذوعات ذات  بعذذ 
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 ،، وتذم تدريسذما باسذتعماا طريقذة التعلذيم المتمركذز  علذ  الوذد هذذ  التكنولوجيذا جة عذن اسذتخدامات تطبيقذاتاتالن
أشذارت نتائجمذا ىلذ  نمذو وذافزهم للذتعلم نوذو تكنولوجيذا النذانو ونمذو و  استفتا  عن كيميذا  النذانو وقد استخدمت أدا 
فذ  منذذاهج العلذوم والعمذا علذ  تذدريال المعلمذين علذ  كيفيذذة  مابتضذمين موضذوعاتوقذد أوصذت  ،اتجاهذاتمم نووهذا

 .الصفوف الدراسيةف   تناولما وعرضما لطلبتمم
 ىعذذداد برنذذامج ىلذذ  (Nichol & Hutchinson 2010,) مــن نيشــول وهتشينســوندراسذذة كذذا  وهذذدفت    

قذدم لمذم ويهذذا المجذاا التطذورات المقيذر  فذ  فيذا  عذر ي لتطذوير معلمذ  العلذوم ممنيذا   دراس  فذ  تكنولوجيذا النذانو
وتعلذذذم العلذذذوم مذذذع تذذذوفير فرصذذذة لتوذذذدي  فمممذذذم للمفذذذاهيم ا ساسذذذية لمذذذذا العلذذذم  لنظريذذذات التربويذذذة الجديذذذد  لتعلذذذيما

وم عبذذر االنترنذذت عذذن طريذذق وتعلذذم العلذذ لنظريذذات التربويذذة الجديذذد  لتعلذذيموتعزيذذز المعرفذذة والفمذذم عنذذا فذذ  ضذذو  ا
 مريكيذة وفذ  تكسذاس ا ( منطقذة فذ  هيوسذتن22( معلمذا  مذن أكقذر مذن )154ذات ، وتكونذت العينذة مذن )الالتعلم 

 ىل  أن معرفة المعلمين وفمممم عن تكنولوجيا النانو مرتفعة جدا . مانتائجوكولورادو. وقد أشارت 
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 من خالا استعرا  الدراسات السابقة يمكن استخال  ما يل ز      
المرولذة القانويذة  خاصذة علذ  المسذتو  بعلذوم الفذة تكنولوجيذا النذانو لذد  معلمذ  ندر  الدراسذات التذ  تناولذت ققا -

 .رب العالمول  و 
وتضذذذمين مفاهيممذذذا فذذذ  المنذذذاهج الدراسذذذية  هذذذذ  التكنولوجيذذذامعظذذذم الدراسذذذات السذذذابقة ت كذذذد علذذذ  أهميذذذة تعلذذذيم  -

كمذذذا أكذذذد بعضذذما اآلخذذذر علذذذ  أهميذذذة  وتذذدريال المعلمذذذين فذذذ  الميذذذدان فذذ  ضذذذو  الققافذذذة بمذذذا وتطبيقاتمذذا المختلفذذذة.
 امتالك عامة ا فراد ققافة مناسبة بما.

 دراسذةكالنذانو تكنولوجيذا  نوذوأو االتجاهذات  الفمذممسذتو   واخذتالفالدراسذات تفذاوت هذ  بع  أظمرت نتائج  -
 .(Hosseini & Rezaei, 2009) اسة وسن ، وريزا در ، و (Hutchinson,2007) هتشنسون

دراسذذة كاالتجاهذذات نوذذو تكنولوجيذذا النذذانو علذذ  الفمذذم و قذذر المتغيذذرات راسذذات فذذ  أهذذذ  الدبعذذ  ختلفذذت نتذذائج أ -
 .(Yun & Other, 2012) وآخرون دراسة ين(، و Shirley,2008) شيرل 

 نذدر  ىلذ  باإلضافةالمرولة القانوية بعلوم النانو لد  معلم  الدراسات السابقة لم تتناوا ققافة تكنولوجيا ال أ لبية -
ختلفذذت وتميذذزت بذذا الدراسذذة الواليذذة عذذن الدراسذذذات مذذا أ، وهذذذا بمذذذ  التكنولوجيذذاققافذذة الوجذذود أدا  تتمقذذا باختبذذار 

 السابقة.
فذ  و  الدراسذات فذ  وضذع مقيذاس االتجاهذات نوذو تكنولوجيذا النذانو د مذن تلذكن الباوذ  قذد أفذاى ويمكن القول:   

جرا ات االنظ توديد اإلطار هتمذت علذ  عذدد مذن الدراسذات التذ  أ  االطذالخمذن خذالا لدراسة الواليذة ىال أنذا ر  وا 
علذ  االتجاهذات  أن مجملمذا قذد ركذزالباوذ  لد  فئات مختلفة، وف  مراوا تعليمية مختلفة الوظ  بمذا الموضوخ

فمذن  بامتالك عيناتما ققافذة مناسذبة فيمذا،والمواقف عن تكنولوجيا النانو دون االهتمام والميوا واآلرا  والمعتقدات، 
المرولذة ب معلذو الفذة تكنولوجيذا النذانو لذد  معلمذ  ققاتبو  فذ  الت  دراسات الومن منطلق ندر  وجود  هذا المنطلق

الدراسذة الواليذة عذن بذا ، وهذذا مذا تتميذز ات للقيذام بمذذ  الدراسذةالمبذرر  من ضذمن جملذةاعتبر الباو  ذلك القانوية 
 الدراسات السابقة.
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 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها:

كذذالوريوس الذذذين درجذذة الب مذذن وملذذةتكذذون مجتمذذع الدراسذذة مذذن معلمذذ  ومعلمذذات الفيزيذذا  والكيميذذا  وا ويذذا      
 تعذذذذذذز للعذذذذذذام الدراسذذذذذذ  مدينذذذذذذةمذذذذذذدارس قالذذذذذذ ( القذذذذذذانو  فذذذذذذ  )ا وا، والقذذذذذذان ، وال صذذذذذذفوفليقومذذذذذذون بالتذذذذذذدريس ل

( معلمذذا  ومعلمذذة اختيذذروا 83مذذن )وتكونذذت عينذذة الدراسذذة  ،( معلمذذا  ومعلمذذة246( والبذالت عذذددهم )2412/2418)
مذذذن مجتمذذذع  (%38،73)ويشذذذكلون مذذذا نسذذذبتا  القذذذاهر مذذذدارس مذذذن مديريذذذة ( 3بالطريقذذذة العشذذذوائية الطبقيذذذة مذذذن )

 (.1بين ف  الجدوا )كما هو مموزعين وسال الجنس، والتخص  الدراسة 
 .سة وسال التخص ، والجنسعينة الدراتوزيع ( 1جدوا )

 الجنل
 التخصص

 المجموع
 أحياء كيمياء فيزياء

 37 12 11 13 ذكور
 41 13 14 13 إناث

 87 22 24 22 المجموع
 الدراسة:  ياتأد
عذذدم لوكذذذلك  ،بشذذكا مباشذذرالواليذذة الدراسذذة تتعلذذق بموضذذوخ دراسذذات سذذابقة  علذذ الباوذذ   وصذذوالعذذدم  نظذذرا      
أداتذذذين لمذذذذا باعذذداد قذذذام  ،واالتجذذا  نووهذذذا و  ققافذذة تكنولوجيذذذا النذذذانومسذذذتلتوديذذذد اسذذتخدمت  أدا  أيذذذةعقذذور علذذذ  ال

 تكنولوجيذذا النذذانو اهذذات نوذوتجلقيذذاس االاتجاهذات مقيذذاس تكنولوجيذا النذذانو، و  ققافذذةلقيذذاس اختبذار تمقلذذت ب الغذر 
 .لد  عينة الدراسة

يذذذذا النذذذذانو، ذات العالقذذذذة بققافذذذذة تكنولوج والكتذذذذال العلميذذذذةمراجعذذذذة ا دال التربذذذذو   مذذذذن خذذذذالاز امهوتذذذذم ىعذذذذداد        
، وشذذذذبكة (ERICقاعذذذذد  المعلومذذذذات التربويذذذذة المووسذذذذبة ) ، وتذذذذم اسذذذذتخدامالمجتمذذذذع فذذذذ  ومقاييسذذذذما وتطبيقاتمذذذذا

وكتذذال العلذذوم اإلطذذار النظذر  للدراسذذة،  سذتفيد مذذنكمذذا ا   هذذو جديذذد بمذذا الخصذذو . لالطذذالخ علذذ  مذاالمعلومذات 
 وقد تم بنا  ا داتين وفق الخطوات اآلتيةز .م2412/ 2411 الدراس  عامللولة القانوية ر المقرر  بالم

