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 ممخص الدراسة

خداـ حقيبػة تعليميػة إلرتركنيػة فػي تنميػة م ػاىيـ ترنكلكجيػا ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر اسػت
اتبعػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػني   ،النػػػانك لػػػدى طالبػػػات ال ػػػا التاسػػػع ا ساسػػػي ب ػػػزة

 ،( طالبة مف طالبات ال ا التاسػع ا ساسػي91عينة عشكائية مككنة مف )كاختارت  ،التجريبي
( طالبػػػػة ك )المجمكعػػػػة 54يبيػػػػة( بلػػػػ) عػػػػددىا )مجمػػػػكعتيف )المجمكعػػػػة التجر  تػػػػـ تقسػػػػيميـ إلػػػػى

تطبيقيػا ك يػة إلرتركنيػة حقيبػة تعليم بإنتػاجالباحثػة  كقػد قامػت ،( طالبة54الضابطة( بل) عددىا )
اس مقيػػػ ك اختبػػار م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك،علػػى المجمكعػػة التجريبيػػة، كتمثلػػت أدكات الدراسػػة ب

 ة إلى النتائج التالية:وتوصمت الدراس، االتجاه نحك ترنكلكجيا النانك

 ( بػيف متكسػطي درجػاتα 0.05 =)تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكى داللػة  .9
ختبػػػار م ػػػاىيـ التطبيػػػل البعػػػدي الفػػػي  كالضػػػابطة التجريبيػػػةالطالبػػػات فػػػي المجمػػػكعتيف 

 .ل الح المجمكعة التجريبية يعزى للحقيبة التعليمية االلرتركنية ترنكلكجيا النانك

بػػػػػيف متكسػػػػػطي  (α 0.05=) ؽ ذات داللػػػػػة إح ػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكى داللػػػػػة تكجػػػػػد فػػػػػرك  .6
اسػػتجابات الطالبػػات فػػي المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي التطبيػػل البعػػدي لمقيػػاس 
االتجػػػػاه نحػػػػك ترنكلكجيػػػػا النػػػػانك ل ػػػػالح المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة يعػػػػزى للحقيبػػػػة التعليميػػػػة 

 .االلرتركنية

ة االلرتركنيػػة فػػي تنميػػة م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك لػػدى يكجػػد أثػػر إيجػػابي للحقيبػػة التعليميػػ .3
  .طالبات المجمكعة التجريبية

يكجػػد أثػػر إيجػػابي للحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػك ترنكلكجيػػا النػػانك  .5
 لدى طالبات المجمكعة التجريبية.

فػي تػدريس  لتػي أعػدتيا الباحثػةاالست ادة مػف الحقيبػة التعليميػة االلرتركنيػة اب وقد أوصت الباحثة
 لالسػػت ادة فػػي مختلػا المنػػاى  الدراسػية م ػاىيـ ترنكلكجيػا النػػانك، ك إعػداد حقائػػب تعليميػة أخػرى 

 .منيا في العملية التعليمية



 ه
 

Abstract 

This study aimed to investigate the impact of using electronic educational bag on 

developing nanotechnology concepts among female ninth graders in Gaza. 

In this study، the researcher adopted the experimental approach and chose a random 

sample of 90 female ninth graders. The sample was divided into two groups (the 

experimental group) consisting of (45) students and (the control group) consisting of 

(45) students. The researcher has produced electronic educational bag and applied to 

the experimental group, the study tools consisted nanotechnology concepts test and 

the trend towards scale of nanotechnology. 

 The study findings were as follows: 

1. There were statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.05) between the mean scores of the students in the experimental group and 

those of the control one in the post application of the nanotechnology concept test 

in favor of the experimental group attributed to the use of electronic educational 

packages. 

2. There were statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.05) between the mean scores of students’ responses in the experimental group 

and those of the control one in the post application of the attitude toward 

nanotechnology scale in favor of the experimental group attributed to the use of 

electronic educational packages. 

3. There was a positive impact of electronic educational packages on developing 

nanotechnology concepts among experimental group. 
4. There was a positive impact of electronic educational packages on developing 

trend towards nanotechnology among experimental group. 
 
The researcher recommended making use of electronic educational packages 

prepared by her in teaching the concepts of nanotechnology. She also recommended 

the need for preparing other electronic educational bags in various curricula for use 

in the educational process.   
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 ،س في ن سي حب العلـ كالمعرفة كشجعني علييما منذ ال  ر كمد لي يد العكف إلى مف غر 
 كالدي الطيب.

 أمي ال الية. ،إلى اليد البيضاء التي أحاطتني بالرعاية كتعيدتني بالحناف

 أطاؿ هللا في عمركما كأمدكما بال حة كالعافية كجزارما هللا عني كل خير.

 زكجي المخلص. ،ك بر مف أجلي إلى شريؾ حياتي كرفيل دربي كالذي ضحى

( ح ظكـ هللا كرعارـ كجعلرـ قرة عيف لي  ،نبيل ،إلى أبنائي كفلذات كبدي )إسماعيل كـر
 ك بيكـ.

مف أخكتي كأخكاتي كأخص بالذكر  ،إلى الذيف كق كا بجكاري يمدكنني بعكنيـ كتأييدىـ كشجعكني
 ات.ك ديقاتي المخل  ،كأقاربي ال ضالء ،أختي ال اضلة )إيماف(

 أىدي ىذا الجيد المتكاضع
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 وتقديرٌ شكٌر 

مػف القػائميف علػى  ،مف ساعدني كشجعني كأرشدني إلػى الطريػل ال ػحيح فػي سػير ىػذه الدراسػة
بالجامعػػة  ،كأسػػاتذة قسػػـ المنػػاى  كطػػرؽ التػػدريس خا ػػة ،برنػػام  الماجسػػتير بكليػػة التربيػػة عامػػة

 اإلسالمية.

