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:الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي مستوى المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدى طلبة كلية التربية تخصص العلوم في
 وحددت عينة الدراسة من جميع طلبة المستوى الرابع، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي،جامعات غزة واتجاهاتهم نحوها
) وقد تم تنفيذ هذه الدراسة في نهاية111( والبالغ عددهم،) األقصى، اإلسالمية،تربية) بجامعات غزة (األزهر/(علوم
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم اختبار يقيس مستوى المعرفة،م2012- 2010 الفصل األول من العام الدراسي
 وأوضحت الدراسة أنه المستوى المعرفي.بتطبيقات النانو تكنولوجي ومقياس يقيس االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي
 لكن يالحظ أن هناك فروقاً ذات دالله إحصائية عند، )%12( للطالب في مفاهيم وتطبيقات النانو منخفض حيث بلغ
 ودرجات طالب جامعة األقصى لصالح، ) بين متوسط الدرجات التي حصل عليها طالب كلية العلوم بجامعة األزهر0001(
 وكذلك يالحظ أن هناك فروقاً ذات دالله إحصائية بين متوسط الدرجات التي حصل عليها طالب العلوم في،طالب األزهر
 كما وأوضحت الدراسة أن متوسط درجات الطالب في مقياس، وطالب األقصى لصالح طالب اإلسالمية،الجامعة اإلسالم ية
 وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الذى خرجت به،303 االتجاه نحو تطبيقات النانو مرتفع حيث بلغ
 كما و هناك ارتباط إيجابي دال بين المعرفة بالنانو تكنولوجي و االتجاه،)301( الدراسة و المتوسط االفتراضي المقبول
.نحو النانو لدى افراد العينة
. االتجاه نحو النانو تكنولوجي-  جامعات غزة-  طلبة العلوم-  النانو تكنولوجي- مستوى المعرفة

:كلمات مفتاحية

Students' knowledge in nanotechnology applications in College of Education at Gaza
Universities and their attitudes towards them.
Abstract:
The study aimed to investigate the knowledge level in Nano Technology and attitudes toward its
applications for a sample of university students in Science/Education specialization. The study
showed the following results: Regarding the level of knowledge in nanotechnology field, it was
(52%), which is low. It was noted that there are significant differences at (α≥0.05) level between
the average scores in Nano technology knowledge obtained by Al-Azhar and Alqsa students
(Science/Education). The result was in the favor of Al-Azhar students. Also, there are significant
differences between the average scores in knowledge test obtained by students at the Islamic
University and Al-Aqsa, and for the benefit of students of Islamic University. Also, the study
showed that the average scores on "Attitude Measure" toward nanotechnology applications was
high. It is 3.9 out of 5 for all universities. There are no significant differences at (α≥0.05) level
in the "attitudes towards nanotechnology" between the students in the three universities. There
was no statistically significant differences (α≥0.05) level between the average that came out of
the current study and the accepted and the default average (3.5). There is a good positive
correlation between the level of knowledge in nanotechnology field and the attitude towards
nanotechnology among Students of Science/Education in Gaza Universities.
Keywords: Students' knowledge - nanotechnology - - Gaza Universities - attitudes towards
Nanotechnology
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مقدمة:

يواجو عالمنا اليوم تغيرات سريعة ومتتالية في كافة جوانب الحياة نتيجة لمتطورات العممية والتكنولوجية الكبيرة في

جميع المجاالت ،حيث تشيد األلفية الثالثة تطو اًر معرفياً ومعموماتياً كبي اًر و سريعاً في شتى مناحي الحياة ،وعمى جميع
المستويات ،حيث يزدىر الجانب المعرفي بشكل كبير ومتسارع ،األمر الذؼ ينعكس بدوره عمى الحياة بشكل عام وعمى
النظام التعميمي بشكل خاص ،فال يمكن لمتعميم بمناىجو وفمسفتو وأدواتو أن يبقى بمعزل عن ىذه النقمة المعرفية الكبيرة

التي يشيدىا العالم اليوم ،والبد أن يكون ىناك دو اًر أكبر لمنظام التعميمي موجيا نحو المتعممين عمى الصعيد الثقافي
والمعرفي ،لذا أصبح من الضرورؼ أن يكون الفرد متنو اًر في مجال التكنولوجيا ليستطيع مواكبة كافة المستجدات
والتطورات ،و ليستطيع تطويع التكنولوجيا في خدمة اإلنسانية ،حيث لم يعد استخدام التكنولوجيا ترفاً كما كأن سابقاً بل
ىو مطمباً لنتمكن من مواجية تحديات ىذا العصر،

لذا ينبغي أن تستجيب مؤسسات المجتمع و أنظمتو لمتغير

التكنولوجي ،و ينبغي أن تتكيف التكنولوجيا لتناسب احتياجات وطبيعة المجتمع ومنظومتو األخالقية و القيمية.

ولعل من العموم المتطورة والتي تعتمد بشكل كبير عمى مزج التكنولوجيا بعموم أخرػ "عمم النانو" ،حيث يمثل ذلك

أرضية مشتركة لعموم اليندسة ،واألحياء ،والفيزياء ،والطب ،والكيمياء ،حيث بدأ توظيف واستخدام تكنولوجيا النانو في
تطوير ىذه العموم ،واستخدام عناصر ىذه المجاالت في بناء العموم الدقيقة والتطبيقية برؤية جديدة ،وىي تمثل نقمة

نوعية في العموم النانوية ،وما يتصل بيا من عموم أخرػ.

نشأت فكرة النانو منذ عقود خمت عندما خامرت فكرة التحكم بذرات المادة من حيث فصميا وتجميعيا في

أشكال مختمفة عمماء الفيزياء والرياضيات والكيمياء واألحياء ،وبالتالي تمكنت تكنولوجيا النانو لصنع اآلت وأدوات
ومواد في سمك النانومتر ،أؼ جزء من مميار متر واإلمساك بيا ،ثم تجميعيا وفق برنامج محدد ،ثم يتبع ذلك

استنساخ األجيزة واألدوات النانوية ،حيث يمكن تركيب وتجميع ما يقرب عن الثمانية ذرات وبطرق مختمفة (لبد،
2013م ،ص .) 22

في الواقع أنو ال يمكن تحديد عصر أو حقبة معينة لبروز تقنية النانو ،ولكن من الواضح أن من أوائل الناس

الذين استخدموا ىذه التقنية -بدون أن يدركوا ماىيتيا -ىم صانعي الزجاج في العصور الوسطى حيث كانوا

يستخدمون حبيبات الذىب النانوية الغـروية لمتموين (غياضة2017 ،م ،ص .)1

أن مفيوم النانو تكنولوجي مازال في طور التكوين ،و لم يستقر بعد عمى حال ،فيو في حالة تعديل مستمر

نظ اًر الرتباطو بالعموم المختمفة التي تنمو و تتطور يوماً بعد آخر ،و لكن ىذا لم يمنع الباحثين من االجتياد في
وضع تعريفات متنوعة لمنانو تكنولوجي حيث عرفيا عميش2012( ،م ،ص)4ىي فيم سموك المواد والتحكم فييا

عندما تبمغ ابعادىا  100-1نانو متر حيث توجد ظواىر فريده ،يمكن استغالليا في تطبيقات جديده،

أما

اإلسكندراني (2009م) عرفيا عمى أنيا ت مك التكنولوجيا المتقدمة القائمة عمى تفيم ودراسة العموم النانوية تفيما

عقالنياً وابداعياً ،مع توفر المقدرة التكنولوجية عمى تخميق مواد النانو والتحكم في بنيتيا الداخمية ،بيدف الحصول

عمى منتجات متميزة ،وبناء عميو يعرف النانو تكنولوجي بأنيا "التقنية التي تعطينا القدرة عمى التحكم المباشر في
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المواد التي أبعادىا تقل عن ( )100نانومتر وذلك عن طريق تصنيعيا واعادة ترتيبيا ودراسة خصائصيا ،لمحصول

عمى مواد مختمفة بأقل تكمفة ممكنو.

وبحسب االدب التربوؼ ،تعرف الدراسة الحالية النانو تكنولوجي عمى أنيا التقنية التي تتعامل مع مواد

يتروح بين( )100-1نانومتر ،بيدف أنتاج مواد وأجيزة مبتكره بخصائص جديدة،
وأدوات في الحجم النانوؼ الذؼ ا
ومميزة ،يمكن أن تستخدم في المجاالت والتطبيقات العممية المنوعة ،لذا تعتبر عمم جديد يعنى بدراسة معالجة المواد

باالستخدام الذرؼ والجزيئي وتقاس تقنيات النانو بالنانومتر الذؼ يعد جزء من المميون من الميميمتر ،وقد تستخدم

تطبيقات تكنولوجيا النانو في الكثير من المجاالت مثل المجاالت الصناعية والطبية والزراعية والعسكرية مما أحدث

ثورة في عالم التكنولوجيا.

تاريخياً ،ظير مصطمح النانو تكنولوجي في محاضرة لمبرفسور الياباني ) (NorioTanguchiفي جامعة

طوكيو لمعموم عام 1974م ،وذلك كمصطمح مرادف لوصف اآلالت الدقيقة وليس لمداللة عمى تقنية مستقمة ،وفي
عام (1981م) اخترع الباحثان السويسريان "جيرد بينيج ،وىنريك روىر" المجير النفقي الماسح والتي يتعامل مباشرة
مع الذرات والجزيئات وتصويرىا ألول مره بالتاريخ ،كما في العام (1986م) بدأ أول استخدام لمصطمح تقنية النانو
)(NanoTechnologyفي األوساط العممية بعدما نشر

) ) Eric Drcxlerكتابة الشيير بعنوان:

«محركات اإلنشاء (التكوين) :عصر تقنية النانو القادم» حيث بسط فيو األفكار األساسية لعمم تقنية النانو وعرض
أيضا المخاطر الكبرػ المرافقة لو (الخالدؼ2011،م).
فيو ً
أما بالنسبة لالستخدام القديم لمنانو ،فقد ظير في صناعة السيوف اإلسالمية الحادة والتي صنعيا الحدادون

المسممون من الصمب المسمى(ووتز) والذؼ أثبت الباحثون بعد تحميل شفرة سيف دمشقي قديم بوجود بقايا أسالك
نانوية من الكربيد ،وأنابيب نانوية من الكربون ،وىي سر صالبة ىذه السيوف ،حيث اكتشف العمماء حديثا أن
خصائص المواد عند مقياس النانو تختمف عن خصائصيا عند المقاييس األكبر

(يوسف2015 ،م).

أما في عام 1998م تم اكتشاف ترانزستور أنابيب الكربون النانوية من قبل الباحث الياباني "سوميوليجما"

باإلضافة إلى مجموعة من الباحثين في جامعة  ،Delfوالذؼ لو دور فعال في مجال اإللكترونيات ،وفي عام

2000م تمكن العالم الفمسطيني منير نايفة من تصنيع عائمة من حبيبات السيمكون أصغرىا ذات قطر  1نانو متر،
وىو العالم الذؼ رسم صورة لقمب بجانبو حرف  ""Pفي إشارة لحبو لفمسطين ( الصالحي والضويان2007 ،م
،ص.)23
وقد بدأت بعض الدول العربية بالفعل خطوة عممية رائدة في العناية بنشر التوعية العممية لمعامة بتكنولوجيا

النانو ،من خالل صدور العدد األول من «مجمة النانو» التي ت عد أول مجمة عربية تعنى بنشر ثقافة النانو ،وتصدر
عن «معيد الممك عبد هللا لتقنية النانو» بجامعة الممك سعود ،والتي تعتبر كبوابة رئيسية وميمة في نشر ثقافة
النانو في أوساط المجتمع  ،باإلضافة إلى المؤتمر الدولي الفمسطيني الثاني لعموم المواد والنانو تكنولوجي والذؼ

عقد في 23مارس من العام 2016م في جامعة النجاح الوطنية وذلك بمشاركة كافة الجامعات الفمسطينية ،وقد تم
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عرض أحدث اإلنجازات في جميع مجاالت عموم المواد والنانو تكنولوجي مع التركيز بشكل خاص عمى القضايا
التطبيقية التي يمكن أن تساعد في بناء اقتصاد قائم عمى المعرفة في فمسطين.