 :ثقافة تكنولوجيا النانوأواًل: إعداد اختبار 
تمذذت ، و أفذذراد عينذذة الدراسذذةفذذة تكنولوجيذذا النذذانو لذذد  مسذذتو  ققاالتعذذرف علذذ   هذذدف بذذا أعذذد الباوذذ  اختبذذارا      

 أربذذع نذذوخ االختيذذار مذذن متعذذدد، لكذذا مفذذرد  ( مفذذرد  مذذن03تكذذون مذذن )، ىذ ا وليذذة افذذ  صذذورتم اصذذيا ة مفرداتذذ
مفذذذاهيم ) أربعذذذة مجذذذاالت تمقلذذذت فذذذ وذذذوا  لسجابذذذة الموتملذذذة، منمذذذا واوذذذد  صذذذويوة، تذذذدور هذذذذ  المفذذذردات بذذذدائا

مخذذاطر تكنولوجيذذا  -وتطبيقذذات تكنولوجيذذا النذذان -أبعذذاد ومقذذاييس علذذم تكنولوجيذذا النذذانو -تكنولوجيذذا النذذانو وأهميتمذذا
 ارضذذللتاكذذد مذذن صذذدق االختبذذار تذذم عو كيفيذذة اإلجابذذة عليذذا،  كمذذا تذذم وضذذع تعليمذذات لالختبذذار توضذذا ،(النذذانو

وذذوا الدرجذذة  تممقشذذمنا، كمذذا تذذم عنذذاإلبذذدا  مالوظذذاتمم، ومقتروذذاتمم  صذذينتخلمعذذدد مذذن ا بصذذورتا ا وليذذة علذذ 
ويذذ  تذذم  ،وقذذد أ خذذذ بذذ رائمم فذذ  هذذذا المجذذاا لمعلمذذة مققفذذا  بتكنولوجيذذا النذذانوالتذذ  يمكذذن عنذذدها اعتبذذار المعلذذم أو ا

 دقا .وبذلك ع د االختبار صاوذف بع  المفردات، وتعديا صيا ة عدد منما مع تغيير بع  بدائا اإلجابات، 
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مذن  ( معلمذا  ومعلمذة12عية قواممذا )عل  عينذة اسذتطالاالختبار مرتين متتاليتين بفارق زمن  أسبوعين ط بق  قم  
 عنذذذد تطبيقذذذا علذذذ  عينذذذة الدراسذذذة الذذذالزم لسجابذذذة عنذذذاوتوديذذذد الذذذزمن  اوسذذذاال قباتذذذل قصذذذدا  ، خذذذارج عينذذذة الدراسذذذة

، وبذذلك وذدد هذذ  العينذةوأطوا زمن لسجابذة عنذا أقنذا  التجريذال علذ   قاالمتوسط بين أبوساال ا ساسية، وذلك 
 بطريقذذة قبذذات االسذذتقرار ىذ( دقيقذذة، ووسذذال معامذذا القبذذات للذذدرجات بذذين التطبيقذذين، 02الذذزمن الكلذذ  لالختبذذار بذذذ)

%( 85تفذذق الموكمذذون علذ  أن تكذذون عالمذذة الموذذك )وأ( وهذذ  قيمذذة مناسذبة   ذذرا  هذذذ  الدراسذة، 1،71بلذت )
 (1)(04مذن )وعليا فقد تكون االختبار بصذورتا النمائيذة  بعد استخراج المتوسط الوساب  لعالماتمم الت  وضعوها.

 )صذفر( كاقذا درجذة لالختبذار،و( كذاعل  درجذة 04عطذ  )، وعنذد تصذويا االختبذار أ  موزعذة علذ  مجاالتذامفرد  
بصذذذورتا  علذذذ  المجذذذاالت التذذذ  يقيسذذذما مفذذذردات االختبذذذارتوزيذذذع يوضذذذا  (2) الجذذذدواو  ،وأصذذذبا جذذذاهزا  للتطبيذذذق

   النمائية.
 ( مفردات اختبار ققافة تكنولوجيا النانو بصورتا النمائية.2جدوا )

 إجمالي المفردات أرقام المفردات مجاالت االختبار

 .مفاهيم تكنولوجيا النانو وأهميتها
1/2/8/11/11/13/14/13/22/22/28
/33/32/41 14 

 7 2/7/18/12/21/24/27/38 تكنولوجيا النانو.أبعاد ومقاييل علم 
 2 3/3/12/17/23/23/22/31/32 تطبيقات تكنولوجيا النانو.
 2 4/2/12/21/31/32/34/33/37 مخاطر تكنولوجيا النانو.

 41 مفردة 41 .االختبار ككل
 اآلتية: وقد ُأعد وفقًا لإلجراءات مي العلوم نحو تكنولوجيا النانومعلثانيًا: مقيال اتجاهات 

وجيذذا النذذانو، نوذذو تكنولأفذذراد عينذذة الدراسذذة اتجاهذذات مسذذتو  قيذذاس  هذذدف بذذاأعذذد الباوذذ  مقيذذاس االتجاهذذات     
االتجذا  نوذو )مجذاالت هذ   وذوا قالقذةتذدور ( مفذرد  جميعمذا 05ف  صورتا ا وليذة مذن ) اتمت صيا ة مفرداتو 

تعليم تكنولوجيذا النذانو فذ  االتجا  نوو و ، النانو ف  الويا  االتجا  نوو تطبيقات تكنولوجياو ، أهمية تكنولوجيا النانو
 (اختلذف بقذو  - اختلذف -متاكذد يذر  -موافذق - )موافق بقو  ه زبدائا لسجابة خمس وأمام كا مفرد  ( رساالمد

ورتا ا وليذة علذذ  عذذددا فذ  صذذ مقيذذاس تذم عرضذذاالللتاكذد مذذن صذدق ، و ( الخماسذذيةLikertوسذال طريقذذة ليكذرت )
ىذ  تذم اآلخذذ بمذاقذد المقيذاس و متزامنا  مع االختبار وذلذك إلبذدا  مالوظذاتمم، ومقتروذاتمم المتعلقذة ب المختصينمن 

 تم وذف بع  المفردات، وتعديا صيا ة عدد منما، وبذلك ع د المقياس صادقا .

قذم أ عيذد تطبيقذا علذ  االختبذار نفسما الت  ط بق عليما ستطالعية العينة االق المقياس عل  لوساال القبات ط بو    
 كمذا قيمة مناسبة   را  هذذ  الدراسذة. وتعتبر(، 1،73بلت )فووسال معاما القبات  العينة نفسما بعد أسبوعين،
مفذرد   (2)(83وعليا فقد تكون المقياس بصورتا النمائية مذن )، ( دقيقا05وكان ) عناوسال الزمن الالزم لسجابة 

( 174)وعنذذذد تصذذذويا المقيذذذاس أعطيذذذت  ،سذذذالبة موزعذذذة علذذذ  مجاالتذذذا ( مفذذذرد 17( مفذذذرد  موجبذذذة و)17)منمذذذا 

                                                 
 ققافة تكنولوجيا النانو.( الصور  النمائية الختبار 1ملوق ) - 1
2

 .تكنولوجيا النانو لمقياس االتجاهات نوو ( الصور  النمائية2ملوق ) - 
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 مفذذردات المقيذذاستوزيذذع ( يوضذذا 8والجذذدوا ) ،وأصذذبا جذذاهزا  للتطبيذذقللمقيذذاس  درجذذة كاقذذا( 83)درجذذة و كذذاعل 
 بصورتا النمائية. عل  مجاالتا

 نوو تكنولوجيا النانو بصورتا النمائية. االتجاهات ( مفردات مقياس8جدوا )

 أرقام المفردات مجاالت المقيال
ت 
ردا
لمف
ا

جبة
مو
ال

ت  
ردا
لمف
ا

لبة
سا
ال

 
إجمالي 
 المفردات

/2/2/8/11/11/14/24/27 .االتجاه نحو أهمية تكنولوجيا النانو
31/38 4 3 11 

االتجــــاه نحــــو تطبيقــــات تكنولوجيــــا 
 النانو في الحياة.