دمحم سػػليماف أبػػك شػػقير لت ضػػلو باإلشػػراؼ علػػى  :سػػتاذ الػػدكتكركأتكجػػو بخػػالص شػػكري لسػػعادة ا 
حتػػى خرجػػت ىػػذه الرسػػالة بأفضػػل  ،كالػػذي أعطػػاني مػػف فكػػره ككقتػػو الشػػيء الرثيػػر ،ىػػذه الرسػػالة

 فلو مني  ادؽ الدعاء بمكفكر ال حة كالعافية كالعطاء الدائـ المستمر. ، كرة

كتكر: منير حسف مناقشًا داخليػًا ك الػدكتكر: ف  عضاء لجنة المناقشة، الدكأتكجو بالشكر كالعرفا
 لت ضليما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة. ،مناقشًا خارجياً  محمكد برغكث

كذلػػػؾ إلظيػػػار الرسػػػالة  ،كمػػػا أشػػػكر ا سػػػاتذة المحكمػػػيف  دكات الدراسػػػة التػػػي عرضػػػت علػػػييـ
 ب كرة علمية مقننة.

كالشػػكر الجزيػػل للمعلمػػة/ منػػى  ،للبنػػاتكمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػل لمدرسػػة دار ا رقػػـ النمكذجيػػة 
 خضر كالمعلمة / لينا ظاىر لمساعدتي في تطبيل أدكات الدراسة على العينة االستطالعية.

 آمػػػاؿكأتقػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػل لمدرسػػػة نسػػػيبة بنػػػت كعػػػب ا ساسػػػية للبنػػػات كمػػػديرتيا ال اضػػػلة /
 سة كتسييل ميمتي البحثية.  كالمعلمة ال اضلة/ مريـ الحرثاني الستضافتي في المدر  ،البياري 

كلرػػػل مػػػف كقػػػا بجػػػكاري مشػػػجعًا كمرشػػػدًا  ،كختامػػػًا خػػػالص الشػػػكر كالػػػدعاء لمػػػف سػػػبل ذكػػػرىـ
 أف يجعل هللا ذلؾ في مكازيف حسناتيـ كيجزييـ عني خير الجزاء. ،كمكجياً 
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 الفصل األوؿ
 طار العاـ لمدراسةإلا

 . مقدمة:0

، فيػػو نعػػيش الػػذي العػػالـ فػػي ا ساسػػية الحقيقػػة ىػػك كأ ػػبح البشػػر، حيػػاة فػػي تحػػكالً  العلػػـ أحػػدث
ف ىذا العلمي، التقدـ ضكء في إال يتـ لـ العالـ ازدىار كذلؾ  ف  ترمػف ال الحقيقيػة العلـ قيمة كا 

 مػنظـ كأسػلكب ت كيػر كطريقة مني  ىك بل كا فكار، كالمعلكمات الحقائل مف مجمكعة ككنو في
 حكلنا. مف العالـ فيـ أك ا شياء، لرؤية كمبرم ،

 ،( مػػػف أبػػػرز مسػػػتجدات القػػػرف الحػػػادي كالعشػػػريفchnologyNanoteكتعػػػد ترنكلكجيػػػا النػػػانك )
كحققػت ت كقػًا ملحكظػًا  ،فتطبيقات ترنكلكجيا النانك اجتاحت كافة القطاعات ال ػناعية كاإلنتاجيػة

 ،كالميػػػاه ،كالطاقػػػة ،كالبيئػػػة ،كاإللرتركنيػػػات ،كالحاسػػػبات ،كال ػػػذاء ،كاليندسػػػة ،فػػػي مجػػػاؿ الطػػػب
ترنكلكجيا النانك ال تعتمد على مجاؿ علمي معيف كما يعتقد فتطبيقات  ،كاالت االت كالمعلكمات

كلػػيس ذلػػؾ فحسػػب بػػل إف  ،الػػبعض كلرنيػػا تشػػمل كػػل المجػػاالت العلميػػة كاالقت ػػادية كالتنمكيػػة
 ترنكلكجيا النانك أ بحت تلقي بكل ثقليا على أبعاد الحياة الثقافية كاالجتماعية.

 نػػػانك، ن ػػػس حالػػػو مػػػف البحػػػكث فػػػي المجػػػاالتال يػػػزاؿ حػػػاؿ العػػػالـ العربػػػي مػػػف بحػػػكث تقنيػػػات ال
ا خرى إف لـ يكف أسكأ، إال أف ىناؾ اىتماًما بعقد المؤتمرات العلمية، إذ عقدت المدرسة العربية 

ـ نػػػدكة عػػػف "تقنيػػات الميكػػػرك كالنػػػانك"، كفػػػي  6116للعلػػـك كالترنكلكجيػػػا فػػػي دمشػػػل فػػي أرتػػػكبر 
كر ا سػبكع العلمػي ا ردنػي، كفػي مػايك مػف ـ كانت "تقنيػات النػانك" محػ 6113سبتمبر مف عاـ 

كفػي المملرػة العربيػة  ـ عقدت في لبناف ندكة كاف ىػذا المجػاؿ أحػد محاكرىػا الميمػة،6113عاـ 
السعكدية عقدت العديد مف المؤتمرات التي اىتمت بتقنية النانك ككاف مف أبرزىا "المؤتمر الدكلي 

المػػػؤتمر ضػػػمف  احيػػػث دعػػػ ،الملػػػؾ سػػػعكدكالػػػذي نظمتػػػو جامعػػػت  ل ػػػناعات النػػػانك ترنكلػػػكجي"
تك ػػياتو إلػػى ضػػركرة إدخػػاؿ تقنيػػة النػػانك فػػي المنػػاى  الدراسػػية للمراحػػل ا كليػػة نظػػرًا لمػػا ليػػذه 

   .  (م2116أمالمرى،)جامعةالتقنية مف مستقبل مأمكؿ 

http://uqu.edu.sa/page/ar/55475
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ة مػػؤتمرًا بعنػػكاف: "المػػؤتمر ال لسػػطيني الػػدكلي لعلػػكـ كفػػي فلسػػطيف عقػػدت جامعػػة النجػػاح الكطنيػػ
حيػػث تنػػاكؿ المػػؤتمر عػػدة محػػاكر مػػف أىميػػا اسػػتراتيجيات نقػػل تقنيػػة  ،تقنيػػة النػػانك كعلػػـك المػػكاد"