ومن الجدير بالذكر أنو لكي تبمغ تكنولوجيا النانو أقصى قدراتيا الكامنة لتسيم في بناء المجتمعات الحديثة فأننا

نحتاج جيد كبير من القوػ العاممة والمدربة في أبحاث النانو ،كما ويمزم تطوير الصناعات المتصمة بيا وتعزيز برامج
إلعداد وتوفير الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا النانو( 2001،Fonashم).

ونشير ىنا إلى أن البرامج التعميمية المتخصصة مجال النانو تكنولوجي تواجو صعوبات وتحديات متعددة ،تكمن اوال:

بضعف القدرة عمى جذب الطالب حيث توصف البرامج بأنيا في طور الوالدة والزالت تمر بمرحمة التطوير ،والتحدؼ
الثاني يتمثل في ضعف تصميم البرامج التعميمية المتعمقة بتكنولوجيا النانو.

فيما يتعمق بتطبيقات ومستقبل النانو تكنولوجي ،يمكن تمخيص بعض ما ورد في األدب التربوؼ عن مجاالت و وتطبيقات
النانو تكنولوجي باختصار شديد في النقاط التالية:

 - 1في مجال الفضاء ،حيث تم صنع صواريخ من البالستيك المحتوؼ عمى جسيمات نانوية أرخص وأسيل من

اليياكل المعدنية حيث تتحمل بروده الفضاء وح اررة االحتكاك بغالف األرض (أحمد2015،م).

 -2في مجال الطاقة ،وذلك باختراع الخاليا الشمسية بحبيبات السيمكون والتي تتميز بزياده أنتاج الطاقة الكيربائية،

واطالة عمر الخمية وتقميل الح اررة فييا  ،وتصنيع مواد عالية التوصيل الحرارؼ ومقاومو لإلشعاع وتحويل الوقود الغازؼ
لوقود سائل (أحمد2015 ،م).
 -3في مجال المواصالت حيث تم تصنيع محركات من المواد النانوية التي تتميز بالصالبة والمقاومة لمتآكل وتتالءم
تمقائي ا مع العوامل الخارجية ،أما في مجال األجيزة االلكترونية مثل تصنيع أقراص صمبة صغيرة ذات سعات تخزينية
ً
كبيرة ومشغالت رقمية تتميز بخفتيا وصالبتيا وسعتيا الكبيرة ووضوح شاشتيا (اإلسكندراني2009،م (.
 -4استخدم في األجيزة المنزلية من ثالجات وغساالت ومكيفات ومنقيات مياه فمترات واألدوات الرياضية من مضارب

وكرات تنس ومضارب وكرات الغولف وكرات البولينج والدراجات اليوائية ،وفي مجال المالبس تم نسج جزيئات نانو

الفضة في المالبس القطنية وفي الجوارب واألحذية والخوذات حيث أن جزيئات الفضة تقتل البكتيريا والفطريات

(طو2012،م).

 -5استخدم في المجال العسكرؼ مثل صناعة زيوت لسالح الجو الذؼ يمكنو تحمل الح اررة دون أن يحرق وكذلك

صناعة أسمحة تطمق أشعة كيرومغناطيسية لتشويش الرادارات ،و صناعة الدروع والواقيات والغبار الذكي الذػ يكشف
المواد الكيميائية ،وفي مجال الصناعة حيث تم تطوير بالستيك تغميف مقاوم لمخدش في النظارات والشاشات وكذلك

صناعة اإلسمنت ،أما في مجال المواد الكيميائية تم صناعة طالءات تمنع الصدأ وكريمات تحجب األشعة الفوق

بنفسجية ويبقى البرىم شفافا (نائل2014،م) .

 -6مجال الطب حيث تم استخدام تكنولوجيا النانو في الكشف السريع والدقيق عن الفيروسات و توسيع األوعية و

تحسين و تعزيز النشاط المضاد لمبكتيريا المكون لأللياف النسيجية ،كما تحدثت الدراسات عن موضوعات االستجابة
المناعية وأدوية النانو التي يمكن استخداميا لمكشف عن األمراض في مراحل مبكرة)2015 ، Nikaljeم).
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 - 7مجال المياه والزراعة حيث تم استخدام ىذه التقنية في تحمية المياه باستخدام أغشية نانوية مما يؤدؼ إلى رفع كفاءة
محطة التحمية وتقميل الكمفة ،ومعالجة المياه المستعممة بدالً من الكمور ،كما تم استخدام المجسات النانونية لمراقبة جودة
التربة ،أما في مجال الغذاء تم تطوير مساحيق غذائية نانوية تضاف لمغذاء لتحسين خواصو ومذاقة ولونو دون ضرر

عمى صحة اإلنسان (لبد2013 ،م ،ص. )28

وعمى الرغم من أن التنبؤات المتفائمة بما ستحققو تكنولوجيا النانو من تقدم وتطور ورفاىية لإلنسانية ،إال أنيا تمثل
تحدياً حقيقيةً لألنظمة التعميمية ،بما يجعل الحاجة إلى تطوير واصالح التعميم أولوية قصوػ ،لمتغمب عمى ىذه
التحديات ،كان من الضرورؼ إعادة ىندسة وتطوير النظام التعميمي السيما التعميم العام ،لذلك فأن أؼ مبادرة تسعى
جادة لتطوير الجوانب المختمفة لتكنولوجيا النانو البد أن تجعل من التعميم قاعدة أساسية لالنطالق والشروع في تجييز
طالبنا لعصر النانو تكنولوجي.

ولكن ىل بنية مواد العموم التي تدرس حاليا في البمدان العربية جاىزة لدمج وتكامل مواد تكنولوجيا النانو مع

الموضوعات العممية الحالية ،وىل طرق التدريس وتكنولوجيا التعميم المستخدمة قادرة عمى نقل المعارف المتعمقة بيا،
وىل المنيج التتابعي المستخدم حاليا في تعميم العموم مالئم لتدريس مجال متعدد التخصصات مثل مجال النانو
تكنولوجي ،لذلك فإنو ينتظر أن تركز كميات العموم والتربية عمى إدخال تغيرات جديد لبيئة تدريس العموم لتدريس مفاىيم

و تطبيقات النانو ،وىذا يتضمن توظيف التكنولوجيا المتقدمة واستخدام أساليب النمذجة والمحاكاة باإلضافة لتوظيف

التقويم التفاعمي لزيادة التفاعل الصفي وزيادة مستوػ الفيم ،مما قد يسيم في نقل فاعل لتجارب العموم النانوية  ،وبالتالي
سيسيم في إعداد الطالب لتطبيق ىذه المعارف (البشير ،دمحم2013 ،م).
وبما أن المعمم ىو أحد الركائز األساسية لتحقيق النجاح واحداث النقمة النوعية المأمولة في مواكبة تكنولوجيا
النانو ،واستيعاب التغيرات العممية ،والتي حدثت وتحدث ضمن اإلطار التكنولوجي ،كان البد من مساعدة المعمم عمى أن

يتفيم ىذه التغيرات عارفاً لحدود استخداماتيا ،وايجابياًتيا وسمبياتيا ومدػ انعكاسيا عمى المجتمع وعمى طمبتو ،في
العصر العممي القادم ،وىذا ما دفع الباحثان لتقصي ما يحدث في كميات التربية في البيئة الفمسطينية حاليا من اعداد
ثقافي ومعرفي لمعمم المستقبل ،وقد سبق الدراسة الحالية دراسة (طو2014،م) والتي أجريت في البيئة المصرية  ،والتي

توصمت إلى تدني وانخفاض مستوػ الوعي العام بمفاىيم النانو تكنولوجي ،وتطبيقاتيا المختمفة ،وكذلك إلى عدم وجود
اختالف في مستوػ الوعي ،يعزػ لمتغير التخصص والجنس ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل عمى تنمية برامج الكميات

لتعزيز معمومات وميارات واتجاىات الطالب المعممين والمتعمقة بالنانو وتطبيقاتيا.
أما دراسة ( 2007 ،Steven and Krajcikم ) ،والتي أجريت في البيئة األمريكية ،والتي ىدفت لموقوف عمى
مدػ معرفة الطالب بمفاىيم وتقنية عمم النانو في مجال الكيمياء ،والتي توصمت إلى أن الطالب أكثر فيما لممفاىيم

الكيميائية إال أنيم يفتقرون إلى ربطيا بالعموم النانوية و تقنية النانو.

وعمى نطاق البيئة الفمسطينية والعربية ظيرت بعض األبحاث التي تناقش موضوع النانو تكنولوجي من منظور تربوؼ

تقويمي أو إثرائي لمبرامج الحالية ،السيما في مجال تطوير تعميم العموم ،و االرتقاء في التربية العممية لمواكبة التطورات
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العممية الحديثة ،وتقصي مدػ قدرة منياجنا الحالي الستيعاب التغير العممي القادم ،حيث ىدفت دراسة (غياضو

2017،م) إلى الكشف عن مدػ تضمن محتوػ كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في فمسطين لمتطمبات النانو تكنولوجي،
وقد خرجت الدراسة بتوصيات حول ضرورة إحداث تغيرات في مناىجنا تتالءم مع عصر النانو ،أما دراسة سممي

(2015م) ،ودراسة لبد (2013م ) ،فقد ىدفتا لتقصي أثر دمج مفاىيم النانو تكنولوجي

وتطبيقاتيا داخل بعض

موضوعات العموم القائمة ،حيث أعدت الدراستان قائمة لممفاىيم والتطبيقات التي سيتم دمجيا ،وتوصمت الدراستان إلى
أن الوحدات المدمجة كأنت فاعمة -إلى حد ما  -في إحداث تغيير عممي وتقافي لدػ الفئة المستيدفة ،أما دراسة أحمد

(2015م ) فقد ركزت أكثر عمى البيئة التعميمية داخل الجامعات حيث ىدفت إلى الكشف عن فاعمية برنامج مقترح في
النانو تكنولوجي والوعى بتطبيقاتو في مجال البيئة لدػ طالب شعبة العموم بكمية التربية جامعة عين شمس  ،وكان تأثير

البرنامج المقترح عمى نمو الوعى بتطبيقات النانو تكنولوجي في مجال البيئة إيجابياً.

بصورة عامة ،وان كانت عممية إثراء مناىجنا الفمسطينية والعربية الحالية بمفاىيم و تطبيقات النانو أعطت نتائج

مقبولة ،إال أن تحميل كثير من البرامج اإلثرائية التي طبقت ومالحظة حجم الجيد الذػ بذلو الباحثون أثناء التعزيز يثبت

أن البنية المعرفية لمناىجنا غير جاىزة ،وتحتاج الكثير من الجيد الستيعاب ثقافة النانو تكنولوجي بوضعيا الحالي

(البشير2013،م) ،لذا أوصت معظميا بضرورة إعادة النظر في محتواىا الحالي ،وتقويميا وتطويرىا ليتم استيعاب
مفاىيم وتطبيقات النانو تكنولوجي بصورة أفضل.

من أجل ذلك تبقى ىناك ضرورة ممحة أن يصاحب التعميم اىتماماً أكثر بمتابعة التغير العممي الحادث ،وأنفاقاً

متزايداً عمى برامج التطوير والمعنية بإدخال ثقافة النانو تكنولوجي في منطقتنا العربية ،واعداد المعممين عمى التعامل مع
تمك العموم الجديدة ودمجيا مع باقي المواد العممية في إطار تكاممي ،واالىتمام ببرامج التوعية العممية المختصة ،لنشر

وتعريف العامة والطالب بثقافة النانو ،إذ تكمن أىمية برامج التوعية العممية في إحداث الضغط المجتمعي المطموب من

أ جل تغيير السياسات العممية والتكنولوجية لمدولة لتعزيز اإلدخال المستمر لثقافة النانو في المناىج في كافة المراحل.