1/3/12/13/12/18/12/21/
23/23/22/34/33 3 8 13 

تعلــيم تكنولوجيــا النــانو االتجــاه نحــو 
 .في التعليم المدرسي

3/4/7/2/13/17/21/22/22/
28/31/32/33/32/37 2 3 12 

 37 12 12 مفردة 37 .المقيال ككل
 إجراءات التنفيذ:

فذذ  ا مذالعينذة قذام الباوذ  بتطبيقما وتوديذذد مذا وقباتممالدراسذذة والتاكذد مذن صذدقم أداتذ  ىعذدادبعذد االنتمذا  مذن     
صذذذووت وتذذذم تفريذذذت البيانذذذات مذذن قمذذذة وجمعذذذت ا وراق المكتملذذذة، و  ،(م2412ديسذذذمبر ) (20 – 16الفتذذر  مذذذن )

 .تمميدا  لمعالجتما (SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلوصائية للعلوم االجتماعية )
 ااساليب اإلحصائية:

لعينذة اختبذار "ت" م ا سذتخدواالنورافذات المعياريذة و لسجابة عن أسئلة الدراسة تم وسذاال المتوسذطات الوسذابية     
 اسذتخدام توليذا التبذاين ا وذاد  والمقارنذات البعديذة باسذتخدام طريقذة "تذوك " واود  ولعينتين مستقلتين عالو  عل 

(Tukey).   
 :نتائا الدراسة ومناقشتها

جذذذزئين رئيسذذذينز النتذذذائج الخاصذذذة صذذذنفت ىلذذذ   الدراسذذذة الواليذذذة، ىليمذذذا توصذذذلت التذذذ  لنتذذذائجا تسذذذميال  لعذذذر     
 ،لذذد  عينذذة الدراسذذةنوذذو هذذذ  التكنولوجيذذا  االتجاهذذات بمسذذتو الخاصذذة  ققافذذة تكنولوجيذذا النذذانو، والنتذذائج بمسذذتو 

 وعل  النوو التال ز
 :أفراد العينةأواًل: النتائا الخاصة بمستوى ثقافة تكنولوجيا النانو لدى 

مســتوى ثقافــة تكنولوجيــا النــانو لــدى  : مــالمذذذ  الدراسذذة فذذ  اآلتذذ  ا واتمقذذا السذذ اا  الســلال ااول:نتــائا  -1
 أنز وا الذذ  يذن  علذ ا ولسجابذة عنذا تذم صذيا ة الفذر   ؟مدينـة تعـزالمرحلـة الثانويـة فـي بعلـوم المعلمي 
 ،%(82ال يصـل إلـى ) مدينـة تعـزالمرحلـة الثانويـة فـي ب لـومعالتكنولوجيـا النـانو لـدى معلمـي بثقافة المستوى 

وللتاكد من صوة هذا الفر  قذام الباوذ  بوسذاال المتوسذط الوسذاب  والنسذبة المئويذة واالنوذراف المعيذار  وقيمذة 
 ( يوضا ذلك.0"ت" لعينة واود ، والجدوا )
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اختبار  ( المتوسط الوساب  والنسبة المئوية واالنوراف المعيار  وقيمة "ت" لدرجات أفراد العينة عل 0جدوا )
 بالموك الفرض . وجيا النانو مقارنةققافة تكنول

عدد فقرات 
 االختبار

عدد 
 اافراد

الدرجة ك 
 لالختبار

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

 م/الفرضي
82% 

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

41 87 41 22،22 23% 3،313 31 122،28- 1،111* 
 .(=1،12عند مستوى داللة ) دالة إحصائياً *       

بلذذت المتوسذذط الوسذذاب   ، ىذمتدنيــةافذذة تكنولوجيذذا النذذانو معلمذذ  العلذذوم بقق( أن مسذذتو  0يتضذذا مذذن الجذذدوا )    
، وهذذ  أقذذا بكقيذذر مذذن عالمذذة الموذذك (%23)وبنسذذبة مئويذذة  (22،22)لذذدرجات أفذذراد العينذذة فذذ  االختبذذار ككذذا 

قيمذذذة "ت" بلغذذذت و  ،مذذذن الدرجذذذة الكليذذذة لالختبذذذار %(82) بنسذذذبةدرجذذذة ( 84)، والمتمقذذذا بذذذذ(المفتذذذر )المتوسذذذط 
ــت توجــد فــرو  ،(2)والتذذ  تسذذاو  مذذن قيمذذة "ت" الجدوليذذة أقذذاوهذذ   (122،28-)الموسذذوبة  ذات داللذذة  أي أن

 ،لصذذالا المتوسذذط الفرضذذ  ،بققافذذة تكنولوجيذذا النذذانو والمتوسذذط الفرضذذ  أفذذراد العينذذةىوصذذائية بذذين مسذذتو  معرفذذة 
تذدن  مذن وجمذة نظذر هذذا الوقذد يرجذع . وقبولذاصوة الفر  الصفر  ا وا للدراسة ىل   تشير هذ  النتيجةبذلك و 

   الباو  ىل  واود أو أكقر من ا سباال اآلتيةز    
لتنميذذذة خبذذذراتمم وققذذذافتمم  قلذذذة البذذذرامج التدريبيذذذة والتنميذذذة الممنيذذذة الموجمذذذة لتذذذدريال معلمذذذ  العلذذذوم أقنذذذا  الخدمذذذة -

العلميذذة بتكنولوجيذذا النذذانو؛ ىذ يشذذكو العديذذد مذذنمم مذذن عذذدم االهتمذذام بالتذذدريال وخاصذذة علذذ  المسذذتجدات العلميذذة 
والتكنولوجية سذوا   فذ  المنذاهج أو فذ  الققافذة العامذة، وعلذ  الذر م مذن تذدريال عذدد مذنمم ىال أنمذم يفيذدون أن تلذك 

ارد  فذذ  المنذذاهج القائمذذة، وتركذذز علذذ  طرائذذق تدريسذذما، ولذذم يذذتم رفذذدهم بالمفذذاهيم الذذدورات تمذذتم بالموضذذوعات الذذو 
، وهذذم ال مسذذتقبال   ذلذذك علذذ  طلبذذتمم ضذذعف ققذذافتمم وهذذو مذذا قذذد يذذنعكسالعلميذذة الجديذذد ، ا مذذر الذذذ  يذذ د  ىلذذ  

ىلذذ  ورمذذان  يتفذذاعلون مذذع تلذذك الذذدورات نظذذرا   نمذذا  يذذر منتظمذذة، وتكذذاد تكذذون مقتصذذر  علذذ  بعضذذمم، ممذذا يذذ د 
 ورفع مستواهم ممنيا  وققافيا  وأكاديميا .الكقير منمم من فر  تجديد معارفمم، 

فذ  رفذع مسذتو  ققذافتمم )فيزيذا ، كيميذا ، أويذا ( عدم وجود الر بة الوقيقية لد  عدد كبير من معلمذ  العلذوم  - 
المقررات التذ  يدرسذما فذ  الجامعذة أو مذن تقتصر عل  التزود بالققافة من خالا بتكنولوجيا النانو، فالغالبية منمم 

المصادر ا خر  ذات العالقذة بذالمقررات الدراسذية، ونذادرا  مذا يسذع  للتذزود بققافذة عامذة ال عالقذة لمذا بتخصصذا 
بشذذكا مباشذذر سذذوا   كانذذت بتكنولوجيذذا النذذانو أو  يرهذذا. فمتذذ  وجذذدت هذذذ  الر بذذة فذذان المعلذذم يسذذتطيع تزويذذد نفسذذا 

 ( بمذا الخصو .846،  2445فق الباو  مع ما أورد  أبو سمر  وآخرون )ويت  الققافة مذب
االهتمذام المطلذوال  بذرامج ىعذدادهم هذ  ا خذر  ال تذول  وقد برر أفراد العينة عدم اكتسابمم لمذ  الققافة ىل  أن   

لذ  اعتبذار أن المقذرات التغيذرات الممنيذة واالجتماعيذة والعلميذة، ع يواكذال بمذا بمذ  الققافذة، وعذدم توذديقما وتطويرهذا
الدراسذذية هذذ  المصذذدر ا وا لتشذذكيا الققافذذة العلميذذة لذذد  الطلبذذة، فمتذذ  مذذا كانذذت تلذذك المقذذررات تتنذذاوا مفذذاهيم 
ومعلومات عن هذ  التكنولوجيا يمكن أن ت سمم ف  تعميقما لد  المتعلمين، وتساعدهم علذ  اكتسذاال خلفيذة علميذة 

 تجعذاا هذ  الققافة ف  المقررات الجامعية أو ف  بذرامج تذدريال المعلمذين عنما، ويضيف أفراد العينة أن  ياال مق
عل  مقا هذا النوخ من الققافة ولذن تتذوفر لذا بشذكاا كذافا مذن مصذادر أخذر ، وطالمذا أن مقذرر ال يوصا المعلم 

لوجيذا النذانو لذد  يظا التذدن  بققافذة تكنو سذالققافة العلمية ال يدرس بالكليذات ولذم يذتم رفذد المعلمذين فذ  الميذدان بذا 
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معلم  العلوم قائما . كما أشاروا ىل  أن هناك عوامذا أخذر  كالتسذيال اإلدار  وعذدم المتابعذة ا كاديميذة، والممنيذة 
و ياال التوجيا واإلشراف الفن ، وتدن  الوضع االقتصاد  للمعلم، والتوجا السياسذ  لذوزار  التربيذة والتعلذيم و يرهذا 

ف  عزوف المعلذم عذن الققافذات المختلفذة سذوا  فذ  مجذاا اختصاصذا أو فذ  مجذاالت ت ساهم قد من العواما الت  
 أخر .