كىدؼ المؤتمر إلى إي اؿ ثقافػة تقنيػة النػانك كأىميتيػا إلػى القطػاع التربػكي مػف  ،النانك كتكظي يا
 .(ـ6194ة النجاح الكطنية، سطيف )جامعجامعات كمدارس في فل

كفػػي جامعػػة بيرزيػػت عقػػدت كليػػة العلػػـك مػػؤتمر ييػػدؼ إلػػى عػػرض النشػػاطات البحثيػػة كمناقشػػة 
كاشػتمل المػؤتمر علػى محاضػرات  ،كاقع كتحديات مكضكع تقنية النانك في الجامعػات ال لسػطينية

حكؿ أىمية  باإلضافة إلى حلقة نقاش م تكح ،كمعرض لكحات في مختلا المكاضيع ذات ال لة
 (.ـ6192عية )جامعة بير زيت، يئية كالمجتمعلـ تقنية النانك كأبعاده الب

سػػػػػتكاجو ا مػػػػػة العربيػػػػػة  ،كفػػػػي ظػػػػػل ىػػػػػذه التحػػػػػديات كالتكجيػػػػػات العلميػػػػػة كالترنكلكجيػػػػػة الجديػػػػػدة
تتطلػػػب منيػػػػا إعػػػػداد خطػػػػ   ،كمتنكعػػػػة ا بعػػػػاد كالمجػػػػاالت ،كاإلسػػػالمية مشػػػػكالت بال ػػػػة التعقيػػػد

كاعتمػػاد نظػػرة  ،مسػػتقبلية نحػػك ترنكلكجيػػا النػػانك كتكجياتيػػا الحاليػػة كالمسػػتقبلية اسػػتراتيجية كرؤى 
كتحػػػدد ا كلكيػػػات مػػػف خػػػالؿ تأسػػػيس البنيػػػة ا ساسػػػية  ،شػػػاملة كترامليػػػة تشػػػخص الكاقػػػع الحػػػالي

كالػدعـ المػادي  ،البشػرية كاإلمكانيػاتكاسػتثمار الطاقػات  ،كبناء القدرات الذاتيػة ،لترنكلكجيا النانك
كبنػاء  ،كتعزيز التنمية العلمية كالترنكلكجية لالرتقػاء بمجتمعاتيػا علميػًا كترنكلكجيػاً  ،محدكدغير ال

 ،مجتمػػػع تنمػػػكي قػػػادر علػػػى االسػػػتجابة كالت اعػػػل اإليجػػػابي مػػػع التطػػػكرات الترنكلكجيػػػة )الشػػػيري 
 ( .6ص  ،ـ6196

لتقنيػػػة، كأساسػػػًا كارتسػػػاب الطػػػالب لم ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك يمثػػػل عمػػػل المعرفػػػة العلميػػػة ليػػػذه ا
كيعػػػػد تعلػػػػيـ كتػػػػدريب منطقيػػػػًا ل يػػػػـ قكانينيػػػػا كنظرياتيػػػػا، كالقػػػػدرة علػػػػى إدراؾ طبيعتيػػػػا كماىيتيػػػػا، 

الطػػػالب علػػػى م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك مػػػدخاًل علميػػػًا مناسػػػبًا لترػػػكيف اتجاىػػػات علميػػػة إيجابيػػػة 
ثػػارة دكافعيػػـ علػػى البحػػث كاالطػػالع كارتشػػاؼ حقائقيػػا العلميػػة، م مػػا يسػػيـ فػػي الت لػػب نحكىػػا، كا 

السػيما  على المشكالت كال عكبات التي قد تكاجو الطلبػة عنػد دراسػة مكضػكع ترنكلكجيػا النػانك،
منيػاج الأف مكضكع ترنكلكجيا النانك يعد مف المكضكعات الحديثة التي تـ طرحيػا  كؿ مػرة فػي 

كمػػا أف عػػدـ  ،ـ( 6194الترنكلكجيػػا لل ػػا التاسػػع ا ساسػػي كذلػػؾ فػػي عػػاـ )ال لسػػطيني لمػػادة 
دراؾ ىػػػذه الم ػػػاىيـ قػػػد يسػػػيـ فػػػي ترػػػكيف اتجاىػػػات سػػػلبية نحػػػك ترنكلكجيػػػا النػػػانك، كشػػػعكر  فيػػػـ كا 
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دراؾ قيمتيػا  الطالب بأنيا فكؽ قدراتيـ كاستعداداتيـ العقلية مما قد يسيـ في عدـ االىتماـ بيػا كا 
  العلمية كالترنكلكجية في تنمية المجتمع.   

حقيبػة تعليميػة إلرتركنيػة إلرسػاب  شكالت إلى ت كيػر الباحثػة فػي إنتػاجملقد أدى االىتماـ بيذه ال
طالبػػػات ال ػػػا التاسػػػع ا ساسػػػي م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك، كتنميػػػة اتجاىػػػاتيـ االيجابيػػػة نحػػػك 

 ترنكلكجيا النانك.

حيػػث تعػػد الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة مػػف أسػػاليب الػػتعلـ ال ػػردي التػػي تسػػاعد المتعلمػػيف علػػى 
ل ا ىداؼ التعليمية بمستكى معيف مف االتقاف، كذلؾ مف خالؿ مراعاة ال ػركؽ ال رديػة بػيف تحقي

التعليميػة  ا ػة كيختػار مػا يناسػبو مػف ا نشػطةالمتعلميف بحيث يسير كل متعلـ كفل سرعتو الخ
 إلى أساسي بشكل كتيدؼ التربكية للعملية مساندة اإللرتركنية التعليمية كالحقيبةكأساليب التقكيـ، 

بحيػث  ،كتكفير الجيد كالكقػت كعنػاء البحػث عػف المعلكمػة ،رفع المستكى الثقافي كالعلمي للمتعلـ
 تمثل مرجعًا لألنظمة كالتعليمات الخا ة بالمكاد الدراسية كالطرؽ الحديثة للتدريس.