من أجل ذلك جاءت الحاجة إلى تجميع معمومات تأسيسي ة عن ثقافة النانو في جامعاتنا الفمسطينية ،ومعرفة مدػ وعي

طالب الجامعات بتطبيقات النانو تكنولوجي المختمفة والسيما طالب كميات العموم  ،إذ يحاول البحث الحالي أن يتقصى

طبيعة ثقافة تقنية النانو في الجامعات الفمسطينية ،والتي تيتم بمجال النانو تكنولوجي ،والى أؼ مدػ استطاعت برامجنا
الحالية أن تعطى الحد األدنى -عمى األقل -من ثقافة النانو تكنولوجي ،كذلك يحاول البحث الحالي أن يقدم لصناع
القرار قائمة بالموضوعات المتعمقة بالنانو تكنولوجي و التي يجب اعتبارىا في برنامج إعداد معمم العموم تأسيساً  -ولو

بسيط  -لتغيير شامل في مناىجنا في العموم في السنوات القادمة إلدخال ثقافة النانو تكنولوجي فييا.
مشكمة الدراسة:

تنحصر مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:

-1ما مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم العامة بكميات التربية بجامعات غزة ؟
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 -2ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوػ داللة ( )0,05 ≤ αفي مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ
طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة تعزػ لمتغير الجامعة؟

-3ما مستوػ االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية جامعات غزة ؟

 -4ىل توجد عالقة ارتباطية بين مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة
واتجاىاتيم نحوىا؟

فروض البحث:

 -1مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات ال يقل عن %75

 -2مستوػ االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بجامعات غزة ال يقل عن %75

 -3ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوػ داللة ( )0,05 ≤ αفي مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي

لدػ طمبة العموم العامة بكميات التربية بجامعات غزة تعزػ لمتغير الجامعة.

 -4ال توجد عالقة ارتباطية بين مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات
غزة واتجاىاتيم نحوىا.
أىداف الدراسة:

-1معرفة مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة.

-2معرفة مستوػ االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة

-3إيجاد الفروق في مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة باختالف
الجامعة.

-4تقصي طبيعة العالقة بين مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة
واتجاىاتيم نحوىا.

أىمية الدراسة

تتضح أىمية الدراسة فيما يمي:

 -1قدمت ىذه الدراسة اختبار لقياس مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية
بجامعات غزة  ،حيث قد يستفيد منيا معدو دورات تأىيل المعممين وغيرىم من المتخصصين.

-2قدمت ىذه الدراسة مقياساً لالتجاىات نحو تطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة،
والذؼ قد يفيد طمبة الدراسات العميا والبحث العممي في دراسات الحقة.

-3قدمت ىذه الدراسة قائمة بالموضوعات الخاصة بالنانو تكنولوجي والتي يجب أن تعزز في المقررات الدراسية
الجامعية.
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-4قد تثرؼ الدراسة الحالية المكتبة العربية في مجال النانو تكنولوجي لقمة األبحاث في ىذا المجال (النانو و التربية) قد
تساعد الباحثين في مجال المناىج وطرق تدريس العموم إلعداد المزيد من البحوث العممية في مجال النانو تكنولوجي.
حدود الدراسة:

ستقتصر ىذه الدراسة عمى طمبة المستوػ الرابع تخصص العموم بكميات التربية بجامعات غزة (األزىر ،اإلسالمية،
األقصى) ،خالل الفصل األول من العام الدراسي (2016م2017-م) ،والبالغ عدد ىم تقريبا( )115طالباً وطالبة ،حيث

سيتم تطبيق اختبار معرفي بتطبيقات النانو تكنولوجي ،ومقياساً لالتجاه نحوىا.
مصطمحات الدراسة:

المعرفة :اكتساب قدر مالئم ومناسب من المعرفة العممية مما يساعد في إعادة تشكيل البنية المعرفية وتعميق التصور

الذؼ يؤدؼ إلى تنمية االتجاىات نحو التطورات التكنولوجية الخاصة بالنانو بكل شموليا لممجاالت العممية المختمفة

ويقاس الوعي من خالل اختبار معرفي أعد ليذا الغرض.
يستخدم بمعنى ،تقنية المواد المتناىية في الصغر أو التكنولوجيا المجيرية الدقيقة أو
ومصطمح النانو تكنولوجي:
ً
تكنولوجيا المنمنمات ،ويتعامل العمماء مع المادة في ىذا المقياس عمى مستوػ دقيق جدًا أؼ عمى مستوػ الذرات
والجزيئيات النانونية ،أما مقياس النانو :يشمل األبعاد التي يبمغ طوليا نانومت اًر واحداً إلى غاية الـ 100نانو متر.

وتعرف تطبيقات (النانو تكنولوجي) بأنيا التطبيقات العممية الحياتية الناتجة عن تقنية النانو التي تأخذ ابعاد الذرات
والجزيئات في االعتبار ،ونحاكي العالقة بين ىذه األجسام المتناىية في الصغر ،وتحاول أن نغير في ىذه العالقة

لمحصول عمى مواد بمواصفات أخرػ أكثر نفعا وفائدة  ،وذلك باستخدام معدات واآلالت وروبوتات من نفس مقاييس ىذه

الذرات ،وقد اقتصرت في ىذه الدراسة عمى المجاالت الكبرػ لمتطبيقات الخاصة بالنانو عمى سبيل المثال :تطبيقات
في مجال الطب ،تطبيقات في مجال الزراعة ،تطبيقات في مجاالت الطاقة ،تطبيقات في مجال األغذية ،تطبيقات في

مجال تحمية المياه ...وىكذا..

مستوى المعرفة بمفاىيم وتطبيقات النانو تكنولوجي :مدػ اإللمام بالمعارف والمعمومات

العامة المتعمقة بالنانو

تكنولوجي والقائمة عمى المستحدثات التكنولوجية  ،وتقاس في ىذه الدراسة باختبار معرفي أعد ليذا الغرض.

االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي :يعرف بأنو :موقف الفرد االنفعالي من قضايا وتطبيقات النانو تكنولوجي

المطروحة وكيفية االستجابة من حيث القبول أو الرفض ،ويقاس ذلك بالدرجة التي سيحصل عمييا الطمبة من خالل
استجابتيم عمى مقياس االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي.
اإلطار النظري:
يعتبر العمماء حاليا أن مستجدات النانو في كافة المجاالت تشكل ثورة عممية ىائمة ،ال تقل عن الثورة الصناعية
التي نقمت اإلنسان إلى عصر اآلالت ،أو ثورة التكنولوجيا التي نقمت اإلنسان إلى عصر الفضاء واالتصاالت،
واإلنترنت ،وأحدثت تطور شامل في مختمف المجاالت وكل فروع العموم ،فما تقدمو تكنولوجيا النانو ىو القدرة عمى صنع
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كل ما يتخيمو اإلنسان بكمفة أقل وجودة أعمى ،وىذه القدرة ستكون مفتاح التقدم العممي الذؼ سيغير معالم الحياة عمى نحو

قد ال يستطيع اإلنسان تصور كل أبعاده اليوم ،وفي ذلك يقول أحد العمماء أن ما سننتجو ونكتشفو باستخدام ىذه التقنية

في السنوات القميمة القادمة سوف يعادل بل سيتجاوز ما تم اكتشافو منذ أن خمقت األرض .

ومن المنتظر أن تحل تقنية النانو جزء من مشكالت العصر ،كأزمة المياه ،وموارد الطاقة ،والصحة ،والفقر والبطالة،

لتوفيرىا فرص عمل وانخفاض تكمفة بعض منتجات ىذه التقنية وتطوير موارد لمطاقة واكتشاف طرق جديدة لمعالج وتقنية

المياه ،كما ينتظر أن تؤثر تقنية النانو وأجيزتيا عمى االقتصاد العالمي لمقرن الحالي كما تتوقع مؤسسو العموم القومية
األمريكية بأن سوق خدمات تقنيات النانو ومنتجاتيا سيصل إلى تريميون دوالر بحمول عام 2015م (الحبشي2011 ،م،

ص.)17

مفيوم النانو) : (Nanoيعرف النانو بأنو جزءاً واحداً من مميار جزء ويساوؼ النانومتر الواحد

ما يقارب ال

 1000000000/1من الياردة" (النجدؼ2014 ،م،ص .)20وعرف (اإلسكندراني2010،م ،ص )17النانو "بأنو بادئة
منحوتة من المغة اليونانية القديمة وتعني قزم ) (Nanosوفي مجال العموم يعني النانو جزءاً من مميار (جزء من ألف
مميون) .
ويعرف بسيوني (2008م،ص )11النانو بأنو جزء من مميار (ألف مميون) جزء من المتر ،ويبمغ قطر شعرة الرأس

العادية ما بين خمسين ألف إلى حوالي مائة ألف نانومتر.

ويعرف مفيوم عمم النانو بأنو دراسة تركيب وخصائص الجسيمات والتراكيب التي أبعادىا ضمن مدػ القياس النانوؼ

الرفاعي(2015م ،ص .)8بينما يعرفو اإلسكندراني( 2010م،ص ) 25بأنو" :العمم الذؼ يعتني بدراسة وتوصيف مواد
النانو وتعيين خواصيا الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية مع دراسة الظواىر الناشئة من تصغير أحجاميا وتصغير أحجام

ومقاييس المواد إلى مستوػ النانومتر ".كما عرفو دمحم( 2010م،ص )17بأنو مجال عممي من مجاالت تكنولوجيا النانو

ييتم بدراسة وتوصيف مواد النانو ،وتحديد خواصيا الكيميائية والفيزيائية ،و الميكانيكية مع دراسة الظواىر المرتبطة و

الناشئة عن تصغير أحجام الحبيبات  .كما يعرفو الشربيني (2008م،ص )14بأنو "دراسة المبادغ األساسية لمجزيئات

والمركبات التي ال يتجاوز قياسيا ( )100نانومتر".

كما يعرفو سالمة (2009م،ص )3بأنو عمم حديث يبحث في تصميم أجيزة متناىية الصغر ،يركز أساساً عمى تعديل
البناء الجزؼء أو الذرؼ لممادة ،وربما يحقق البناء تراكيب جديدة ،و بتكمفة اقتصادية ال تتعدػ المادة الخام والطاقة
المستخدمة في التصنيع".
ومن خالل ما سبق فإنو يعرف عمم النانو كما يمي:

ىو عمم ييتم بدارسة الخصائص المميزة لمواد النانو ودراسة الظواىر الناشئة عن تصغير أحجاميا إلى مستوػ النانومتر،

و ييتم بالتعامل مع المواد في مستواىا الذرؼ أو الجزيئي بمقياس ال يتعدػ  100نانومتر وييدف إلبداع مواد جديدة غير
مسبوقة تتميز بخصائص أكثر فاعمية وجودة واتقان.
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أما "المقياس النانومتري" فيعرف بأنو وحدة قياس نانومتريو تعمل عمى المستوػ الذرؼ و الجزيئي لقياس المواد التي

تترأوح أبعادىا بين () 100-1نانومتر  ،والغاية من وحدة قياس النانو ىو أنتاج وابتكار مواد وأجيزة نانوية أكثر كفاءة
ودقة ،وكذلك استخداميا أيضاً في تطبيقات عممية تكنولوجية متنوعة.

حقائق وأرقام أوردىا جيفرس (2013م،ص )5تتعمق بمقياس النانو:
•

عادة يتراوح عرض الذرات ما بين  0,1و  .0,2نانومتر.

•

يبمغ عرض معظم خاليا الدم الحمراء نحو 7000نانومتر.

•

تتكون المواد الجديدة والمصنعة باستخدام تكنولوجيا النانو من أقل من  400ذرة.