تذوافر المراجذع ذات الصذلة بمذا  نذدر توافر المراجع والمصادر التذ  تمذتم بتكنولوجيذا النذانو، ىذ تبذين للباوذ  ندر   -
  ىلذ  عذدم اهتمذام أفذراد العينذة سوا  أكان ذلك ف  مكتبة المدرسة أو الجامعة أو المكتبات ا خذر ، ولعذا ذلذك أد

بالققافذذذة بمذذذذا المجذذذاا ممذذذا قذذذد يكذذذون سذذذببا  فذذذ  تذذذدن  فمممذذذم بمذذذا، وعلذذذ  الذذذر م مذذذن ذلذذذك يفيذذذد الذذذبع  مذذذنمم أن 
تجمعذذذذت مذذذذن خذذذذالا متذذذذابعتمم للفضذذذذائيات، واالنترنذذذذت والتواصذذذذا  هذذذذذ  التكنولوجيذذذذامعلومذذذذاتمم المتواضذذذذعة عذذذذن 

وفمذذذم المفذذذاهيم المتعلقذذذة بمذذذا  عنمذذذا ولكذذذنمم يفتقذذذرون ىلذذذ  تعريفمذذذان بذذذاآلخرين، وبوسذذذال ىفذذذادتمم أنمذذذم قلمذذذا يسذذذمعو 
وبمجاالت تطبيقما، وه   امضة بالنسبة لمم، ولذا فانمم ال يستطيعون مناقشة طلبتمم بمذا، وعلذ  الذر م مذن هذذا 

 فان لمم ر بة واتجا  ىيجاب  نووها.

مسذتو  ققافذة تكنولوجيذذا النذانو لذذد  أفذراد العينذذة  بالنســبة لتــدنيوتتفذق النتذائج التذذ  أسذفرت عنمذذا هذذ  الدراسذة     
(، Macoubrie,2005نتذذذذذذذذذائج عذذذذذذذذدد مذذذذذذذذذن الدراسذذذذذذذذات السذذذذذذذذذابقة ذات الصذذذذذذذذلة بمذذذذذذذذذذا المجذذذذذذذذاا كدراسذذذذذذذذذة ) مذذذذذذذذع

(Bryan,2007)( ،Lee & Others,2005 التذ  كشذذفت عذن انخفذا  مسذتو  فمذذم )بققافذة هذذذ   أفذراد عيناتمذا
شذذفت عذذن ارتفذذاخ ( التذذ  كChizari & Others,2012تختلذذف مذذع نتذذائج دراسذذة ) فذذ  وذذين أنمذذا. التكنولوجيذذا

 .بمذ  التكنولوجيا مستو  فمم أفراد عينتما
ثقافــة تكنولوجيــا هــل يختلــف مســتوى فذذ  اآلتذذ ز  لمذذذ  الدراسذذةتمقذذا السذذ اا القذذان   الســلال الثــاني:نتــائا  -2

ال توجـد ولسجابذة عنذا تذم صذيا ة الفذر  القذان  الذذ  يذن  علذ ز  ؟باختالف الجـنل عينة الدراسةالنانو لدى 
ُتعـزى  عينـة الدراسـةثقافـة تكنولوجيـا النـانو لـدى المعرفـة بفـي مسـتوى ( =1،12عنـد ) فرو  دالـة إحصـائياً 

ة واالنوذذراف المعيذذار  ال المتوسذذط الوسذذاب  والنسذذبة المئويذذكذذد مذذن صذذوة هذذذا الفذذر  وسذذوللتا ،لمتغيــر الجــنل
 ( يوضا ذلك.5والجدوا ) ،العينة بوسال متغير الجنس درجات أفرادوقيمة "ت" بين 

عل   دا  العينة  لعينتين مستقلتين( المتوسط الوساب  والنسبة المئوية واالنوراف المعيار  وقيمة "ت" 5جدوا )
 .الجنس متغير اختبار ققافة تكنولوجيا النانو بوسال

 متغير
 الجنل

عدد 
 اافراد

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 3،24 %22 23،37 37 ذكور
3،82- 1،111 

 3،41 %22 21،73 41 إناث
لكذا مذن الذذكور  أفذراد العينذةلذد  ققافة تكنولوجيا النانو مستو  ( أن المتوسط الوساب  ل5يتضا من الجدوا )    

بذذذر مذذذن قيمذذذة "ت" وهذذذ  أك (3،82)الموسذذذوبة وبلغذذذت قيمذذذة "ت"  علذذذ  التذذذوال  (21،73(، )23،37)واإلنذذذا  
تشذير بذذلك و  دالة ىوصائيا  فيما يخ  الجنس لصذالا الذذكور، يعني وجود فرو  مما ،(2)الت  تساو  الجدولية 

 قبولا لذا تم قبوا الفر  البديا.عدم صوة الفر  القان  للدراسة، وعدم هذ  النتيجة ىل  
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اإلنذذا  ىلذذ  تذذوافر ويمكذذن تفسذذير نتيجذذة ارتفذذاخ مسذذتو  الققافذذة بتكنولوجيذذا النذذانو لذذد  المعلمذذين الذذذكور عذذن     
أكقذذر مذذن اإلنذذا ، وتتمقذذا هذذذ  الفذذر  فذذ  متابعذذة البذذرامج التليفزيونيذذة، وكذذذا التواصذذا مذذع  فذذر  االطذذالخ لذذديمم

المعلمذين الذذكور توجذد  اآلخرين بعد االنتما  من العما التدريس ، عالو  عل  استخدام بعضمم االنترنذت، كمذا أن
علميذذا ، ويوذذاولون رفذذع مسذذتو  لذذديمم ر بذذة فذذ  االطذذالخ علذذ  المسذذتجدات العلميذذة والتكنولوجيذذة، وتققيذذف أنفسذذمم 

ت سمم ف  نشر الققافذة بتكنولوجيذا النذانو مذا أمكذنمم ذلذك، علذ   قد ققافتمم العلمية من خالا المصادر ا خر  الت 
اعتبار أن نشر الققافة ليس مسئولية الجامعات وودها أو أنا يمكن توقيقما من خالا تخصذ  أو برنذامج معذين، 

ىذ يمكذن  ،دمج الخبرات والمعلومات المناسبة ف  موتذو  تلذك البذرامج والتخصصذاتربما يمكن توقيقما من خالا 
(. فذ  وذين أن المعلمذات 112،  2443) ة خذارج نطذاق ذلذك، وهذذا مذا أكذد  الزعبذ للمعلمين أن يكتسبوا الققاف

ا سذذرية  بعمذذوممن ال يتذذوافر لمذذن مقذذا تلذذك الفذذر  بسذذبال انشذذغالمن فذذ  رعايذذة ا سذذر  والبيذذت ويتقيذذدن بذذالظروف
أكقذذر مذذيال  بعذذد التوظيذذف ىلذذ   عذذالو  مذذن كذذونمن ،ىضذذافة ىلذذ  التركيبذذة االجتماعيذذة لألنقذذ  فذذ  المجتمذذع اليمنذذ 

أن هذ  الصفوف ال تتطلال مذنمن بذذا جمذد  ىذالتدريس ف  الصفوف الدنيا أو الصف ا وا القانو  عل  ا كقر، 
.   الكتذذاال المدرسذذ  ممذذا أد  ىلذذ  هذذذ  النتيجذذةكبيذذر فذذ  اإلعذذداد والتوضذذير، ويقتصذذرن علذذ  مذذا هذذو موصذذور فذذ

 & Shirley,2008( ،)Hart,2008( ،)Hosseini) عدد مذن الدراسذاتوتتفق هذ  النتيجة مع ما توصلت ىليا 

Rezaei,2009 فذذ  لذذد  الذذذكور أفضذذا منذذا لذذد  اإلنذذا (، التذذ  أفذذادت ىلذذ  أن مسذذتو  الفمذذم بتكنولوجيذذا النذذانو .
 ( الت  كشفت عن عدم وجود فروق ت عز  للجنس.Lee & Others,2005راسة )وين أنما تختلف مع نتائج د

ثقافــة تكنولوجيــا هــل يختلــف مســتوى فذذ  اآلتذذ ز  لمذذذ  الدراسذذةتمقذذا السذذ اا القالذذ   الســلال الثالــث:نتــائا  -3
ال ولسجابذذة عنذذا تذذم صذذيا ة الفذذر  القالذذ  الذذذ  يذذن  علذذ ز  التخصــص؟بــاختالف  عينــة الدراســةالنــانو لــدى 