علػػػػى فاعليػػػػة اسػػػػتخداـ الحقيبػػػػة التعليميػػػػة العديػػػػد مػػػػف البحػػػػكث كالدراسػػػػات السػػػػابقة أرػػػػدت  حيػػػػث
علػػػى فاعليػػػة اسػػػتخداـ  (ـ6199دراسػػػة متػػػكلي )فػػػي العمليػػػة التعليميػػػة، فقػػػد أرػػػدت تركنيػػػة االلر

ك  ،الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة فػػي تنميػػة الت كيػػر المسػػتقبلي كالتح ػػيل فػػي مػػادة الرياضػػيات
على فاعلية الحقيبة التعليمية االلرتركنية في تنمية التح يل فػي  (ـ6191دراسة العنزي )أردت 
على فاعلية الحقيبة التعليمية االلرتركنية في التعلـ  (ـ6191دراسة جع ر ) كأردت ،العلكـ مادة 

 الذاتي لمادة التاريخ.

منة فػي تتطلع الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تنمية م اىيـ النانك المتضػ ،ما سبلكفي ضكء 
ترنكلكجيػػا النػػانك لػػدى كترػػكيف اتجػػاه إيجػػابي نحػػك  ،لل ػػا التاسػػع ا ساسػػي منيػػاج الترنكلكجيػػا

 الطالبات مف خالؿ التدريس باستخداـ حقيبة تعليمية إلرتركنية. 
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 . مشكمة الدراسة:6 

، كتقنيػػات متطػػكرة تمثػػل تحػػديًا حقيقيػػًا للعمليػػة ظيػػر فػػي اآلكنػػة ا خيػػرة م ػػاىيـ ترنكلكجيػػة حديثػػة
ضػطالع فػي تييئػة كا عػداد التعليمية كالتربكية، يتحػتـ علػى التربػكييف االىتمػاـ بيػذه التحػديات كاال

المتعلميف بما يتناسب مع المتطلبات التي ت رضػيا ع ػر ترنكلكجيػا المعلكمػات كالتقنيػة متناىيػة 
 ثقافي كالترنكلكجي لدى المتعلميف.ال  ر، كاالرتقاء بالمستكى ال

ي درس "ترنكلكجيػا النػانك" فػكمف ىذا المنطلػل قامػت كزارة التربيػة كالتعلػيـ فػي فلسػطيف بتضػميف 
كنظػػػرًا  ف مكضػػػكع ترنكلكجيػػػا النػػػانك يعتبػػػر مػػػف  ،منيػػػاج الترنكلكجيػػػا لل ػػػا التاسػػػع ا ساسػػػي

المكضػػكعات الحديثػػة كالتػػي تطػػرح للمػػرة ا كلػػى فػػي المنػػاى  ال لسػػطينية، ارتػػأة الباحثػػة أنػػو مػػف 
ترنكلكجيػػػا النػػػانك بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع اسػػػتعداداتيـ  م ػػػاىيـالضػػػركري مسػػػاعدة الطلبػػػة فػػػي  ارتسػػػاب 

الحقيبػػة التعليميػػة باسػػتخداـ  راتيـ المعرفيػػة، كترػػكيف اتجاىػػات ايجابيػػة نحػػك ترنكلكجيػػا النػػانككقػػد
 .االلرتركنية

كتعتبر الحقيبة التعليمية االلرتركنية بيئة تعليمة إلرتركنية متراملة، تمكف الطالب مف تعلـ المادة 
مك  عػدة كىنالػؾانياتػو كقدراتػو، الدراسية بن سو دكف االعتماد على المعلـ، كفل سػرعتو الخا ػة كا 

 :بينيا كبديل عف الرتب المدرسية في المدارس مف االلرتركنية الحقائب بت عيل قامت عربية دكؿ

 عػػػاـ للتعلػػػيـ ا علػػػى المجلػػػس بتن يػػػذه قػػػاـ كالػػػذي قطػػػر فػػػي االلرتركنيػػػة الحقيبػػػة مشػػػركع 
 ـ(.6194ـ )كزارة التربية كالتعليـ في قطر، 6193

 عاـ سكريا في كالتعليـ التربية كزارة برعاية سكريا في المدرسية للرتب االلرتركنية الحقيبة 
 ـ(.6194ـ )كزارة التربية كالتعليـ في سكريا، 6195

 :الدراسة تتلخص في السؤاؿ الرئيس التالي مشكلةكفي ضكء ما سبل فإف 

ك كاالتجػػاه نحكىػػا مػا أثػػر اسػتخداـ الحقيبػػة التعليميػة اإللرتركنيػػة فػي تنميػػة م ػاىيـ ترنكلكجيػػا النػان
 لدى طالبات ال ا التاسع ا ساسي؟ 
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 :اؿ الرئيس األسئمة الفرعية التاليةالسؤ  ويتفرع مف

 ما م اىيـ النانك المراد تنميتيا لدى طالبات ال ا التاسع ا ساسي ب زة؟ .9

لكحػػػدة "نحػػػف كالترنكلكجيػػػا"  بػػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػػة التػػػي تػػػـ ت ػػػميميامػػػا  ػػػكرة الحقي .6
  اىيـ ترنكلكجيا النانك مف خالليا ؟تنمية مل

ي ( بػػيف متكسػػط α ≤ 0.05)ىػػل تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكى داللػػة  .3
الضػػػابطة  فػػػي درجػػػاتيـ فػػػي المجمكعػػػة  التجريبيػػػة ك المجمكعػػػة درجػػػات الطالبػػػات فػػػي

 التطبيل البعدي الختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك؟

 يمتكسػػط بػػيف (  α ≤0.05) داللػػة مسػػتكى  نػػدع إح ػػائية داللػػة ذات فػػركؽ  تكجػػد ىػػل .5
 فػي الضػابطةاسػتجاباتيـ فػي المجمكعػة  ك التجريبيػة فػي المجمكعػةالطالبػات  استجابات
 ترنكلكجيا النانك؟ لمقياس االتجاه نحك البعدي التطبيل