مفيوم تقنية النانو :قام العديد من الباحثين والتربويين بتعريف تقنية النانو ولكن األىم فييا أنيا منظومة ظاىرة في جميع
مناحي حياتنا اليومية ،فعندما يياجم فيروس ما جسم اإلنسان فبالطبع ال يمكن قتمو بأؼ آلة حادة ،ولكن البد أن نبحث
عن ّالة صغيرة جدًا تياجم ىذا الفيروس ،فالنانو ىي التقنية التي تصنع اآللة الدقيقة ،ويعرفيا الرفاعي (2015م،ص)8
" تطبيق مبادغ و مفاىيم العموم و ىندستيا إلنتاج مواد و اآلالت مفيدة" ،كما عرفيا صالح (2015م،ص )32بأنيا
"تقنية المواد المتناىية في الصغر أو تقنية النانو ،أو ىندسة المنتجات المتناىية الصغر اشتق اسميا من اسم النانومتر

كوحدة قياس و ىي تساوؼ واحداً من مميار من المتر".

وكذلك عرفيا بسيوني (2008م،ص ")18بأنيا تقنيا ت ووسائل جديدة لتصنيع المواد في أبعاد تقاس بالنانومتر و ىو جزء

من األلف من الميكروميتر أؼ جزء من المميون من المميمتر وتتعامل تقنية النانو ،أنتاج المواد في قياسات تتراوح م بين
 1إلى  100نانومتر مما يؤدؼ إلى الخصائص الكيرومغناطيسية والبصرية الجديدة لممادة"
عرف عبد الرحمن (2013م،ص )،14النانو تكنولوجي بأنيا تقنيات تتعامل مع المواد في نطاق الذرة أو الجزؼء ولذلك

لمتحكم فييا مما أدػ بدوره إلى تطبيقات حديثة في مجاالت شتى تبدأ من تطبيقات الفضاء إلى الزراعة ،ولقد بني ىذا

المجال الواسع لمتطبيقات واالستخدامات العممية لتكنولوجيا النانو عمى البحوث األساسية في الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا
واليندسة ،كما عرفيا حالوة (2010م،ص )4بأنيا العمم التطبيقي والتقني متعدد التخصصات الذؼ يعنى أساساً بالتحكم
والسيطرة عمى المادة في مستواىا الذرؼ والجزؼء في المدػ ما بين (1إلى )100نانومتر كما أنو يعنى بإنتاج وحدات
فاعمة ذات أىداف محددة أو استنباط أدوات عممية بذات الحجم المشار إليو.

وعرفت غياضة (2017م،ص )17مفيوم تكنولوجيا النانو(النانو تكنولوجي)،

بأنيا العمم التطبيقي والتقني متعدد

التخصصات الذؼ يعنى أساساً بالتحكم والسيطرة عمى المادة في مستواىا الذرؼ والجزؼء في المدػ ما بين (1إلى)100

نانومتر ،وىي تيدف البتكار وانتاج مواد أو أجيزة جديدة ،تتميز بخواص فريدة  ،وتؤدؼ وظائف محددة بكفاءة وجودة
عالية ،مما أدػ بدوره إلى ظيور تطبيقات حديثة في شتى المجاالت.

أىمية تكنولوجيا النانو :أصبحت تقنية النانو في طميعة المجاالت األكثر أىمية واثارة في الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء
واليندسة ومجاالت عديدة أخرػ .فقد أعطت أمالً كبي اًر لثورات عممية في المستقبل القريب ستغير وجية التقنية في العديد

من التطبيقات ،وتوفر التكنولوجية النانوية الوسائل لرؤية األخطار قبل أن تصبح قاتمة ،وىي تمكننا أيضاً من معالجة
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المآسي البيئية المشخصة بما يقمل وحتى بما يعالج آثار التموث ،كتنظيف المياه الجوفية وتقميل كمية االنبعاثات الضارة
و معالجتيا (.سرجنت2014،م،ص.)116
وقد حددت سالمة (2009م،ص )37جممة من العوامل التي تعتقد أنيا تشكل مصدر االىتمام الكبير بتكنولوجيا النانو
في الوقت الراىن أو المرحمية القادمة ،وتتمثل ىذه العوامل فيما يأتي:
 -1أنيا تقنية حديثة غير مكمفة مقارنة بالتقنيات المستخدمة حالياً ،وعوائدىا االقتصادية مرتفعة لمغاية.

 -2أنيا تعمل عمى تكامل العمم و التكنولوجيا لمتوجو نحو التطبيقات العممية ،حيث يبدأ عمميا من المكونات األساسية
لممادة (الذرات و الجزيئات) مما يجعل تأثيرىا واسعاً كبي ًار ،ويشمل جميع مجاالت العموم و التقنية.

 . 3أن البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النانو سيعمل عمى تغيير كثير من الممارسات التقميدية في أنتاج وتصميم

المنتج ات و السمع االستيالكية وااللكترونية ،وأجيزة الكمبيوتر ،وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتكنولوجيا الحيوية،
والطاقة ،وغيرىا من مجاالت الحياة (غياضة2017 ،م،ص.)18

المواد النانوية :وىي المواد ذات البعد النانومترؼ المحصور ما بين 1إلى  100نانومتر ،وتوجد المواد النانومترية في

ثالث صور وىي أحادية البعد و ،وثنائية البعد ،وثالثية البعد ،وىي تمك الفئة من المواد الصغيرة جدًا التي يتم تحضيرىا

معممياً ،أو تمك الموجودة بالفعل في الطبيعة ،والتي تتراوح مقاييس أطواليا أو أقطار حبيباتيا ما بين  0,1نانومتر إلى

100نانومتر(صالح 2015،م،ص. )40

وتعد جميع المواد التقميدية ،مثل المواد الفمزية (المعدنية) ،أشباه الموصالت ،الزجاج ،السيراميك والبوليمرات بمنزلة

المصادر األولية التي يتم استخداميا لمحصول عمى المواد النانوية.

عالقة تكنولوجيا النانو بالعموم األخرى :تعد تكنولوجيا النانو ىي من أىم التقنيات في يومنا ىذا وفي المستقبل وأصبحت
في طميعة المجاالت األكثر أىمية في كل مجاالت العمم ،لما ليا من أىمية في تحسين المنتجات وعالج األمراض وخدمة

البشرية في مجاالت الحياة جميعيا ،باإلضافة إلى أنيا تعطي أمالً كبي اًر لمثورات العممية في المستقبل في الفيزياء،
والكيمياء ،و عمم األحياء ،و اليندسة و غيرىا ،وليذا نتساءل ىل تكنولوجيا النانو وعموميا ستؤثر عمى التطورات العممية

والتقنيات السابقة ليا أم تتكامل معيا؟ وكيف يتحقق ذلك؟

وليذا السؤال الميم وصفت سالمة (2009م،ص )31وضع تكنولوجيا النانو الحالي بالنسبة لمعموم األخرػ ذات العالقة

الوثيقة بيا ،فيي ترػ أن تكنولوجيا النانو :عمم ىجين يعتمد عمى التداخل بين مختمف العموم الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية والميكانيكية وااللكترونية ،و عموم المواد اليندسية ،وتقنية المعمومات  ،بيدف دراسة اليياكل البنائية لممادة ،

فالذرات و الجزيئات تنجذب لبعضيا  ،واألشكال متممة ألشكال أخرػ بسبب الشحنات المتجاذبة تماماً كالمغناطيس،

فالذرة موجبة الشحنة تمتصق بالذرة السالبة الشحنة ،فإذا اجتمعت ماليين من الذرات إلى بعضيا البعض بواسطة اآلالت

نانوية  ،سوف يتكون منتج جديد لو شكمو الخاص بمواصفات جديدة .

وعميو يعتبر مجال النانو تكنولوجي ليس مجاالً منفصالً عن العموم ،بل أنو يعمل عمى المكونات األساسية لممادة

والعالقة بينيا كأؼ عمم تطبيقي آخر ،حيث يتقصى العالقة بين الذرات و الجزيئات ،حيث أن جذور عموم و تكنولوجيا
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النانو ىي المكونات األساسية لمف اىيم العموم ،والجديد ىنا في تقنية النانو ،ىو تعزيز فيمنا لمتفاعل بين الذرات و
الجزيئات واألدوات المستخدمة لمعالجة وتخميق مواد وأدوات جديدة عمى التدرج الفائق الصغر(2009، Healyم،ص)7

ومثال عمى ىذه العالقة التكاممية ىو عالقة تكنولوجيا النانو بالكيمياء ،من أجل عمم جديد يسمي "كيمياء النانو" وىو

عمم ييتم بالخصائص الفريدة المرتبطة بتجمعات الذرات أو الجزيئات عمى نطاق فردؼ وجماعي لمذرات أو الجزيئات.
وىو عمم األدوات ،والتقنيات ،ومنيجيات التصنيع "التحضير" الكيميائي ،والتحميل الكيميائي والتشخيص الكيميائي

الحيوؼ ،والتي تُعمل عمى مستوػ النانولتر إلى الفيمتولتر.
وتستخدم كيمياء النانو الكيمياء التحضيرية (التصنيعية) لتكوين المبنات النانو مترية النطاق بحسب الرغبة من حيث:

الشكل ،والحجم ،وتكوين وتركيب السطح ،والشحنة والوظيفة ،وذلك مع ىدف اختيارؼ لمسيطرة عمى التجميع الذاتي من
ىذه المبنات في مختمف أطوال النطاق (غياضة2017 ،م ،ص.)28

وباختصار شديد ترػ غياضة (2017م،ص )19من خالل ما سبق ،بأن التكامل بين تكنولوجيا النانو والعموم األخرػ

ذات الصمة الوثيقة يتأتى من منطمق التعامل مع بنية المادة األساسية وخصائصيا الفريدة ،والذؼ يؤدؼ إلى تحقيق
تطورات واكتشافات عممية واسعة النطاق ،مع الحفاظ عمى وتيرة التطور المستمر في ىذه العموم تحت مظمة تكنولوجيا

النانو ،باإلضافة كذلك إلى أنو لو دور كبير في اإلسيام في بناء نظريات عممية وتكنولوجية أصيمة ومتكاممة.
ثورة النانو وضرورة وجود تغيرات ممحة في النظام التعميمي و المناىج:

عمى نطاق آخر ،ال يقل أىمية عن العمل المخبرؼ التطبيقي ،تجرؼ محاوالت اقميمية وعالمية الستيعاب التغيرات

العممية الجديدة – ثورة النانو كما يطمق عمييا -في النظام التعميمي وذلك لمواكبة ومواجية التحديات المستقبمية ،سواء

كان األمر في إعداد الموارد البشرية التي تمبى احتياجات متطمبات المرحمة القادمة في مجال تكنولوجيا النانو ،أو في
تجييز برامج اعداد المعممين لمواكبة الثورة المستقبمية ،لذا كان البد من التركيز أكثر عمى "تطوير استراتيجيات اإلعداد

لمطالب و المعمم" كركيزة محورية إلحداث النقمة النوعية المأمولة عمى كافة األطر سواء في األنظمة التعميمية أو

المناىج أو طرق التدريس ،أو خطط اعداد المعممين ،وقد كان من الصعب االستيعاب الفجائي لكل ىذا التغير ،لذا كان
البد من تقديم التغيير المرحمي في برامجنا الجامعية وتطوير عالقتنا مع المؤسسات البحثية و التعميمية ( 2010

,Carolyn and Hutchinsonم) .

وفي ىذا اإلطار يشير (  2007 ،Steven and Krajcikم)أن بنية مواد العموم التي تدرس حاليا في كميتي العموم

والتربية غير جاىزة لدمج وتكامل مواد تكنولوجيا النانو ،عالوة عمى عدم فاعمية طرق التدريس في نقل المعارف المتعمقة
بيا ،كما أن نموذج المنيج التتابعي في تدريس العموم غير مالئم وغير مثالي أيضاً الستيعاب مجال متعدد
التخصصات مثل تكنولوجيا النانو ضمن عناصره ،لذلك يرون أن مكونات تعميم العموم النانوية يرتكز بشكل رئيسي عمى

إدخال استراتيجيات أخرػ جديدة لتدريس العموم تتض من :توظيف التكنولوجيا باستخدام أسموب النمذجة والمحاكاة والصور
المتحركة  Animationبشكل رئيس ،كذلك توظيف أسموب حل المشكالت  ،مما يسيم في اعداد طالب قادرين عمى
تطبيق ىذه المعارف في حياتيم العممية ،كل ذلك يتم ضمن إطار تكاممي

) )Integration Approachمعقول ،يضم
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موضوعات من الفيزياء و الكيمياء واالحياء والزراعة ،معا في إ طار موحد نوعا ما ليخدم موضوعات النانو تكنولوجي

المتشعب في كل التخصصات ،وكأن موضوع النانو تكنولوجي جاء بالمبرر المقنع لتبنى اإلطار التكاممي في العموم بقدر
اإلمكان.