 عينـة الدراسـةفـي مسـتوى المعرفـة بثقافـة تكنولوجيـا النـانو لـدى  (=1،12عنـد )توجد فـرو  دالـة إحصـائيًا 
علذذذ   سذذذتخرجت المتوسذذذطات الوسذذذابية  دا  العينذذذةا   وللتاكذذذد مذذذن صذذذوة هذذذذا الفذذذر  ،ُتعـــزى لمتغيـــر التخصـــص

   (.6، وكانت النتيجة كما ف  الجدوا )لمتغير التخص  وفقا   االختبار
 وفقا   لنانو لد  أفراد العينةلمستو  الققافة بتكنولوجيا ا( المتوسطات الوسابية واالنورافات المعيارية 6جدوا )

 .لمتغير التخص 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 2،27 23،21 22 فيزياء
 4،18 21،82 24 كيمياء
 3،47 21،37 22 أحياء

( ىل  وجود فروق ف  المتوسطات الوسذابية لمسذتو  الققافذة بتكنولوجيذا النذانو لذد  6تشير النتائج ف  الجدوا )    
م توليذذا سذذتخدا  انذذت تلذذك الفذذروق دالذذة ىوصذذائيا  مذذا ىذا كللكشذذف عذذن فذذ  ضذذو  متغيذذر التخصذذ ، و  أفذذراد العينذذة

نذذذت النتذذائج كمذذذا هذذذ  فذذذ  ، وكا(=1،12)مسذذذتو  داللذذذة  عنذذد (One Way ANOVA)التبذذاين ا وذذذاد  
 (.8الجدوا )
لمتغير  وفقا  تكنولوجيا النانو عل  اختبار ققافة  ية الستجابات أفراد العينةقيم "ف" وداللتما اإلوصائ( 8جدوا )

 التخص .
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 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 81،33 2 141،38 بين المجموعات
 82 731،33 داخل المجموعات 1،113 *3،122

 88 1111 المجموع 11،48
   ًدالة إحصائيا ( 1،12عند مستوى داللة=.) 

"ف" الجدوليذذة التذذ  وهذذ  أكبذذر مذذن قيمذذة  (3،122) بلغذذت" الموسذذوبة ف( أن قيمذذة "8يتضذذا مذذن الجذذدوا )    
معرفذة مسذتو  ذات داللذة ىوصذائية فذ   فـرو مما يعنـي وجـود ( =1،12)عند مستو  داللة  (2،13)تساو  

( Tukeyم اختبذذار تذذوك  )سذذتخدولمعرفذذة طبيعذذة الفذذروق ا  عذذز  للتخصذذ . بققافذذة تكنولوجيذذا النذذانو ت   أفذذراد العينذذة
متوسذذطات كذذا مذذن معلمذذ  بذذين  وصذذائيا  وجذذود فذذروق دالذذة ىللمقارنذذات البعديذذة المتعذذدد ، وقذذد بينذذت نتذذائج المقارنذذة 

مذذن جمذذة وبذذين متوسذذطات معلمذذ  الفيزيذذا  وا ويذذا  مذذن جمذذة أخذذر ، وفذذ  كلتذذا الوذذالتين كانذذت  الفيزيذا  والكيميذذا 
 ، وعدم قبولا لذا تم قبوا الفر  البديا.وهذا يعن  عدم صوة الفر  القال الفروق لصالا معلم  الفيزيا ، 

لذد  معلمذ  الفيزيذا  خبذرات سذابقة اكتسذبوها مذن خذالا المقذررات  ا قذد تكذونىلذ  أنذويمكن تفسذير هذذ  النتيجذة    
الدراسية أقنا  دراستمم لما بكلية التربية  ن هنذاك بعذ  المعلومذات والمقذاييس النانويذة تتضذمنما بعذ  المقذررات 

مذذذذذ  فذذذذ  بذذذذرامج ىعذذذذدادهم أو فذذذذ  مناهجمذذذذا بالمرولذذذذة القانويذذذذة، وقذذذذد يرجذذذذع ىلذذذذ  طبيعذذذذة مذذذذاد  الفيزيذذذذا  وارتباطمذذذذا ب
 ، أمذذا مسذذتو  فمذم معلمذذ  الكيميذذا المجذاا، فضذذال  عذن ىهتمذذام بعذذ  معلمذ  الفيزيذذا  بذذالتققف فذ  هذذذا التكنولوجيذا

لققافة جا  متدنيا  عل  الر م من الصلة الوقيقة بذين علذم الكيميذا  وتكنولوجيذا النذانو، وبفذارق طفيذف وجذد أن بمذ  ا
وبوسذذذال اعتقذذذادهم أن هذذذذ  التكنولوجيذذذا ذات ارتبذذذاط  يميذذذا .فممذذذا  مذذذن نظذذذرائمم معلمذذذ  الكمعلمذذذ  ا ويذذذا  أكقذذذر 

ي كذذدون أن التذذدن  يظذذا عينذذة البوذذ  ومذذع ذلذذك فذذان ضذذعيف بالكيميذذا  وا ويذذا  علذذ  عكذذس عالقتمذذا بالفيزيذذا ، 
هذذ   تختلذفو  ال يوجذد مقذرر فذ  الققافذة العامذة.قائما  سوا   ف  ققافة تكنولوجيا النانو أو الققافة العلمية طالما وأنذا 

فذذ  مسذذتو  الفمذذم ( التذذ  كشذذفت عذذن عذذدم وجذذود فذذروق Kahkonen & Others,2011)نتذذائج دراسذذة  النتيجذذة مذذع
 ت عز  للتخص .

فذذ  التخصصذذات نظذذرائمم لذذم يكذذن مسذذتو  معلمذذ  الفيزيذذا  بققافذذة تكنولوجيذذا النذذانو أفضذذا مذذن  بصذذفة عامذذةو     
 بكقير مما هو مقبوا تربويا  سوا   الذكور أو اإلنا .قا أقا بكقير من عالمة الموك، وأ مستواهمف ،ا خر 

 نحو تكنولوجيا النانو: أفراد العينةثانيًا: النتائا الخاصة بمستوى اتجاهات 
نحــو تكنولوجيــا تجاهــات مــا مســتوى اال فذذ  اآلتذذ ز  لمذذذ  الدراسذذةالرابذذع تمقذذا السذذ اا  :الســلال الرابــعنتــائا  -1

الذذ  يذن   الرابذعولسجابذة عنذا تذم صذيا ة الفذر   ؟مدينـة تعـزالمرحلة الثانوية في بلوم عالمعلمي النانو لدى 
صـل ال ي مدينـة تعـزالمرحلة الثانوية في بم لو عالحو تكنولوجيا النانو لدى معلمي مستوى االتجاهات نأن علذ ز 
وسذذاال المتوسذط الوسذذاب  والنسذذبة المئويذذة واالنوذذراف المعيذذار  تذذم وللتاكذذد مذن صذذوة هذذذا الفذذر   %(.82إلــى )

 ( يوضا ذلك.3والجدوا )وقيمة "ت" لعينة واود ، 
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ينة عل  مقياس ( المتوسط الوساب  والنسبة المئوية واالنوراف المعيار  وقيمة "ت" لدرجات أفراد الع3جدوا )
 بالموك الفرض . تكنولوجيا النانو مقارنة

فقرات ع/
 المقيال

 عدد
 اافراد

الدرجة ك 
 للمقيال

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

انحراف 
 المعياري

م/فرضي 
82% 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

37 87 121 148،278 88% 8،227 142،2 72،17 1،111* 
    .(=1،12دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )*       

بلذذت  نوذذو تكنولوجيذذا النذذانو مرتفذذع بدرجذذة مناسذذبة ىذ العينذذةأفذذراد ( أن مسذذتو  اتجاهذذات 3يتضذذا مذذن الجذذدوا )    
مذن  كبذروهذ  أ ،(%88)وبنسذبة مئويذة  (148،278)المتوسط الوسذاب  لذدرجات أفذراد العينذة فذ  المقيذاس ككذا 

مذن الدرجذة الكليذة للمقيذاس،  %(82) درجذة بنسذبة (1)(142،2)والمتمقذا بذذ  ،(المفتذر )المتوسط عالمة الموك 
عنذذد مسذذتو  داللذذة ، (2)( وهذذ  أكبذذر مذذن قيمذذة "ت" الجدوليذذة التذذ  تسذذاو  37،13وبلغذذت قيمذذة "ت" الموسذذوبة )

(1،12=) النذانو  نوذو تكنولوجيذا عينذة الدراسذةمسذتو  اتجاهذات  بذين ذات داللذة ىوصذائية د فـرو توج أي أنت
 الرابذذععذذدم صذذوة الفذذر   تشذذير هذذذ  النتيجذذة ىلذذ  وبذذذلك. المعلمذذينالمتوسذذط الفرضذذ  لصذذالا مسذذتو  اتجاهذذات و 