ك لػػػدى ىػػػل يكجػػػد أثػػػر للحقيبػػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػػة فػػػي تنميػػػة م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػان .4
 مكعة التجريبية قبل كبعد التطبيل؟طالبات المج

ىل يكجد أثر للحقيبة التعليمية االلرتركنيػة فػي تنميػة االتجػاه نحػك ترنكلكجيػا النػانك لػدى  .2
 طالبات المجمكعة التجريبية قبل كبعد التطبيل؟

 . فروض الدراسة:4

 متكسػػػطي بػػػيف ( α ≤0.05) داللػػػة مسػػػتكى  عنػػػد إح ػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ  تكجػػػد ال -9
 الختبػػػار البعػػػدي التطبيػػػل فػػػي كالضػػػابطة التجريبيػػػة المجمػػػكعتيف فػػػي البػػػاتالط درجػػػات
 .النانك ترنكلكجيا م اىيـ

 متكسػػػطي بػػػيف ( α ≤0.05) داللػػػة مسػػػتكى  عنػػػد إح ػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ  تكجػػػد ال -6
 لمقيػػاس البعػػدي التطبيػػل فػػي كالضػػابطة التجريبيػػة المجمػػكعتيف فػػي الطالبػػات اسػػتجابات
 .النانك ترنكلكجيا نحك االتجاه

ال يكجد أثر للحقيبة التعليمية االلرتركنية في تنمية م اىيـ ترنكلكجيا النانك لدى طالبػات  -3
 المجمكعة التجريبية.
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ال يكجػػد أثػػر للحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػك ترنكلكجيػػا النػػانك لػػدى  -5
 طالبات المجمكعة التجريبية.

 . أىداؼ الدراسة:3

 الحالية إلى تحقيل ا ىداؼ التالية: تسعى الدراسة

كجيا" الترنكلتعليمية إلرتركنية في درس "ترنكلكجيا النانك" مف كحدة "ن كر بت ميـ حقيبة  .9
 لل ا التاسع ا ساسي.لمادة الترنكلكجيا 

الحقيبػػة التعليميػػة اإللرتركنيػػة فػػي تنميػػة م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك لػػدى  اسػػتخداـأثػػر بيػػاف  .6
 لتاسع ا ساسي.طالبات ال ا ا

ترنكلكجيػػا النػػانك لػػدى  ركنيػػة فػػي االتجػػاه نحػػكالحقيبػػة التعليميػػة اإللرت بيػػاف أثػػر اسػػتخداـ .3
 طالبات ال ا التاسع ا ساسي.

 . أىمية الدراسة:4

 ترمف أىمية الدراسة فيما يلي:

 يستفيد مف ىذه الدراسة الفئات اآلتية:قد  (0

ثرائيػػةل لتعزيػػز المنيػػاج خطػػ  كبػػرام  مسػػ إعػػدادكذلػػؾ عنػػد  كاضػػعكا المنيػػاج -أ  اعدة كا 
 بأنشطة تكظا حكسبة المناى .

تدريس الترنكلكجيا كذلؾ مف خالؿ االستعانة بيػا فػي  المعلمكف كالباحثكف في مجاؿ-ب 
 الترنكلكجيا بطريقة الحقيبة التعليمية اإللرتركنية. تدريس

لحاضػر لمػا نػادى بػو التربكيػكف فػي الكقػت ا تشكل ىذه الدراسة اسػتجابة موضػوعيةقد  (6
كتجريػب أسػاليب كنمػاذج تعليميػة قػد تػؤدي  ،مف مسايرة االتجاىات الحديثة فػي التػدريس

 إلى تحقيل نتائ  إيجابية في العملية التعليمية.
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 .  حدود الدراسة:5

 تحددت الدراسة بما يلي:

 ن كػػػػرالكحػػػػدة ا كلػػػػى " الػػػػدرس ا كؿ "ترنكلكجيػػػػا النػػػػانك" مػػػػف اقت ػػػػرت الدراسػػػػة علػػػػى  -9
 .لل ا التاسع ا ساسي " مف كتاب الترنكلكجيا ياالترنكلكجب
 -ـ 6192)الدراسػػػػػي ا كؿ مػػػػػف العػػػػػاـ الدراسػػػػػي  سػػػػػيتـ إجػػػػػراء الدراسػػػػػة خػػػػػالؿ ال  ػػػػػل -6

 (.ـ6197

نسػػيبة بنػػت كعػػب بمدرسػػة )علػػى طالبػػات ال ػػا التاسػػع ا ساسػػي سػػيتـ إجػػراء الدراسػػة  -3
ابعػػة لػػكزارة التربيػػة غػػزة التمحافظػػة شػػماؿ  ( فػػي)جباليػػاا ساسػػية العليػػا للبنػػات( بمدينػػة 

 كالتعليـ العالي ب لسطيف.

 . مصطمحات الدراسة:6

 قامت الباحثة بتعريا م طلحات الدراسة إجرائيًا كما يأتي:

 :تترػػكف مػػف مػػادة  ةمتراملػػ بيئػػة تعليميػػة إلرتركنيػػةىػػي  الحقيبػػة التعميميػػة اإللكترونيػػة
مػػزكدة  ،رة كال يػػديكمعرفيػػة مرتبطػػة بأىػػداؼ سػػلككية تتػػراب  فييػػا الػػنص كال ػػكت كال ػػك 

لػدرس  اإلنترنػتمكاقع على  نشطة كمكاد إثرائية مزكدة بركاب باختبارات قبلية ك بعدية كأ
 لل ا التاسع ا ساسي. مف مادة الترنكلكجيا"ترنكلكجيا النانك" 

 ىػػي مجمكعػػة الت ػػكرات الذىنيػػة المتعلقػػة بترنكلكجيػػا النػػانك :تكنولوجيػػا النػػانو مفػػاىيـ، 
يكتسػبيا  ،تترػكف مػف اسػـ كداللػة ل ظيػة ،كعالقػات علميػة مشػتركةتجمع بػيف خ ػائص 

" كتقػػاس فػػي الدراسػػة باسػػتخداـ راد العينػػة مػػف خػػالؿ دراسػػتيـ لػػدرس "ترنكلكجيػػا النػػانكأفػػ
 االختبار المعد خ ي ًا لذلؾ.