وامتدادا لمرؤية الجديدة لما ينبغي أن تكون عميو المناىج وطرق تدريس العموم وما تضمنتو من استراتيجيات جديدة

ترتكز عمى تكنولوجيا التعميم ،وتعزز ثقافة التعمم الذاتي ،وتنمي الميارات الحياتية القائمة عمى أسموب حل المشكالت
والتفكير اإلبداعي والناقد ،والذؼ يدعم النظرة الحديثة القائمة عمى دمج وتكامل ىذه العموم تمييداً لتدريس وتعميم العموم

النانوية بصورة متكاممة  Integrated Approachبيدف توطين المفاىيم النانوية في الفصول الدراسية وفي عقول

الطالب ،والبحث دوماً في إعداد أجيال من الباحثين لمتعاون في كافة التخصصات البحثية حتى لو اختمفت المسميات أو

المجاالت ،وىذا ما أكدتو توصيات االتحاد األوربي (2005م) من خالل تشجيع األبحاث والدراسات وورش التدريب
لتطوير الموارد البشرية في تكنولوجيا النانو ،والتي اعتبرت ضرورة تدريب المعممين وتنمية خمفيتيم العممية فيما يتعمق
بالعموم النانوية ،كثقافة قادمة بقوة لتغير كثير من مناحي الحياة ،وقد أوصى تقرير "التعميم من أجل المستقبل :التجربة العالمية

لتطوير ميارات وكفاءات القرن الحادؼ والعشرين" 2015م بضرورة االىتمام بثقافة النانوتكنولوجي و الميارات العممية المرتبطة
بيذا المجال (ليو جيان 2015،م) .

وفي ىذا السياق يوصي ( 2007 ، Poteralskaم)إلى ضرورة تغير الحمض النووؼ في نظام التعميم والتدريب في

كثير من الدول في ضوء تطورات مجال النانو تكنولوجي ،حيث ذكر الحقائق التالية :
-1ال مناىج التعميمية المختارة والمقدمة في تكنولوجيا النانو في كل من الواليات المتحدة واليابان ودول االتحاد األوروبي
ال تتضمن جميع مجاالت النانو ،وىذا ما ينطبق عمى الدول العربية أيضاً
-2عدم وجود تعاون وتنسيق بين مراكز أبحاث تكنولوجيا النانو والقطاع الصناعي في إعداد التقنيين والمختصين في
مجال تكنولوجيا النانو بما يمبي حاجة سوق العمل.

-3الرؤية التعميمية التي تدمج بين العموم النانوية وتقنية النانو مقتصرة فقط عمى الدكتوراه .

-4ىناك نقص ممحوظ في المختصين كذلك الجامعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا النانو.
الدراسات السابقة:
تعتبر دراسة غياضو (2017م) من الدراسات الحديثة في مجال النانو تكنولوجي و التربية والتي أجريت في البيئة

الفمسطينية ،حيث ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدػ تضمن محتوػ كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في فمسطين

لمتطمبات النانو تكنولوجي  ،ومعرفة مدػ اكتساب طمبة الصف العاشر ليا ،وقد خرجت الدراسة بعدم وصول مستوػ
طمبة الصف الحادؼ عشر في اكتساب متطمبات النانو تكنولوجي ،أما دراسة أحمد (2015م) فقد ىدفت إلى الكشف عن
فاعمية برنامج مقترح في النانو تكنولوجي والوعى بتطبيقاتو في مجال البيئة لدػ طالب شعبة العموم بكمية التربية جامعة

عين شمس ،وقد توصمت الباحثة لوجود فروق دالة احصائيا عند مستوػ ( )0.01لصالح التطبيق البعدؼ مما يشير إلى

تأثير البرنامج المقترح عمى نمو الوعى بتطبيقاتو في مجال البيئة.
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أما دراسة سممي (2015م) فقد ىدفت الدراسة إلى دمج مفاىيم النانو تكنولوجي وتطبيقاتيا داخل منيج الفيزياء حيث

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي و البنائي في دراستيا ،وأعدت الباحثة قائمة لممفاىيم والتطبيقات التي سيتم دمجيا،

واستبانة لقياس وجو نظر المشرفين بعد الدمج ،وتوصمت الدراسة إلى أن الوحدات المدمجة كأنت مناسبة ومن الممكن أن

تمعب دو ار في أثراء محتوػ المنياج في مجال النانو تكنولوجي ،وكانت دراسة لبد (2013م) ىي األولى في البيئة
الفمسطينية والتي تعاممت مع أثراء المناىج بمفاىيم النانو تكنولوجي ،وقد ىدفت إلى أثراء بعض موضوعات منياج العموم
بتطبيقات النانو تكنولوجي وقياس أثره عمى مستوػ الثقافة العممية لطالبات الصف الحادؼ عشر حيث استخدمت الباحثة

المنيج التجريبي  ،وتوصمت الدراسة إلى أن مستوػ الثقافة العممية لمطالبات وصل إلى ( )%73.75وىذه النسبة أعمى
من المعدل االفتراضي( )% 70والذؼ حدد كمعدل مقبول تربويا وأوصت الباحثة بضرورة تضمين مفاىيم وتطبيقات النانو
تكنولوجي في منياج الثقافة العممية واعادة النظر في مناىج العموم الحالية وتقويميا وتطويرىا في ضوء مفاىيم النانو

تكنولوجي.
أما دراسة طو (2014م) ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى مستوػ وعي الطالب المعممين شعبة العموم الزراعية بمفاىيم
النانو تكنولوجي وتطبيقاتيا المتعددة واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث قام بإعداد قائمو بأىم المفاىيم

التي يجب أن يمم بيا الطالب المعممون واستخدم مقياس لموعي بتطبيقات النانو تكنولوجي بمكوناتو الثالثة :المعرفي،
والوجداني ،والميارػ ،وتوصمت الدراسة إلى تدنى وانخفاض مستوػ الوعى بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ الطالب في
شعبة العموم الزراعية ،وعميو أوصت الدراسة بالعمل عمى تطوير مناىج الكمية بالمستحدثات في مجال النانو تكنولوجي.

أما دراسة الشيرؼ (2012م ) فقد ىدفت إلى استقصاء فعالية برنامج تعميمي قائم عمى الوسائط المتعددة في اكساب
طالب الصف الثاني الثانوؼ العممي (الطائف) مفاىيم تكنولوجيا النانو عند المستويات المعرفية .والكشف عن فعاليتو في

تنميو اتجاىاتيم نحو مفاىيم تكنولوجيا النانو .وتوصمت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة

التجريبية و الضابطة في االختبار التحصيمي لمفاىيم تكنولوجيا النانو ولم تظير الفروق في االتجاىات نحو تكنولوجيا
النانو .أما دراسة سيد (2012م) فقد ىدف ت إلى تحميل الفرص التي تتيحيا تكنولوجيا النانو لتخصص المعمومات

واالتصاالت  ،وكذلك تحميل التحديات التي يواجييا التخصص الذػ يجمع بين المعمومات و االتصاالت وتكنولوجيا النانو
في محاولة اقتراح حمول ليا ،واتبعت الباحثة منيجين الوصفي والتاريخي لإلجابة عمى اسئمة البحث الخاصة بيا.
وسردت الباحثة نتائج الدراسة والتحديات التي يواجييا التخصص المذكور والحمول المقترحة.

أما دراسة 2011(Ban & Kocijanicم) فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تجريب أنشطة من أجل تعريف الطالب بطبيعة
تكنولوجيا النانو ،حيث تم تقديميا إلييم من خالل دمجيا د اخل موضوعات تثير اىتماميم ،وقد تم وضع ألعاب تفاعمية،

ووسائط تعميمية ،في مراحل التعميم المتوسط والثانوؼ ،وتم إجراء تجارب لتعريفيم بتكنولوجيا النانو ،وتقديم مناىج ىندسة

و تقنية لمصف التاسع ،باإلضافة إلى تصميم مناىج في تكنولوجيا النانو لممعممين لتأىمييم لمعمل بكفاءة في ىذا

المجال ،وقد كانت النتائج إيجابية ،وقد أثبتت النتائج فعالية إدراج مواضيع تكنولوجيا النانو ضمن المناىج الدراسية في
المرحمتين الثانوية والمتوسطة ،وكذلك فاعمية استخدام الوسائط التعميمية واأللعاب التعميمية والتجارب المعممية في تعميم
الطالب تكنولوجيا النانو ،وأوصت بتطبيق تعميم تكنولوجيا النانو في المرحمة االبتدائية ووضع مقترحات لتضمين بعض
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الموضوعات المرتبطة بتكنولوجيا النانو في مناىج التعميم في المرحمة المتوسطة والثانوية كمواد اجبارية مثل اليندسة

والتكنولوجيا.

ودراسة السايح وىاني (2009م) :ىدفت إلى تقويم منيج العموم العامة بالمرحمة اإلعدادية عمى ضوء بعض مفاىيم تقنية

النانو عن طريق اعداد وحدة مقترحة لتضمينيا ضمن منيج العموم واستخدم ،الباحثان المنيج الوصفي لتحديد ووصف
مفاىيم تقنية النانو التي استخدمت في تقويم منيج العموم والتي اقترحا تضمينيا في منيج العموم ،وكذلك استخدم الباحثان
المنيج التجريبي في تجريب الوحدة المقترحة والتي تمت معالجتيا بمفاىيم تقنية النانو عمى المجموعة التجريبية والتعرف

عمى فاعميتيا في تنمية التحصيل واالتجاىات نحو تقنية النانو ،وقد شممت عينة البحث ( )95تمميذاً لمصف الثاني

اإلعدادؼ ،وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية التحصيل الدراسي وكذلك فاعميتيا في تنمية
االتجاىات نحو تقنية النانو.

دراسات تتناول تطبيقات النانو في العموم و الطب :ففي دراسات لمنانو تكنولوجي في مجال الطب تم استخدام تكنولوجيا

النانو في الكشف السريع والدقيق عن الفيروسات و توسيع األوعية ،و تحسين و تعزيز النشاط المضاد لمبكتيريا المكون
لأللياف النسيجية من خالل السيطرة و التحكم في شكل الخيوط رباعية الزوايا واألعمدة المقطعية ) Lee ، Seung

2016،م) .وكذلك فإن ظيور ما يسمى ب  Nano- factory -التكنولوجيا الجديدة المقترحة (مصنع النانو) لتصنيع

الدقيق بالذرة – ىذا األمر سوف يجعل من الممكن ظيور نموذج ثورؼ جديد في مجال الرعاية الصحية لإلنسان ،حيث
أن ىناك ما يسمى بروبوتات النانو الطبية ،والتي توفر منصة قوية واحدة ألغراض عالجية ،يمكن أن تعالج في وقت
واحد العديد من األنواع المختمفة من األعطال البيولوجية في الجسم )2016: Robert & Freitasم)

ووضحت دراسة (2016، Chamindri et al.م) أن تقنية النانو تستخدم في عالج األمراض التي تعتمد عمى توصيل
جسيمات متناىية الصغر ( ،)NPوالتي تمعب دو اًر حيوياً في تصريف ووصول مختمف أنواع األدوية إلى اليدف

المطموب في الجسم.