تجاهذات مذن وجمذة نظذر الباوذ  االمستو  ف  رتفاخ هذا االوقد يرجع  .للدراسة، وعدم قبولا وقبوا الفر  البديا
  ىل  واود أو أكقر من ا سباال اآلتيةز

لد  وتكوينما تعدد وسائا اإلعالم المختلفة؛ ىذ ت عد من المصادر المممة الت  ت سمم ف  اكتساال االتجاهات  -
ا فراد بعامة ومعلم  العلوم بخاصة فتعدد وسائا اإلعالم والفضائيات، واالنترنت و يرها من المصادر الت  قد 

يا، باعتبارها اكتشاف علم  ية نوو هذ  التكنولوجف  تكوين االتجاهات اإليجاب تكون من الموتما أنما أسممت
وظ  باهمية لد  الجميع. فضال  عن ظمور العديد من القضايا العلمية المرتبطة بالمجتمع كالتقنيات جديد ت  

الوديقة والتطبيقات الويوية، عالو  عل  الققافة السائد  ف  المجتمع اليمن  من وي  متابعتا وشرا  الجديد من 
يات، ومساير  االنفتار اإلعالم  واالنفجار المعرف  عل  الساوة العالمية، فكا ذلك متار للكا دون التكنولوج
ولعا ذلك مكن أفراد العينة من التعاط  والتفاعا مع فقرات المقياس ومجاالتا، وأظمرت النسبة  ،استقنا 

 المرتفعة لديمم ف  االتجاهات عند الذكور واإلنا  بمختلف تخصصاتمم.

دافعية المعلمين وقناعتمم نوو التطلع ىل  مستقبا أفضا؛ فمن خذالا المناقشذة التذ  أجراهذا الباوذ  مذع  ارتفاخ -
فذ  مختلذف المجذاالت، ويذرون أنذا ىذا  التكنولوجيذا هذ  أفراد العينة اتضا أن لد  العديد منمم ر بة عالية إلدخاا
، وقد كان المعلمون الذكور أكقر مذيال  وقناعذة بادخالمذا تم توظيفما لصالا البشرية فان منافعما أكقر من مخاطرها

فذذ  الصذذناعة، والطذذال والميكانيكذذا والمندسذذة، والفضذذا  والواسذذبات وااللكترونيذذات، والتعلذذيم، فذذ  وذذين تركذذز ىهتمذذام 
 مذن أفذراد العينذة يذرون عذدم قبذوا هذذ والغذذا ، والتعلذيم، وهنذاك القليذا  ومواقف اإلنا  وذوا ىدخالمذا فذ  الصذوة،

فقذدان السذيطر   مذنالتقنية واستخدام منتجاتما عل  اإلنسان، وما يتعلق بماكلا، ومشذربا، وصذوتا ولذديمم مخذاوف 
أنذا لذم يذتم اإلفصذار عذن  باإلضذافة ىلذ عليما طالما أنما تنطلذق مذن منطلذق التالعذال فذ  ذرات وجزيئذات المذاد ، 

ويذذذة والمفذذذاعالت النوويذذذة ظمذذذرت ن الطاقذذذة النو الموذذذاذير مذذذن تطبيقاتمذذذا وتذذذ  اآلن، ويبذذذررون خذذذوفمم مذذذن ذلذذذك بذذذا
رفاهية اإلنسان ىال أنا ظمر لما وجا آخر، والمتمقا بمخاطرها وآقارهذا النوويذة علذ  اإلنسذان والبيئذة، وهذم  قيقلتو

                                                 
 142،2= 82/111×  121( أي 111في المحك المفترض /× )الدرجة الكلية للمقيال من حسب المتوسط الفرضي لمقيال االتجاهات  - 1
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منافعمذا ومخاطرهذا  وب ينذت، بمذاشذرت الققافذة تناقد تزداد ف  وذاا مذا  هذ  التكنولوجيا يرون ىل  أن اتجاهاتمم نوو
 استخدامما وتطبيقاتما ف  مختلف المجاالت. عند 
مذع تتفق النتائج الت  أسفرت عنما الدراسة الواليذة بالنسذبة الرتفذاخ اتجاهذات أفذراد العينذة نوذو تكنولوجيذا النذانو و   

 & Cook، )(Macoubrie,2005نتذذذذائج عذذذذدد مذذذذن الدراسذذذذات السذذذذابقة الممتمذذذذة بمذذذذذا المجذذذذاا كدراسذذذذة )

Fairweather,2006( ،)Shirley,2008( ،)Alford &Others,2009( ،)Blonder & Dinur,2011 ،)
فذذذ  وذذذين أنمذذذا لذذد  أفذذذراد عيناتمذذذا،  هذذذذ  التكنولوجيذذذاالتذذ  توصذذذلت جميعمذذذا ىلذذذ  ارتفذذذاخ مسذذتو  االتجاهذذذات نوذذذو 

 & Murriello & Knobel,2009( ،)Yun، )(Lee & Others,2005) تختلذف مذع نتذائج دراسذات أخذر 

Others, 2012) هذا النوخ من التكنولوجيات  كشفت عن انخفا  مستو  االتجاهات نوو ال. 
نحـو تجاهـات ال هـل يختلـف مسـتوى افذ  اآلتذ ز لمذ  الدراسذة  الخامستمقا الس اا  :ال الخاملالسل نتائا  -2

الذذذ  يذذن   الخذذامسولسجابذذة عنذذا تذذم صذذيا ة الفذذر   ؟الجــنلتالف بــاخ عينــة الدراســةتكنولوجيــا النــانو لــدى 
عينـة نحـو تكنولوجيـا النـانو لـدى تجاهـات مسـتوى اال فـي ( =1،12عند ) ال توجد فرو  دالة إحصائياً عل ز 
، المتوسذذذط الوسذذذاب ، والنسذذذبة المئويذذذة وسذذذالوللتاكذذذد مذذذن صذذذوة هذذذذا الفذذذر   ،ُتعـــزى لمتغيـــر الجـــنل الدراســـة

 ( يوضا ذلك.7. والجدوا )الجنسالعينة بوسال درجات أفراد واالنوراف المعيار  وقيمة "ت" بين 

 دا  العينة  لعينتين مستقلتين( المتوسط الوساب ، والنسبة المئوية، واالنوراف المعيار  وقيمة "ت" 7جدوا )
 .الجنستكنولوجيا النانو بوسال نوو  االتجاهاتعل  مقياس 

متغير 
 الجنل

عدد 
 اافراد

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 3،21 %87 147،28 37 ذكور
1،812- 1،472 

 7،12 %88 148،42 41 إناث
تكنولوجيذا النذانو لكذا مذن الذذكور  نوذو أفذراد العينذةالتجاهذات  ( أن المتوسط الوساب 7يتضا من الجدوا )      

وهذذ  أقذذا مذذن قيمذذة "ت"  (1،812-)وأن قيمذذة "ت" الموسذذوبة  علذذ  التذذوال  (148،42(، )147،28)واإلنذذا  
ذات داللذة ىوصذائية فذ   ممـا يعنـي عـدم وجـود فـرو  (=1،12)عند مستو  داللذة ( 2)الت  تساو  الجدولية 
الخذذامس للدراسذذة ويعنذذ  ذلذذك صذذوة الفذذر   ،نوذذو تكنولوجيذذا النذذانو ت عذذز  لمتغيذذر الجذذنس أفذذراد العينذذةاتجاهذذات 
 وقبولا. 