 ىػػػي تقنيػػػة علميػػػة حديثػػػة قائمػػػة علػػػى مبػػػدأ معالجػػػة البنيػػػة ا ساسػػػية  :تكنولوجيػػػا النػػػانو
تشػػػكيليا كت ػػػميميا بيػػػدؼ إنتػػػاج مػػػكاد كأجيػػػزة جديػػػدة بخ ػػػائص فريػػػدة كا عػػػادة  ،للمػػػكاد
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مػػػف خػػػالؿ عمليػػػة الػػػتحكـ الػػػدقيل فػػػي ت اعػػػل  ،كمميػػػزة تسػػػتخدـ فػػػي المجػػػاالت المختل ػػػة
 ( نانكمتر.911-9الجزيئات عند مستكى )

  :رفض أك ىك مجمكعة استجابات طالبات ال ا التاسع ا ساسػي بػالقبكؿ أك الػاالتجاه
كاالسػػتمتاع  ،كأىميتيػػا ،كالشػػعكر بالرغبػػة فػػي تعلميػػا ،ترنكلكجيػػا النػػانكتقبػػل الحيػػاد اتجػػاه 
بػة علػى مقيػاس االتجػاه نحػك كتقػاس بالدرجػة الرليػة التػي تح ػل علييػا الطال ،بدراسػتيا 

 ترنكلكجيا النانك الذي تـ إعداده خ ي ًا لذلؾ.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 
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 الفصل الثاني 
 النظري  اإلطار

حيػػث  ،ييػػدؼ ىػػذا ال  ػػل إلػػى إعطػػاء فكػػرة شػػاملة فيمػػا يتعلػػل بيػػذه الدراسػػة فػػي إطارىػػا النظػػري 
ك المق ػػػكد  ،يلقػػي الضػػكء علػػػى الحقيبػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػة كػػنم  مػػػف أنمػػاط التعلػػػيـ ال ػػردي

بػػػة الحقيف: المحػػػكر ا كؿ: كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ محػػػكري ،بم ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك كاالتجػػػاه نحكىػػػا
 التعليمية االلرتركنية، المحكر الثاني: م اىيـ ترنكلكجيا النانك كاالتجاه نحكىا.

 :الحقيبة التعميمية االلكترونيةالمحور األوؿ: 

تعتبػػػر الحقيبػػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػػة مػػػف الحقائػػػب التعليميػػػة التػػػي تسػػػاعد فػػػي  تزكيػػػد الطػػػالب 
مػػات للمتعلمػػيف مػػف خػػالؿ ال ػػكر كالن ػػكص بالمعلكمػػات إلرتركنيػػًا، فيػػي تسػػمح بتقػػديـ المعلك 

فضػػػال عػػػف إمكانيػػػة ربػػػ  الحقائػػػب  ،كالمخططػػػات كال ػػػكت كالرسػػػكـ المتحركػػػة كلقطػػػات ال يػػػديك
التعليميػػة االلرتركنيػػة بالشػػبكة الداخليػػة أك بشػػػبكة اإلنترنػػت أك بمكقػػع بريػػد الطالػػب اإللرتركنػػػي. 

الثقػػافي كالعلمػػي للمػػتعلـ كتػػكفير الجيػػد كتيػػدؼ الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة إلػػى رفػػع المسػػتكى 
كىي تعتبر شكل مف أشكاؿ التعلـ ال ردي الذي ينقػل محػكر  ،كالكقت كعناء البحث عف المعلكمة

اىتمػػاـ العمليػػة التعليميػػة فػػي المػػادة الدراسػػية إلػػى المػػتعلـ ن سػػو كيكشػػا عػػف ميكلػػو كاسػػتعداداتو 
مػػف خػػالؿ برنػػام  تربػػكي يتماشػػى مػػع حاجػػات كقدراتػػو كمياراتػػو الذاتيػػة بيػػدؼ التخطػػي  لتنميتيػػا 
 المتعلـ الذاتية كاستعدادات نمكه كسرعتو الخا ة.

 :تعريف الحقيبة التعميمية االلكترونية

بأنيػا "نظػاـ تعلػيـ االلرتركنية ( الحقيبة التعليمية 656ص  ،ـ6119)يعرؼ الشناؽ كبني دكمي 
إلػى تطػكير م ػاىيـ كميػارات متعػددة فردي، يحتكي على عدد مف الكحػدات الدراسػية التػي تيػدؼ 

كمترابطػػة، ككػػل كحػػدة تسػػتخدـ نشػػاطات، ككسػػائ  تعليميػػة متنكعػػة، مكجيػػة نحػػك تحقيػػل أىػػداؼ 
 إتقانػػوسػػلككية محػػددة، كيسػػتطيع المػػتعلـ أف يت اعػػل معيػػا معتمػػدًا علػػى سػػرعتو فػػي الػػتعلـ كمػػدى 

 لألىداؼ".
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ي إلرتركنػي م ػمـ فػي مكضػكع مػا، بأنيا "برنػام  تعليمػ( 51ص  ،ـ6112بني عكاد ) ياكيعرف
لبلكغ أىداؼ محددة، مف خالؿ استخداـ الحاسكب كما يكفره مف برام  تطبيقية، ككسػائ  متعػددة 

والصوت".في عمليات عرض ال كرة

( بأنيػػا عبػػاره عػػف "كحػػدة تعليميػػة إلرتركنيػػة تحتػػكي علػػى مػػادة 64ص ،ـ6191جع ػػر )  ػػ ياكت
كبعديػة كمدعمػة  رتبطة بأىداؼ سلككية كمعززة باختبارات قبليػةمعرفية كمكاد تعليمية إلرتركنية م

 .بنشاطات تعليمية"

( بأنيػػا "اسػػتراتيجية تعليميػػة تقػػـك علػػى مبػػدأ الػػتعلـ الػػذاتي كيػػتـ 81ص  ،ـ6117كيعرفيػػا سػػرايا )
يسػػتطيع مػػف خػػالؿ  ،التركيػػز فييػػا علػػى كجػػكد كسػػائل كبػػدائل كأسػػاليب تعلػػيـ متعػػددة أمػػاـ المػػتعلـ