فقد استعرضت دراسة (  2016، Mariaم ) كثير من التفاصيل حول النانوية العضوية والتطبيقات المحتممة في مجال

طب األسنان ،و الطب الحيوؼ ،وأن ىناك عدد متزايد من الدراسات حول استخدامات المواد النانوية مع العضوية
لتجديد العظام والغضاريف والجمد أو األنسجة في األسنان  ،وقد تم العثور عمى أدلة دامغة لعدة مزايا الستخدام النانو
العضوية الطبيعية أو االصطناعية في زراعة األسنان ،وعالج المثة ،وتجدد األنسجة.

كما ىدفت دراسة ( 2015 ،Tejpalم) إلى توضيح تطبيقات مختمفة لتكنولوجيا النانو ومنيا الدراسات العممية حول
تكنولوجيا النانو في الزراعة وأجيزة االستشعار لمكشف السريع عن مسببات األمراض في النباتات والسموم والمموثات

األخرػ ،وذلك عن طريق استخدام الجسيمات النانونية  ، functionalizedمما يمعب دو اًر في تطوير جيل جديد من

المبيدات اآلمن ة ،كما ووضحت الدراسة أن ىناك مازالت بعض المخاوف من سالمة تطبيق تكنولوجيا النانو عمى البشر،
حيث أن ىناك بعض النقاط المحتممة من التعرض البشرؼ المباشر لممواد النانوية الموجودة بسالسل األغذية الزراعية
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(من المستيمكين) ،والتيديد ىو من إمكانية الوصول بالمواد إلى األماكن الغير مستيدفة والتي يمكن أن تثير مشكالت
الصحة والبيئة ،لذلك ينبغي اتباع استراتيجية فعالة إلدارة المخاطر في موازاة لمتطورات التكنولوجية أو التقدم.

منيج الدراسة:

اتبع الباحثان المنيج الوصفي وىذا ما يتناسب مع طبيعة الدراسة و"يتضمن البحث الوصفي جمع البيانات من أجل

فحص النظريات أو االجابة عمى أسئمة تيتم بالوضع الحالي لمفئة المدروسة ،ومن األنواع الشائعة في مثل ىذه الدراسات

تمك المتعمقة باالتجاىات أو اآلراء نحو القضايا المختمفة".
مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من طمبة تخصص العموم في كمي ات التربية بجامعات غزة :جامعة األزىر الجامعة اإلسالمية ،
جامعة األقصى ،في الفصل الدراسي األول من العام(2016م–2017م) ويبمغ عدد طالب العموم في سنو رابعة -

المجتمع االصمي ( ,)180وقد كانت عينة الدراسة ( ،)115حيث تبمغ  %63من المجتمع االصمي ،وقد تم تطبيق
ادوات الدراسة عمى عينة الدراسة.
جدول ( )1عينة الدراسة
جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية

جامعة األزىر

40

29

46

أدوات الدراسة -:لتحقيق أىداف الدراسة تم بناء أدوات الدراسة وىي:
 -1اختبار الجوانب المعرفية وىذا االختبار يستخدم إلعطاء مؤشر لموعي المعرفي و الثقافي بمفاىيم النانو تكنولوجي،
وقد اعتمد الباحثان في بناؤه عمى ما ورد في األدب التربوؼ و ما اوردتو دراستي طو (2014م) ولبد (2013م) من

اختبارات لقياس مفاىيم النانو تكنولوجي.

 -2مقياس االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي وىو يمثل الجوانب الوجدانية لموعي بمفاىيم النانو تكنولوجي.
أوالً  :اختبار المعرفة بمفاىيم وتطبيقات النانو تكنولوجي:
ىدف االختبار :ييدف االختبار إلى قياس الجوانب المعرفية لموعي بموضوعات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العمومبكميات التربية في جامعات غزة حسب الخطوات التالية:

أوالً -تحديد تطبيقات النانو تكنولوجي موضوع الدراسة من خالل:

 مراجعة الدوريات والدراسات واألبحاث التربوية المتخصصة في مجال النانو تكنولوجي -مراجعة الكتب العممية المتخصصة في مجال النانو تكنولوجي.

 -تم اجراء "مقابمة" مع عدد من االساتذة المختصين ومن ثم تم تحديد موضوعات/تطبيقات النانو تكنولوجي التي سيتم

تناوليا بالدراسة وأبعادىا المختمفة وقد تمثمت في التطبيقات المتعمقة في المجاالت التالية:

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

124

مستوى المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدى طمبة كميات التربية تخصص عموم في

عطا درويش؛ ىالة ابو عمرة

جامعات غزة واتجاىاتيم نحوىا

مجال الصناعة ،ومجال الطب ،ومجال المياه،

االلكترونيات ،ومجال األنسجة.

ومجال الزراعة ،ومجال التغذية ،ومجال الفضاء ،ومجال

ثأنياً -:بناء فقرات االختبار:

تم بناء فقرات االختبار وصياغتيا بحيث كانت تراعي األمور التالية:

الدقة العممية والمغوية ،وخالية من الغموض ،وممثمة لممحتوػ ،ومناسبة لمستوػ الطالبات ،ويمتاز بوضوح

التعميمات.

ثالثا :الصورة األولية لالختبار :في ضوء ما سبق تم إعداد االختبار في صورتو األولية بحيث اشتمل

عمى( ) 25فقرة لكل فقرة أربعة بدائل واحد فقط منيا صحيح ،وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضيا في صورتيا
األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوؼ االختصاص كما سيرد الحقا.

رابعا :صدق االختبار

أ-صدق المحتوى

بعد كتابة فقرات االختبار تم عرضيا في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوؼ االختصاص ،من

الجامعات و من مشرفي التربية العممية ،وذلك الستطالع آرائيم حول األمور التالية :مدػ مالئمة بنود االختبار والبدائل

لموضوع البحث ،واقتراح حذف أو إضافة عمى فقرات االختبار ،وسالمة صياغة األسئمة عممي ًا ولغوي ًا ،وكفاية عدد
األسئمة ومالئمتيا لمطمبة

ولقد أشار المحكمون إلى تعديل بعض الفقرات ،والتي في ضوئيا تم إجراء بعض التعديالت المناسبة ،من حيث
الصياغة وتعديل لبعض البدائل حتى تصبح مناسبة أكثر لمموضوع وذلك حسب توصيات المحكمين ،الصورة النيائية

لالختبار .وقد تكون من ( ) 25فقرة موزعة عمى المجاالت الرئيسية :الصناعة ،والطب ،والمياه ،والتغذية والفضاء،
وااللكترونيات

ب -صدق االتساق الداخمي:

يقصد بصدق االتساق الداخمي قوة االرتباط بين درجات كل مجال والدرجة الكمية لالختبار وكذلك درجة ارتباط

كل فقرة من فقرت االختبار بالدرجة الكمية لمبعد أو لممجال الذؼ ينتمي إليو.

وجرػ التحقق من صدق االتساق الداخمي لالختبار بتطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من ( )25طالبة،

حيث تم اختيارىم من مجتمع الدراسة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات البعد بالدرجة
الكمية لمبعد وكأن معامل االرتباط مقبوال في كل الفقرات.
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جدول ( )2صدق االتساق الداخمي  -معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع المجال/البعد ومع الدرجة الكمية لالختبار
رقم

معامل ارتباط الفقرة

معامل ارتباط الفقرة

رقم

معامل ارتباط الفقرة

معامل ارتباط الفقرة

الفقرة

بالمجال

باالختبار

الفقرة

بالمجال

باالختبار

1

*0.451

*0.433

4

**0.583

**0.724

2

**0.513

**0.567

5

**0.782

**0.618

3

**0.572

**0.544

6

**0.676

*0.430

7

**0.607

**0.556

9

**0.591

**0.707

8

**0.640

**0.670

10

*0.434

*0.482

11

**0.703

*0.558

13

**0.511

**0.643

12

*0.481

**0.666

14

**0.684

**0.692

15

**0.558

**0.613

16

**0.579

**0.625

17

**0.718

**0.760

19

**0.511

**0.619

18

**0.528

**0.644

20

**0.714

**0.654

21

**0.716

**0.765

24

**0.522

**0.813

22

**0.521

**0.552

25

**0.562

**0.685

23

**0.505

**0.593

(*) تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوػ ( 5%القيمة الحرجة
(**) تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوػ ( 1%القيمة الحرجة

)R = 0.361
)R = 0.463

كذلك تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار بالدرجة الكمية لالختبار
جدول رقم ( )3يبين معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد االختبار مع الدرجة الكمية لو
االبعاد/المجاالت

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الطب

0,527

دالة عند 0,01

الصناعة

0,552

المياه والزراعة

0,584

الفضاء

0,441

التغذية

االلكترونيات

0,633
0,511

دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01
دالة عند 0,01

يتبين من الجدول السابق أنو توجد ارتباطات دالة إحصائيا بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار و الدرجة الكمية

لالختبار ،فقد تراوحت قيم االرتباط بين ( ،)0.633-0.441وجميعيا قيم دالة عند مستوػ (.)1%
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خامسا :معامالت الصعوبة والتمييز:

بعد تطبيق االختبار الخاص بمفاىيم النانو تكنولوجي عمى طالبات العينة االستطالعية تم تحميل نتائج إجابات الطمبة

عمى أسئمة االختبار وذلك بيدف التعرف عمى معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار الخاص
بمفاىيم النانو تكنولوجي.
وكانت معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت بين ( )0.63- 0.38بمتوسط بمغ ( ، )0.57وعميو تم قبول جميع
فقرات االختبار ،حيث كانت في الحد المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم وكانت معامالت

الصعوبة قد تراوحت بين ( )%69- % 39بمتوسط كمي بمغ ( )%59وعميو فأن جميع الفقرات مقبولة احصائيا ،حيث
كأنت في الحد المعقول من الصعوبة حسب األدب التربوؼ (أنظر جدول .)5 ،4

جدول رقم ( :)4معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار الخاص بمفاىيم النانو تكنولوجي
رقم السؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

معامالت الصعوبة
0.62
0.57
0.69
0.56
0.68
0.69
0.61
0.67
0.52
0.54
0.45
0.55
0.57

رقم السؤال
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

معامالت الصعوبة
0.69
0.56
0.57
0.47
0.68
0.69
0.67
0.51
0.69
0.56
0.58
0.54

جدول رقم ( :)5معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار الخاص بمفاىيم النانو
معامالت
رقم
معامالت
رقم
معامالت
رقم
التمييز
السؤال
التمييز
السؤال
التمييز
السؤال
0.64
17
0.63
9
0.51
1
0.38
18
0.63
10
0.63
2
0.59
19
0.25
11
0.66
3
0.63
20
0.63
12
0.38
4
0.65
21
0.63
13
0.63
5
0.63
22
0.63
14
0.55
6
0.39
23
0.63
15
0.50
7
0.63
24
0.50
16
0.63
8
0.64
25
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سادساً-:ثبات فقرات االختبار:

يعرف الثبات بأنو دقة المقياس أو اتساقو ،حيث يعتبر المقياس ثابت ًا إذا حصل نفس الفرد عمى نفس الدرجة أو

درجة قريبة منيا في نفس االختبار أو مجموعات من أسئمة متكافئة أو متماثمة عند تطبيقو أكثر من مرة (أبو
عالم2010،م ،ص .)481وقد تم إجراء خطوات الثبات عمى العينة االستطالعية بطريقة ألفا كرونباخ كما يمي.
أ-معامل كرونباج ألفا:

قام الباحثان كذلك بتقدير ثبات االختبار وذلك بحساب معامل كرونباج ألفا كما في الجدول التالي :
جدول رقم ( )6يبين معامالت الثبات باستخدام معامل كرونباج ألفا الختبار مفاىيم النانو تكنولوجي
قيم ألفا

مستوػ الداللة

الصناعة

0.642

دالة عند 0,01

الطب

0.752

دالة عند 0,01

المياه والزراعة

0.622

دالة عند 0,01

التغذية

0.617

دالة عند 0,01

الفضاء

0.512

دالة عند 0,01

االلكترونيات

0.633

دالة عند 0,01

الدرجة الكمية الختبار

0.630

دالة عند 0,01

االبعاد

يتبين من الجدول السابق أن قيم ألفا لكل بعد من أبعاد االختبار ولمدرجة الكمية لالختبار بأنيا تراوحت بين ( 0,512
 ،)-0,752وىي قيم دالة إحصائيا عند مستوػ ( ،)0,01األمر الذؼ يدلل عمى االختبار يتسم بدرجة جيدة من الثبات
تفي بمتطمبات الدراسة ،وبذلك يتضح لمباحثان أن اختبار مفاىيم النانو تكنولوجي يتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات.