ىلذذ  ىن جميذذع المعلمذذين والمعلمذذات مذذن خريجذذ  كليذذة التربيذذة بجامعذذة تعذذز تعرضذذوا ويمكذذن تفسذذير هذذذ  النتيجذذة    
ىلذ  دراسذذة نفذس المقذذررات الدراسذية فذذ  كليذة التربيذذة والذذ  نفذس الذذدورات التدريبيذة، ويتشذذابمون مذن ويذذ  الظذذروف 

التعليميذة، والخطذط  اسذاتالمادية، والتعليمية، والدورات التدريبية، والظروف االجتماعية، واالقتصادية، كما أن السي
جميعذا ، وكذا ماسذبق متذار لكذال الدراسية، ومعايير التوظيف وسياسة قبوا الطلبذة المعلمذين واوذد  لكافذة المعلمذين 

ت عذز  لمتغيذر الجذنس. وتتفذق  ممف  اتجاهذات في عدم وجود فرو الجنسين دون استقنا ، ولعا ذلك قد يكون سببا  
 & Lee & Others,2005( ،)Cook) عذذذذدد مذذذذن الدراسذذذذات  النتيجذذذذة مذذذذع مذذذذا توصذذذذلت ىليذذذذا هذذذذذ

Fairweather,2006)( ،Murriello & Knobel,2009)( ،Yun & Others, 2012 ) التذ  كشذفت عذن
 ت عز  لمتغير الجنس.نوو تكنولوجيا النانو عدم وجود فروق ف  االتجاهات 
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هــل يختلــف مســتوى االتجاهــات نحــو تكنولوجيــا تمقذذا السذذ اا السذذادس فذذ  اآلتذذ ز  الســلال الســادل: نتــائا -3
ال ولسجابذة عنذا تذم صذيا ة الفذر  السذادس الذذ  يذن  علذ ز  بـاختالف التخصـص؟ عينـة الدراسـةالنانو لدى 

 عينـة الدراسـةفـي مسـتوى االتجاهـات نحـو تكنولوجيـا النـانو لـدى ( =1،12عنـد )توجد فرو  دالة إحصائيًا 
سذذذتخرجت المتوسذذذطات الوسذذذابية  دا  العينذذذة علذذذ  ا  صذذذوة هذذذذا الفذذذر   وللتاكذذذد مذذذن ُتعـــزى لمتغيـــر التخصـــص،

 (.14مقياس االتجاهات وفقا  لمتغير التخص ، وكانت النتيجة كما ف  الجدوا )
أفراد ( المتوسطات الوسابية واالنورافات المعيارية لمستو  االتجاهات نوو تكنولوجيا النانو لد  14جدوا )

 تبعا  لمتغير التخص . العينة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 3634 147،72 22 فيزياء
 8،32 147،33 24 كيمياء
 8،41 143،27 22 أحياء

ف  المتوسطات الوسابية لمسذتو  االتجاهذات ظاهرية بسيطة  إلى وجود فرو ( 14تشير النتائج ف  الجدوا )    
مذا ىذا كانذذت تلذك الفذروق دالذذة للكشذذف عذن فذذ  ضذو  متغيذر التخصذ ، و  أفذراد العينذةنوذو تكنولوجيذا النذانو لذذد  

، وكانذذت (=1،12)عنذذد مسذذتو  داللذذة  (One Way ANOVA)توليذذا التبذذاين ا وذذاد   اسذذتخدمىوصذذائيا  
 (.11النتائج كما ه  ف  الجدوا )

أفراد تكنولوجيا النانو لد  لداللة الفروق لمستو  االتجاهات نوو نتائج توليا التباين ا واد  ( 11جدوا )
 عز  لمتغير التخص .ت   العينة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 "ف"

 مستوى
 الداللة

 23،23 2 118،22 بين المجموعات
 82 3212،13 المجموعاتداخل  1،331 1،134

22،21 
 88 4122،27 المجموع

وهذ  أقذا مذن قيمذة "ف" الجدوليذة والتذ   (1،134)" الموسوبة تسذاو  فأن قيمة "( 11يتضا من الجدوا)       
ــي عــدم وجــود فــرو  (=1،12)كبذذر مذذن أن قيمذذة مسذذتو  الداللذذة أكمذذا  (2،13)تسذذاو   ــا يعن ذات داللذذة  مم

ىوصذذذائية لمسذذذتو  االتجاهذذذات نوذذذو تكنولوجيذذذا النذذذانو لذذذد  معلمذذذ  العلذذذوم )فيزيذذذا  كيميذذذا  أويذذذا ( ت عذذذز  لمتغيذذذر 
   وهذا يعن  صوة الفر  السادس للدراسة وقبولا.  التخص .

ويمكذن تفسذير هذذ  النتيجذة فذذ  أن تكنولوجيذا النذانو تتميذز بخاصذية الطبيعذذة المتكاملذة التذ  تذربط بذين الفيزيذذا      
عذذالو  علذذ  مذذا أظمرتذذا مجذذاالت  ،والكيميذذا  وا ويذذا  والعلذذوم ا خذذر  بوسذذال مذذا أشذذارت ىليذذا الدراسذذات السذذابقة

جاهذذات المعلمذذين ت عذذز  لمتغيذذر التخصذذ ، فذذ  ات إلــى عــدم وجــود فــرو مقيذذاس االتجاهذذات، ا مذذر الذذذ  أد  
وربمذذذا أن أفذذذراد العينذذذة يمتلكذذذون توجمذذذات وقناعذذذات متشذذذابمة فذذذ  ىدراكمذذذم  هميذذذة هذذذذ  التكنولوجيذذذا وتوظيفمذذذا فذذذ  

تكنولوجيذذا  اتجاهذذات ىيجابيذذة نوذذوممذذا أد  ىلذ  هذذذ  النتيجذذة، وهذذذا يعنذذ  أن تنميذة  مجذاالت الويذذا  لخدمذذة البشذذرية
نما يوجا ال يوجا ىل   النانو    عل  ود سوا .جميعا   ىليممجنس أو تخص  معين وا 
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عل  تلك وصولمم ر م من خالا النتائج المتعلقة باتجاهات أفراد العينة نوو تكنولوجيا النانو و وبصفة عامة    
ما ف  أكقر ىيجابية مما يس مملكنما ليست عالية، ىال أنما تظا أكقر اوتماال   ن تكون اتجاهاتالمرتفعة النسبة 

 تكنولوجيا ومناقشة طلبتمم بما ف  قاعة الدروس.هذ  الىقناعمم بتدريس مفاهيم وموضوعات 

ن مسذذذتو  ى يتضذذذادراسذذذة الواليذذة العذذذر  السذذابق للنتذذذائج التذذذ  توصذذلت ىليمذذذا المذذن خذذذالا  وخالصـــة القـــول:   
ر بغذ  النظذ%( 82) ذالمفتذر  والمتمقذا بذقياسذا  بعالمذة الموذك  متـدن   أفراد العينذةة بتكنولوجيا النانو لد  الققاف

وال ، بمذذا هذذذ  التكنولوجيذذا أو التققذذفموضذذوعات مفذذاهيم و وهذذذا المسذذتو  ال يذذ هلمم لتذذدريس  عذذن متغيذذرات الدراسذذة،
 أفذراد العينذةأن مسذتو  اتجاهذات أيضا   يتضاكما ، تنمية اتجاهاتمم نووها وأ، بذلكتققيف طلبتمم  عل يساعدهم 
بالدرجذذة  هذذذا المسذذتو  لذذيس يظذذاذلذذك  وبذذالر م مذذن ،وأعلذذ  مذذن عالمذذة الموذذك المفتذذر  بدرجــة مناســبةجذذا ت 

وهذذذ  النتذذائج تبذذين بوضذذور قصذذور بذذرامج ىعذذداد الكافيذذة أو المطلوبذذة لمعلذذم العلذذوم فذذ  القذذرن الوذذاد  والعشذذرين، 
 .  التكنولوجيا مقا هذ وتدريال معلم  العلوم عل  اختالفما عن تناولما 

 توصيات الدراسة:
 ف  ضو  نتائج الدراسة الوالية ومناقشتما يوص  الباو  بما يل ز  
تذذدريال معلمذذ  العلذذوم بالمرولذذة القانويذذة فذذ  الذذيمن أقنذذا  الخدمذذة علذذ  مفذذاهيم، وموضذذوعات تكنولوجيذذا النذذانو  -

 وتطبيقاتمذذا المختلفذذة، ومناقشذذتمم بمذذا يتعلذذق بمذذا مذذن منذذافع ومخذذاطر وقضذذايا أخالقيذذة، واجتماعيذذة  هميتمذذذا
تاوذة الفذر  لمذم للمشذاركة فذ  كمستجدات علمية علذ  مسذتو  السذاوة العالميذة مذن خذالا ىقامذة الذدورات، و  ا 

 .والذ  سينعكس عل  وع  طلبتممبمذ  التكنولوجيا رفع مستو  الوع  لديمم الم تمرات التربوية بمدف 

مفذذذاهيم ب تضذذذمينمابويذذذ  يذذذتم م بذذذالتعليم العذذذاىعذذذاد  النظذذذر فذذذ  بذذذرامج ىعذذذداد معلمذذذ  العلذذذوم، ومنذذذاهج العلذذذوم  -
، وبمذا لذد  المعلمذينتكنولوجيا النانو وتطبيقاتما المجتمعية، والبيئية بما ي سذمم فذ  توقيذق الققافذة وموضوعات 

  التدريسية المستقبلية، عالو  عل  تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لديمم. دا تممي سمم ف  تطوير أ

جع والمنشورات الت  تبو  ف  مجذاا تكنولوجيذا النذانو وأهميتمذا وتطبيقاتمذا التذ  العما عل  توفير الكتال والمرا -
مذا المجاا وتفعيا وسائا اإلعالم المختلفة بمذدف رفذع مسذتو  الذوع  وتنميذة ب الكافيةمعلومات التوفر للمعلم 
   ف  هذا الجانال.لديا االتجاهات 