كفييا يسير المتعلـ كفل سػرعتو التعليميػة كخطػكه  ،أف يحقل ا ىداؼ التعليمية المنشكدةمزاكلتيا 
كلرػف  ،كما أنيا ال تعتمد على مقارنػة المسػتكى التعليمػي للمػتعلـ بمسػتكى أي مػتعلـ آخػر ،الذاتي

 المطلكب" .  اإلتقافالمعيار ىنا ىك الك كؿ إلى مستكى 

اللرتركنيػػة ىػػي "نظػػاـ تعليمػػي إلرتركنػػي مترامػػل تترػػكف مػػف كتػػرى الباحثػػة أف الحقيبػػة التعليميػػة ا
مػػػزكدة  ،مػػػادة معرفيػػػة مرتبطػػػة بأىػػػداؼ سػػػلككية تتػػػراب  فييػػػا الػػػنص كال ػػػكت كال ػػػكرة كال يػػػديك

مكجيػة نحػك  ،اإلنترنػتباختبارات قبلية ك بعدية كأنشطة كمكاد إثرائية مزكدة بعناكيف مكاقع علػى 
المػتعلـ أف يت اعػل معيػا معتمػدًا علػى سػرعتو فػي الػتعلـ تحقيل أىداؼ سلككية محددة، كيستطيع 

 لألىداؼ" . إتقانوكمدى 

 مراحل تطور الحقيبة التعميمية:

لقد مرت الحقائب التعليمية بمراحل متعددة حتى ك لت إلى ما ىػي عليػو اليػـك مػف تطػكر تقنػي 
-81 ص ص ،ـ6117كيػػذكر سػػرايا ) ،كبيػػر يتكارػػب مػػع التطػػكر التربػػكي فػػي كافػػة المجػػاالت

 ( أىـ مراحل تطكر الحقيبة التعليمية:83
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 / مرحمة ظيور صناديق االستكشاؼ:0

كقد ظيرت ىذه ال ناديل في بداية الستينات بمركز م ادر المعلكمػات بمتحػا ا ط ػاؿ بكاليػة 
بكسػػطف ا مريكيػػػة. حيػػث قامػػػت الييئػػة المشػػػرفة علػػػى المركػػز بابترػػػار مجمكعػػة مػػػف ال ػػػناديل 

تعليميػػة متنكعػػة تعػػرض مكضػػكعًا محػػددًا بشػػرط أف تتمركػػز جميػػع محتكيػػات كضػػعكا فييػػا مػػكاد 
 ال ندكؽ حكؿ إبراز ىذا المكضكع بأسلكب يمتاز بالترامل كالتراب .

 ككانت أىـ المكضكعات التي دارت حكليا ىذه ال ناديل مف بدايتيا ىي:

 ندكؽ الدمى كالعرائس التي تمثل أنماطًا مف بعض بلداف العالـ المختل ة . 
  ػػػندكؽ السػػػيرؾ الػػػدكلي الػػػذي يحتػػػكي علػػػى الرثيػػػر مػػػف ا لعػػػاب كالشخ ػػػيات الدكليػػػة 

 المشتركة في السيرؾ.

 .ندكؽ الحيكانات المتنكعة المختل ة التي تمثل نماذج مختل ة مف الحيكانات  

  ندكؽ السيارات المتنكعة كالمختل ة التي تمثل نماذج مػف سػيارات منتشػرة أك م ػنكعة 
 في دكؿ العالـ.

كلقد كانت ىذه المجمكعات البداية ا كلى الستخداـ  ػناديل االسترشػاؼ كتػداكليا حيػث القػت 
كمػا  ،فيما بعد اىتمامػًا كبيػرًا مػف جميػع ا فػراد كخا ػة مػف ا ط ػاؿ الػذيف قػامكا بزيػارة المتحػا
 كاف ليا رد فعل كبير في ن كس آباء ا ط اؿ كمعلمييـ الذيف ا طحبكىـ إلى المتحا.

 ة ظيور وحدات التقابل التعميمية:/ مرحم6

رسػابنظرًا للنقػد الػذي كجػو ل ػناديل االرتشػاؼ كالػذي دار حػكؿ ق ػكرىا فػي تنميػة  ا ط ػاؿ  كا 
 ،للم اىيـ المركبة كالمعقدة باإلضافة إلػى عػدـ قػدرتيا علػى تػدريب ا ط ػاؿ علػى حػل المشػكالت

ترتيكػات التػي تسػاعد علػى تطػكير فقد أدى ىذا النقد إلى بذؿ المزيد مف الجيد في البحث عػف ال
كلقػد تمكنػكا مػف تحقيػل ذلػؾ فػي منت ػا   ،ىذه ال ناديل لمكاجيػة نػكاحي الق ػكر المكجػو ليػا

كذلػػػؾ ب ضػػػل المسػػػاعدات الماليػػػة الضػػػخمة التػػػي محتيػػػا الحككمػػػة  ،السػػػتينات مػػػف القػػػرف السػػػابل
 ال يدرالية بأمريكا لتطكير ىذه ال ناديل.
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ر ىػػػذه ال ػػػناديل كأطلقػػػكا علػػػى ال ػػػناديل المطػػػكرة اسػػػـ "كحػػػدات كبال عػػػل فقػػػد تػػػـ تعػػػديل كتطػػػكي
كذلػػػػػؾ بعػػػػػد أف أ ػػػػػبح محتػػػػػكى ال ػػػػػندكؽ يتضػػػػػمف مػػػػػكاد تعليميػػػػػة متنكعػػػػػة  ،التقابػػػػػل التعليميػػػػػة"

 ،كا شػػػرطة المسػػػجلة ،االسػػػتخدامات كمتعػػػددة ا ىػػػداؼ مثػػػل: ال ػػػكر الثابتػػػة كا فػػػالـ المتحركػػػة
ى كجػػػكد دليػػػل المعلمػػػة الػػػذي يتضػػػمف شػػػرح لطريقػػػة باإلضػػػافة إلػػػ ،كا لعػػػاب التعليميػػػة كالنمػػػاذج

كمػا يتضػمف الػدليل عػرض  ،الحرة كالمكجية ،ت ميـ كتن يذ ا نشطة التعليمية ال ردية كالجماعية
 م  ل  ىـ الخبرات كالميارات التي يمكف أف تنبثل عف كل جزء مف أجزاء الكحدة.