األداة الثانية :مقياس االتجاه نحو قضايا و تطبيقات النانو تكنولوجي:

تم إعداد مقياس االتجاه نحو النانو تكنولوجي ،حيث جرػ االطالع عمى مجموعة من األدبيات التربوية من كتب

وابحاث ذات الصمة بالموضوع ،تال ذلك ،بناء بنود مقياس االتجاه وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي

(موافق بشدة،

موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة ) و تتراوح درجات مقياس االتجاه من ( )5 – 1درجات بحيث تمثل درجة

( )5أعمى درجات اإليجابية نحو القضايا المطروحة وقد قسم المقياس إلى ستو مجاالت والتي ذكرت سابقا .المقياس

بصورتو األولية تكون من  27فقرة ،وبصورتو النيائية 25فقرة.

صدق مقياس االتجاه :تم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين ىما :
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 -1صدق المحكمين :تم عرض مقياس االتجاه في صورتو األولية عمى مجموعة من ذوؼ االختصاص ،حيث قاموا

بإبداء آرائيم و مالحظاتيم حول مناسبة بنود مقياس االتجاه ،و مدػ انتماء الفقرات إلى االستبانة ،و كذلك وضوح
صياغتيا المغوية ،و في ضوء تمك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضيا اآلخر.

 -2صدق االتساق الداخمي :تم التحقق من صدق االتساق الداخمي لممقياس بتطبيق مقياس االتجاه عمى عينة

استطالعية مكونة من ( )25طالباً ،و تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل بند من بنود مقياس االتجاه بالدرجة
الكمية لممقياس التي تنتمي إليو وكأنت النتائج مرضية.

جدول رقم ( )7يبين معمل ارتباط الفقرة بالمقياس
ارتباط

معامل

ارتباط

ارتباط

معامل

رقم

معامل

الفقرة

الفقرة بالمجال

الفقرة بالمقياس

1

*0.467

*0.432

14

2

**0.513

**0.565

15

**0.782

3

**0.574

**0.547

16

**0.676

*0.530

4

**0.608

**0.546

17

**0.591

**0.717

5

**0.622

**0.670

18

*0.434

*0.482

6

**0.603

*0.558

19

**0.513

**0.643

7

*0.493

**0.666

20

**0.581

**0.625

8

**0.655

**0.692

21

**0.511

**0.619

9

**0.657

**0.613

22

**0.714

**0.654

10

**0.728

**0.760

23

**0.522

**0.813

11

**0.528

**0.644

24

**0.677

**0.567

12

**0.716

**0.765

25

**0.562

**0.685

13

**0.521

**0.552

ارتباط

رقم

معامل

الفقرة

الفقرة بالمجال

الفقرة بالمقياس

**0.544

**0.713
**0.616

(*) تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوػ ( %5القيمة الحرجة )R = 0.361
(**) تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوػ ( %1القيمة الحرجة

) R = 0.463

 . 3ثبات مقياس االتجاه نحو قضايا وتطبيقات النانو :لحساب معامل ثبات األداة تم حساب الثبات بطريقتين:

ثبات األداة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،حيث طبقت األداة عمى عينة من طمبة جامعة األزىر وتم حساب درجات
المفحوصين عمى الفقرات الفردية ودرجاتيم عمى الفقرات الزوجية ،وايجاد معامل االرتباط بينيما بطريقة بيرسون فكأن
برون :حيث بمغ معامل الثبات بعد
( )0.71ثم أجرؼ تصحيح وتعديل احصائي لمعامل الثبات وفق معادلة سبيرمان ا

التعديل ( )0.82وىو معامل ثبات جيد.
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ثبات األداة باستخدام اختبار كرونباخ الفا :تم تطبيق نفس األداة عمى العينة االستطالعية ،وتم إجراء اختبار كرونباخ

ألفا حيث بمغ معامل ثباتيا [ ]0.89وىو معامل ثبات مناسب ألغراض البحث العممي.

وبعد التـأكد من صدق و ثبات مقياس االتجاه تم تطبيق المقياس بشكمو النيائي عمى عينة من طمب كمية التربية

بجامعة األزىر واإلسالمية واألقصى.

نتائج الدراسة وتفسيرىا
يعرض الباحثان في ىذا الجزء النتائج التي خرجت والتفسيرات ليذه النتائج والتوصيات والمقترحات:

االجابة عمى السؤال األول ،والذي ينص :ما مستوى المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدى طمبة العموم

العامة بكميات التربية بجامعات غزة ؟

وينبثق من السؤال السابق الفرضية التالية:

"مستوػ المعرفة بتطبيق ات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات ال يقل عن  %75لمتحقق من
الفرضية السابقة قام الباحثان بتطبيق االختبار المعرفي الخاص بمفاىيم وتطبيقات النانو تكنولوجي

عمى عينات من طمبة كمية العموم (تربية) من جامعة األزىر و اإلسالمية واألقصى وكانت النتائج كالتالي:
جدول ( )8معدل درجات افراد العينة من الجامعات الثالث في اختبار المعرفة بمفاىيم النانو تكنولوجي
عدد

الجامعة

المتوسط

افراد العينة

اقل درجة

اعمى درجة

الكمية

جامعة األقصى

40

4.00

15.00

8.9500

جامعة األزىر

46

6.00

18.00

11.5217

الجامعة اإلسالمية

29

4.00

16.00

11.1379

الدرجة

10.52

المتوسط العام

وقد حصل افراد العينة عمى درجة  10.25كمتوسط من أصل  20أؼ ما يعادل  ،%52وىى نسبة منخفضة .وقد
حصل طالب األزىر النسبة األعمى وىى  11.52والتي تعتبر أيضاً نسبة منخفضة.
جدول ( )9اختبار

 t–Testلتقصي طبيعة الفروق بين متوسط الدرجات عمى اختبار المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي و المتوسط
االفتراضي ()75%

نتائج اختبار  /مستوى المعرفة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة T

الداللة

115

10.478

3.2291

-15.017

0.001

قيمة "ت" ومستوػ الداللة عند ” "0.01يوحيان برفض الفرض الصفرؼ ،وقبول الفرض البديل  ،معنى ذلك يوجد فروق
دالة بين المتوسط الفعمي الختبار المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي و المتوسط االفتراضي لصالح المتوسط االفتراضي

( .)%75وىو المتوسط الذػ توافق عميو عدد من اساتذة التربية العممية الذين تمت استشاراتيم.
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االجابة عمى السؤال الثأني ،والذى ينص :ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αفي مستوى
المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدى طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة تعزى لمتغير الجامعة؟

وينبثق عن السؤال السابق الفرضية البحثية التالية "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوػ داللة

(≤ α

 )0.05في مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة تعزػ لمتغير
الجامعة".

لم تحقق من الفرضية السابقة تم تطبيق االختبار المعرفي الخاص بتطبيقات النانو تكنولوجي عمى افراد العينة (طمبة عموم/تربية)
من الجامعات الثالثة (جامعة األزىر و اإلسالمية و األقصى)  ،وتم حساب درجات أفراد العينة كما تظير بالجدول أسفل .وقد تم

حساب "تحميل التباين األحادؼ" وكانت النتيجة كما تظير في الجدول الالحق.

جدول ( :)10الفروق بين متوسطات األداء عمى االختبار المعرفي لمفئة المستيدفة من الجامعات الثالثة (األزىر و اإلسالمية
واألقصى) تحميل التباين االحادي
درجو

مجموع المربعات

الحرية

متوسط المربعات

ف () F

الداللة

بين المجموعات

151.622

2

75.811

8.210

.000

داخل المجموعات

1043.378

113

9.233

المجموعات

1195.000

115

جدول ( )11الفروق في األداء بين الجامعات الثالثة عمى اختبار المعرفة بمفاىيم النانو تكنولوجي
متوسط الفروق

خطا معياري

الداللة

األقصى

األزىر

-2.5717

.65693

.001

األقصى

اإلسالمية

2.0500

.73391

.023

األزىر

األقصى

2.5717

.65693

.001

األزىر

اإلسالمية

.5217

.71310

.766

اإلسالمية

األقصى

2.0500

.73391

.023

اإلسالمية

األزىر

-.52174

.71310

.766

العالقو بين نتائج الجامعات

يالحع أن ىناك فروقاً ذات داللة بين متوسط الدرجات (اختبار مستوػ المعرفة بمفاىيم وتطبيقات النانو) التي
حصل عمييا طمبة كمية العموم بجامعة األزىر ودرجات طالب جامعة األقصى لصالح طالب األزىر ،وكذلك يالحع
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أن ىناك فروقاً ذات داللو إحصائية بين متوسط الدرجات التي حصل عمييا طالب العموم في الجامعة اإلسالمية،
وطالب األقصى وذلك لصالح طالب العموم في الجامعة اإلسالمية.

ويبدو أن البدايات األولى لالىتمام بعمم النانو تكنولوجي كان في جامعتي األزىر و اإلسالمية ،مقارنة بجامعات أخرػ

في قطاع غزة  ،وقد يكون أنعكس ذلك -نوعا ما -عمى ثقافة الجامعة و محتوػ بعض المواد العممية ورغم ذلك يظل

المستوػ العام لمجامعات الثالثة غير مرضي.

اإلجابة عمى السؤال الثالث والذي ينص :ما مستوى اتجاه طالب العموم/تربية بجامعات غزة نحو تطبيقات النانوتكنولوجي؟

ينبثق من السؤال السابق الفرضية التالية" :مستوػ االتجاه نحو تطبيقات النانو تكنولوجي لدػ طمبة العموم/تربية

بجامعات غزة ال يقل عن "%75

لمتحقق من الفرضية السابقة قام الباحثان بتطبيق "مقياس االتجاه نحو تطبيقات النانو" عمى عينة من الطالب مكونو من

 40طالباً سبق أن تمقوا مساقات جامعية تتحدث بشكل جزئي عن تطبيقات النانو(بالحد األدنى) .الجداول أسفل توضح

نتائج مقياس االتجاه نحو النانو تكنولوجي.

جدول (  :) 12قيمة مستوى االتجاه نحو النانو تكنولوجي لطالب العموم/تربية اختبار  t-Testمقارنة بالمتوسط
االفتراضي )%75( 3,75

االتجاه نحو
تقنية النانو

مستوى

المتوسط

االنحراف

العدد

ت

متوسط

الفروق

الداللة

3.9

0.5506

40

5.089

0.443

00

المعياري

قيمة ت الجدولية عند  39تسأوي 2.75

يتضح من الجداول أعاله أن متوسط درجات الطالب في مقياس االتجاه نحو تطبيقات النانو مرتفع حيث بمغ 3,9

ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط المحسوب بمقياس االتجاه في الدراسة الحالية و المتوسط االفتراضي

المقبول  %75والذؼ يعادل ( )3.75من أصل ( ،)5وذلك لصالح المتوسط الفعمي ،أؼ أن االتجاه الموجود لدػ
الطالب أعمى من المتوسط االفتراضي وىذه نتيجة جيدة ومشجعة.