 بكليات التربية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.علوم معلم ال ىعدادمقرر الققافة العلمية ف  برامج  ىضافة -

 قترحات الدراسة:م
 زاآلت ف  ضو  أهداف الدراسة والنتائج الت  أسفرت عنما واستكماال  لما يمكن اقترار     
مراوذا  ىجرا  مزيد من الدراسات لمعرفة مستو  الققافة بتكنولوجيذا النذانو واالتجاهذات نووهذا لذد  المعلمذين فذ  -

 دراسية مختلفة، وف  موافظات أخر  من الجممورية اليمنية.
برنذذامج مقتذذرر فذذ  تكنولوجيذذا النذذانو علذذ  فمذذم الطلبذذة المعلمذذين فذذ  ووذذد  دراسذذية أو أقذذر لمعرفذذة دراسذذة ىجذذرا   -

 يات التربية ف  الجامعات اليمنية لمذ  التكنولوجيا وميولمم نووها.كل

 المراجع العربية:
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(ز مسذذتو  ققافذذة الليذذزر لذذد  طلبذذة الصذذف الوذذاد  عشذذر المتضذذمنة فذذ  2414، يويذذ  مومذذد )أبذو جوجذذور -1
(، 13، المجلذد )مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسذات اإلنسذانية(كتاال الققافة العلمية بموافظات  ز . 

 .267-227(،  1العدد )
د  طلبذذذة كليذذذة العلذذذوم فذذذ  جامعذذذة مسذذذتو  الققافذذذة الفلكيذذذة لذذذ(ز 2445) وآخذذذرون، ومذذذدأمومذذذود أبذذذو سذذذمر ،  -2

   .816-271 ، (5العدد) ،مجلة جامعة القدس المفتووة لألبوا  والدراسات القدس.

(ز ىقرا  موتو  مناهج العلوم بمستودقات بيولوجية وأقذر  فذ  تنميذة 2414أبو فود ، هبة مومد عبد السالم ) -3
ماجسذتير  يذر منشذور ، كليذة التربيذة الجامعذة  التنور البيولوج  لد  طالبات الصف القامن ا ساس . رسالة

 اإلسالمية بغز  فلسطين.

، بيذذروت العربذذ  ، م سسذذة الفكذذر1. طومخذذاطر كبيذذر النذذانو تكنولذذوج  وعذذود كبيذذر  (ز 2411بذذر ، مومذذود ) -4
 لبنان.

 .، القاهر دار الكتال العلمية للنشر، 1. طمفاهيم تكنولوجيا النانوز (2443) عبد الوميدبسيون ،  -2

(ز ققافذذذة الواسذذذوال لذذذد  معلمذذذ  التعلذذذيم القذذذانو  الصذذذناع  واتجاهذذذاتمم نوذذذو 2411خليفذذذة، وسذذذن مومذذذد ) -6
(، العذذدد 12، كليذذة التربيذذة جامعذذة البوذذرين، المجلذذد )مجلذذة العلذذوم التربويذذة والنفسذذيةاسذذتخداما فذذ  التذذدريس. 

(8  ،)208- 263. 

مقدمذذذذة فذذذذ  فمذذذذم علذذذذم النذذذذانو "كبيذذذذر النذذذذانو تكنولذذذذوج  عذذذذالم صذذذذغير ومسذذذذتقبا ز (2447) صذذذذفاتسذذذذالمة،  -8
 .لبنان ، الدار العربية للعلوم ناشرون،1. ط"تكنولوج 

(ز فعالية التعلم الذات  السمع  ف  دراسذة ووذد  فذ  الققافذة البيولوجيذة 2444عبد الفتار، هد  عبد الوميد ) -3
صذر. الجمعيذة المصذرية عل  التوصيا الدراس  لد  طلبة شعبة التعليم االبتدائ  )علذوم( بكليذات التربيذة بم

 .83-1(،  8(، العدد )8، المجلد )مجلة التربية العلميةللتربية العلمية، 

(ز مستو  التنور الكيميائ  لد  طلبذة المرولذة القانويذة. المذ تمر العلمذ  القالذ  1777عبد المجيد، ممدور ) -7
 .337 -368،   ية مستقبليةمناهج العلوم للقرن الواد  والعشرين ر للجمعية المصرية للتربية العلمية، 

، 1. ترجمذة خالذد العذامر ، طتكنولوجيذا النذانو دليلذك ىلذ  الذتعلم الذذات  (ز2448واد آدمذز )ليندا، ويليامز،   -14
 .ستقمارات الققافية، القاهر دار الفاروق لال

(ز فعالية مقرر مقترر فذ  البيولوجيذا النانويذة فذ  تنميذة التوصذيا والميذا 2414هان ، مرفت وامد مومد )  -11
، المجلذذذد مجلذذذة التربيذذذة العلميذذذةلطلبذذة شذذذعبة البيولذذذوج  بكليذذذات التربيذذذة. الجمعيذذذة المصذذرية للتربيذذذة العلميذذذة، 

 .158 -148(،  6(، العدد )18)

يذذذذذذذذذذذذذذا النذذذذذذذذذذذذذذانو والبلذذذذذذذذذذذذذذدان الناميذذذذذذذذذذذذذذة. متذذذذذذذذذذذذذذوفر علذذذذذذذذذذذذذذ  (ز تكنولوج2412بشذذذذذذذذذذذذذذير، مومذذذذذذذذذذذذذذد هاشذذذذذذذذذذذذذذم )ال  -12
 م.6/1/2418، تاريخ الدخوا http://www.berberpaper.net/index.php?...d=1الرابط

(ز مستو  الققافة العلمية لد  معلم  الفيزيا  فذ  المرولذة القانويذة وعالقتذا 2443الزعب ، طالا عبد هللا )  -18
(، 11، المجلذد )المجلة ا ردنيذة للعلذوم التطبيقيذةبمستو  الققافة العلمية واالتجاهات نوو العلم لد  طلبتمم. 

 .118 -148(،  1العدد )

http://www.berberpaper.net/index.php?...d=1
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(ز تقذذويم مذنمج العلذذوم بالمرولذة اإلعداديذذة علذذ  2447وامذذد مومذد )لسذايا، السذذيد مومذد، وهذذان ، مرفذت ا -14
ضذذو  بعذذ  مفذذاهيم النذذانوتكنولوج . الجمعيذذة المصذذرية للمنذذاهج وطذذرق التذذدريس، المذذ تمر العلمذذ  الوذذاد  

 .255 -246(،  1المجلد ) تطوير المناهج الدراسية بين ا صالة والمعاصر"والعشرون،"

، سلسذذذذلة عذذذذالم المعرفذذذذةأفضذذذذا.  (ز تكنولوجيذذذذا النذذذذانو مذذذذن أجذذذذا  ذذذذدا 2414)يف سذذذذكندران ، مومذذذذد شذذذذر اإل -12
 ، الكويت.الوطن  للققافة والفنون واآلداال المجلس

(ز أبعذذذاد التنذذذور الفيزيذذذائ  المتضذذذمنة فذذذ  موتذذذو  منذذذاهج الفيزيذذذا  للصذذذف 2447الشذذذيخ، جذذذالا عبذذذد ربذذذا ) -16
ماجسذتير،  يذر منشذور  كليذة التربيذة الجامعذة اإلسذالمية بغذز   الواد  عشر ومد  اكتساال الطلبة لمذا. رسذالة

 .الموتلة فلسطين

(ز مسذذذتو  المعلومذذذات البيئيذذذة لذذذد  طلبذذذة ا قسذذذام العلميذذذة بكليذذذة التربيذذذة 2446الصذذذانع، مومذذذد ىبذذذراهيم )  -18
 07-88  (،8(، العدد)7المجلد) مجلة التربية العلمية،بجامعة ذمار.الجمعية المصرية للتربية العلمية، 

، م سسذة الكويذت للتقذدم . مجلذة التقذدم العلمذ التقانة النانوية مسير  وتطبيقات (ز2447لعل ، ليلة صالا )ا  -13
 .04 -3(،  66العلم ، العدد )

(ز مستو  فمم طلبة العلوم العامة وا ويذا  بكليذات التربيذة فذ  جامعذات  ذز  2443الكولوت، عال شود  )  -17
منشور ، كليذة التربيذة، الجامعذة اإلسذالمية بغذز   رواتجاهاتمم نووها. رسالة ماجستير  ي للقضايا البيوأخالقية

 فلسطين.
 :ع ززززرعالززززرا تعمصززززت ت نعاكاولونوزززز عالازززز او ع(:ع9002المركززززسعاليززززنولوعلاكاولونوزززز عالازززز اوع  -21

http:/www.saudicnt.org/index.php?tool=page&do=browse&id=nano_glos) 
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