ويفسر ذلك بأنو رغم المستوػ العرفي المنخفض لمطالب في ىذا المجال إال أن ىناك اتجاه ايجابي قوػ نحو تطبيقات

ومفاىيم النانو لدػ طمبة تربية/عموم في الجامعات الفمسطينية ،وىذا يعطى أمل بنجاح أؼ تغيير اكاديمي في

المساقات ،و طبيعة المواد المطروحة والخطط ،و المتطمبات الضرورية لتأىيل معمم العموم.
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لإلجابة عمى السؤال الرابع والذي ينص :ىل يوجد عالقة ارتباطيو بين بين نتائج اختبار مستوى المعرفة بمفاىيم
النانو و االتجاه نحو تقنية النانو؟

ينبثق عن السؤال الفرضية التالية" :ال توجد عالقة ارتباطية عند ( )0.05 ≤ αبين مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو

تكنولوجي لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة واتجاىاتيم نحوىا"

لإلجابة عمى السؤال السابق تمت االستفادة من نتائج االختبار المعرفي كما ورد في السؤال الثاني و نتائج مقياس
االتجاه كما ورد في السؤال الثالث ،و تمت مقارنتيما باستخدام الحزمة اإلحصائية  SPSSوكانت النتائج كما يبرزىا
الجدول الموضح أسفل.
جدول رقم ( )13طبيعة العالقة ما بين نتائج اختبار المعرفة بمفاىيم النانو و االتجاه نحو تقنية النانو
لدى عينة من الطالب بالجامعات الفمسطينية
متغيري االرتباط (بيرسون)

(المعرفة بمفاىيم
النانو)

االتجاه نحو تقنية النانو
**.734

(المعرفة بمفاىيم النانو)

1

االتجاه نحو موضوعات النانو

**.734

1

العدد

40

40

** دالة عند مستوى 0.01

من خالل النتائج في الجدول ( )13أعاله ،يتضح أن ىناك عالقة ارتباطيو وطردية دالة (عند مستوػ  ) 0.01بين

نتائج اختبار مستوػ المعرفة بمفاىيم النانو و االتجاه نحو تقنية النانو لدػ طمبة العموم/تربية بغزة .ومستوػ االرتباط

دال عند ( )0.05بين قيمتي االتجاه و المعرفة ،وعميو يرفض الفرض الصفرؼ المذكور أعاله ويتم اعتبار الفرض

البديل "توجد عالقة ارتباطيو عند ( )0.05 ≤ αبين مستوػ المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي واتجاىاتيم نحوىا

لدػ طمبة العموم بكميات التربية بجامعات غزة ".

كانت نتيجة االرتباط االيجابي بين المعرفة بتطبيقات النانو واالتجاه نحو قضايا النانو متوقعة ،فيي نتيجة منطقية،

فكمما ازدادت المعرفة بثقافة الناتو زاد االتجاه نحوىا  ،لما يوفره مجال النانو تكنولوجي من ابيار وسرعة تطور وفائدة
لمبشرية في شتى المجاالت.

بصورة عامة ،كانت نتائج الدراسة الحالية مشابية نوعا ما لنتائج دراسات أخرػ مشابية كدراستى( :أحمد2015،م)

و (طو2014،م) و دراسة( 2008، Stevenم) حيث اثبتت ىذه الدراسات أن ىناك تدني بالفعل في المستوػ المعرفي
لمطمبة في مجال النانو تكنولوجي في اكثر من دولة لحداثة عيد النانو.

وقد أجريت (أحمد2015،م) و (طو2014،م) في البيئة المصرية  ،وقد توصمت الدراسة إلى تدني وانخفاض

مستوػ الوعي العام بمفاىيم النانو تكنولوجي ،وتطبيقاتيا المختمفة ،وكذلك إلى عدم وجود اختالف في مستوػ الوعي،
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يعزػ لمتغير التخصص والجنس ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل عمى تنمية معمومات وميارات واتجاىات الطالب
المعممين والمتعمق بالنانو وتطبيقاتيا.

أما دراسة 2007(Steven and Krajcikم)  ،والتي أجريت في البيئة األمريكية ،والتي ىدفت لموقوف عمى مدػ
تحصيل الطالب لمفاىيم عمم النانو و تقنية النانو في مجال الكيمياء ،وقد توصمت الدراسة إلى أن طالب المرحمة

الثانوية أكثر عمق ًا وتفيماً لممفاىيم الكيميائية إال أنيم يفتقرون إلى مفاىيم العموم النانوية و تقنية النانو.
من خالل النتائج السابقة نستقرئ التالي:

 -1أن مستوػ المعمومات والثق افة العممية لمطالب في تقنيات و تطبيقات النانو مازالت محدودة فيي ال تتجاوز % 52

بحدىا األقصى وىذا مستوػ معرفي وثقافي منخفض حسب رأػ الخبراء وال يعول عميو رغم االىتمام الظاىرؼ في
تطبيقات النانو في الحراك البحثي ونشاط المؤتمرات في فمسطين.

 -2مستوػ اتجاىات عين ة من الطالب (الذين سبق أن درسوا بعض موضوعات النانو ضمن المنياج) نحو تقنية
النانو تعتبر مقبولة  %78ويعود كون النسبة عالية إلى الحديث اإلعالمي المكثف عن مستقبل تقنيو النانو من
خالل صفحات الجامعات الثالثة وبعض الندوات الثقافية التي تقام فييا كميات العموم.

 -3يتحدد الوعى الخاص بقضايا و تطبيقات النانو من خالل المعرفة واالتجاىات ،ولكن المحصمة النيائية أن مستوػ
الوعى المعرفي بقضايا النانو مازال في خطواتو األولى.

 -4كما أن النتائج قد اظيرت أن ىناك ارتباط ايجابي (طردؼ) دال احصانيا (عند  )0.05بين المستوػ المعرفي
بتطبيقات النانو واالتجاه نحو تقنية النانو.

أجمع معظم األساتذة المتخصصين الذين استعرضوا نتائج الدراسة الحالية (مستوػ المعرفة بتطبيقات ومفاىيم
النانو) ،عمى ضرورة إدماج موضوعات النانو ضمن المساقات التدريسية في برامج إعداد معمم العموم لضمان أساتذة
جاىزين لممرحم ة القادمة ،وضرورة أن تتوافر تطبيقات النانو تكنولوجي ضمن مواد كمية العموم وتدمج مع المساقات
العممية من خالل المنحى التكاممي.

وان كانت عممية إ ثراء بعض المناىج الفمسطينية والعربية الحالية بمفاىيم و تطبيقات النانو أعطت نتائج مقبولة -

كما أوردنا سابقا -إال أن تحميل كثير من البرامج اإلثرائية التي طبقت ومعرفة حجم الجيد الذػ بذلو الباحثون أثناء
التعزيز يثبت أن البنية المعرفية لمناىجنا غير جاىزة ،وتحتاج الكثير من الجيد الستيعاب ثقافة النانو تكنولوجي

بوضعيا الحالي (البشير2013،م) ،لذا أوصت معظم الدراسات بضرورة إعادة النظر بشكل كمي بمحتوػ المناىج

الحالية (الجامعية و الثانوية ) ،وتقويميا وتطويرىا ليتم استيعاب مفاىيم وتطبيقات النانو تكنولوجي بصورة أفضل السيما

ونحن مقبمون عمى مناىج جديدة قريب ًا.

من أجل ذلك تظل ىناك ضرورة ممحة أن يصاحب التعميم اىتماماً أكثر بمتابعة التغير العممي الحادث وأنفاقاً متزايداً

عمى برامج التطوير والمعنية بإدخال ثقافة النانو تكنولوجي في منطقتنا العربية ،واعداد المعممين عمى التعامل مع تمك
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العموم الجديدة ودمجيا مع باقي المواد العممية في إطار تكاممي متقن ،واالىتمام ببرامج التوعية العممية المختصة،

لنشر وتعريف العامة والطالب بثقافة النانو ،والشك أن تطوير واصالح التعميم يعد أولوية قصوػ ،وذلك بإحداث نقمة

نوعية وحقيقة في محتوػ ما يدرس من مادة عممية حديثة و مرتبطة بالمستحدثات في مجال النانو تكنولوجي ،خصوصا
في المرحمة الثانوية وفي برامج اعداد معمم العموم.

كما يجب التنويو ألىمية تعزيز دور الجامعات والقطاعات األخرػ الميتمة لنشر ثقافة النانو تكنولوجي تمييدا

لمعصر القادم ،كما يجب عمى التعميم الجامعي التوسع في تقديم البرامج التعميمية والتدريبية في شتى مجاالت عمم النانو

لكل الميتمين ،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الخبرات العالمية في ىذا المجال تمييدا لمتغيير العممي

القادم.
كما ويشير (2007 ،Poteralskaم) إلى أن المناىج التعميمية المختارة والمقدمة في تكنولوجيا النانو في كل من

الواليات المتحدة واليابان ودول االتحاد األوروبي ال تتضمن جميع مجاالت النانو ،وىذا ما ينطبق عمى الدول العربية

أيضاً ،كذلك مستوػ التعاون والتنسيق بين مراكز أبحاث تكنولوجيا النانو والقطاع الصناعي في إعداد التقنيين
والمختصين في مجال تكنولوجيا النانو مازالت دون المستوػ ،وىذا مازال يعطل نشر ثقافة النانو عمى نطاق المؤسسات
التعميمية في اكثر من دولة في العالم،

و ىذا يؤكد بأن الجوانب التعميمية والتدريبية في مجال تكنولوجيا النانو والعموم

النانوية رغم الجيود الحثيثة التي تبنتيا الدول الرائدة في ىذا المجال لم ترقى لمطموح والزالت بحاجة لممزيد من الجيود،

وبات من الضرورؼ أن تتزام ن وتتضافر المبادرات التعميمية مع آليات الدعم والتمويل المالي التي مازالت غائبة عن
عالمنا العربي رغم توفر االمكانات المادية في كثير من الدول العربية.
وفي ىذا اإلطار عكفت دول االتحاد األوربي عمى وضع استراتيجية طموحة لمتعميم والتدريب في تكنولوجيا النانو

والعموم النانوية وقد مثمت خارطة طريق لتحديد االحتياجات التدريبية المستقبمية لتكنولوجيا النانوية لتوجيو مسار األنشطة

التدريبية وتطوير التدريب ،وتتمحور ىذه االستراتيجية حول زيادة الوعي العام من خالل زيادة كفاءة فاعمية التدريب

وتعزيز التعاون بين مراكز األبحا ث ،كذلك تقديم برامج قصيرة تمبي االحتياج الصناعي والتعميمي،

إضافة لدمج

التكنولوجيا اإللكترونية مع تكنولوجيا النانو في البرامج التدريبية.
التوصيات:
-1أن مستوػ المعمومات والثقافة العممية لمطمبة في الجامعات الفمسطينية في تطبيقات النانو مازالت محدودة فيي ال

تتجاوز  % 52بحدىا األقصى ،وىذا مستوػ معرفي وثقافي منخفض حسب أرؼ الخبراء ،لذا ينبغي عمى و ازرة
التعميم العالي بالتعاون مع الجامعات وكميات التربية ومخططي المناىج إعادة النظر في أنظمة إعداد معمم العموم في

البيئة الفمسطينية ،واعداد مقررات وبرامج لتعزيز ثق افة النانو تكنولوجي ،وإلدخاليا في إعداد المناىج لمواكبة التطور
العالمي في مجال تقنية النانو ،حيث أن تقنية النانو شاممة لجميع التخصصات في العموم بمختمف فروعيا (الكيمياء،

األحياء ،الجيولوجيا ،الفيزياء) ،وىذا من شأنو أن يساعد في دخول نظامنا التعميمي إلى عصر النانو بسيولة و يسر.
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-2ضرورة التحرك السريع إلثراء برامج إعداد المعممين بثقافة النانو وتطبيقاتيا وكذلك استقطاب المختصين لتدريس ىذه

الموضوعات.

 -3وفي نفس السياق ،العمل الجاد لتطوير معامل كمية العموم (الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء  ،الجيولوجيا) لتواكب تطوير

ال مقررات في ضوء تقنية النانو القادمة ،باإلضافة لتوفير الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة لتدريس المساقات المرتبطة
بالنانو ،وىذا يتطمب عقد شراكات استراتيجية من قبل و ازرة التعميم العالي مع الجامعات الدولية ومراكز األبحاث من

مختمف أنحاء العالم لالستفادة من الخ برات المختمفة في ىذا المجال ولتبادل البرامج والفعاليات في مجال تقنية النانو في
السنوات القادمة.
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