 / مرحمة ظيور وحدات التقابل التعميمية المصغرة:4

أك  ،ىػػذه الكحػػدات إلػػى تركيػػز ا ضػػكاء حػػكؿ جػػزء كاحػػد مػػف أجػػزاء كحػػدة التقابػػل الرئيسػػةكىػػدفت 
اختيار م يكـ كاحد مف الم اىيـ المتضمنة داخل كحػدات التقابػل الرئيسػية كتكظيػا جميػع المػكاد 

 كا نشطة التعليمية بيدؼ تبسي  ىذا الم يكـ لألط اؿ.

 / مرحمة ظيور الحقائب التعميمية:3

الكقػػػػت اسػػػػتمرت عمليػػػػة التجريػػػػب كالتطػػػػكير كالتعػػػػديل لكحػػػػدات التقابػػػػل ك ػػػػناديل كمػػػػع مػػػػركر 
 ،االرتشػػاؼ حتػػى أ ػػبحت فػػي  ػػكرة ترنكلكجيػػة حديثػػة أطلػػل علييػػا الحقائػػب التعليميػػة لألط ػػاؿ
كىي التي عـ تداكليا كانتشر استخداميا بعػد ذلػؾ خػالؿ عقػد السػبعينات كأكائػل الثمانينػات تحػت 

كما زالت ىذه التسمية  ،ة أك الرـز التعليمية كما يحلكا للبعض أف يسمييامسمى الحقائب التعليمي
 ىي ا رثر انتشارًا بيف ا كساط التربكية حتى اآلف.

 / مرحمة ظيور الحقائب التعميمية متعددة الوسائط المتفاعمة:4

ف مجمكعػة مع التطكرات السريعة كالمتالحقة في عالـ الرمبيكتر أمكف إحداث الترامل كالتراب  بي
مف الكسائ  المؤتل ة في شكل مف أشكاؿ الت اعل المػنظـ كاالعتمػاد المتبػادؿ يػؤثر كػل منيػا فػي 

التي أمكف ت ميـ حقائػب تعليميػة فػي ضػكئيا،  ،اآلخر، عرفت باسـ الكسائ  المتعددة المت اعلة
 ،ةحيث تعمل جميع ىذه الكسائ  مف أجل تحقيل ىدؼ كاحد أك مجمكعة مف ا ىداؼ المرسػكم
 ،كتتركف الكسائ  المتعددة المت اعلة مف عدد مف العنا ر أىميا: الن كص المكتكبة كالمنطكقة

 كال كر الثابتة كالمتحركة كالمؤثرات ال كتية. ،الرسكـ المتحركة كالخطية
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 التعميمية االلكترونية: ظيور الحقائب/ مرحمة 5

ر أسػػاليب الػػتعلـ االلرتركنػػي، ظيػػرت ىػػذه المرحلػػة لتكارػػب متطلبػػات الع ػػر الحػػديث مػػف انتشػػا
كالتعلـ عف بعػد، كمجتمعػات المعرفػة، كالعػكالـ االفتراضػية لتتػيح للمػتعلـ نظامػًا تعليميػًا يسػمح لػو 
بمزيد مف الحرية كالتحكـ، كبالتالي تعد الحقيبة التعليميػة االلرتركنيػة فػي ىػذه المرحلػة عن ػرًا ال 

لتعلػػيـ، كالتػػي تسػػعى لتسػػت يد مػػف المنجػػزات التقنيػػة يتجػػزأ مػػف المنظكمػػة التطكريػػة لعمليػػة الػػتعلـ كا
 لترتقي بكسائل كاستراتيجيات التعلـ. 

 أىداؼ الحقيبة التعميمية االلكترونية:

الشػػناؽ كبنػػي كمػػا لخ ػػيا تيػػدؼ عمليػػة إنشػػاء الحقائػػب االلرتركنيػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف ا ىػػداؼ 
(:653: ص 6119) دكمي

أعمالػػو كأنشػػطتو كنشػػرىا علػػى شػػكل مل ػػات  إعطػػاء ال ر ػػة للطالػػب بتقػػديـ عينػػات مػػف -9
 إلرتركنية.

 إعطاء فر ًا أربر للتعلـ الذاتي الذي يعد مف أفضل طرؽ التعلـ. -6

تكفير ال ر ة للمدرس بأف يحكػـ علػى مػدى تعلػـ الطالػب كذلػؾ بقيػاس مخرجػات الػتعلـ  -3
 مف خالؿ المل ات االلرتركنية التي أنتجيا الطالب.

بػػرات بػػيف المتعلمػػيف كتػػكفير طريقػػة ىامػػة مػػف طػػرؽ نشػػر تسػػييل تبػػادؿ المعلكمػػات كالخ -5
 االبترارات.

 كمف كجية نظر الباحثة تيدؼ الحقيبة التعليمية االلرتركنية إلى:

 رفع المستكى الثقافي . (9
 تكفير الجيد ك الكقت كعناء البحث عف المعلكمة . (6
 تبادؿ الخبرات بيف المعلميف كالمتعلميف . (3
 ـ .تنكيع أساليب التعليـ كالتعل (5
 تشجيع الطالب على التعلـ ال ردي . (4
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 تح يز الطالب على اإلبداع كالتنافس . (2
 تطكير الميارات التقنية لدى الطالب كالمعلميف معًا.  (7

 مميزات الحقيبة التعميمية االلكترونية:

شػػؾ أف للحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة مميػػزات عديػػدة فػػي العمليػػة التعليميػػة بشػػكل عػػاـ كفػػي  ال
مميػػزات  (54ص  ،ـ6112)بنػػي عػػكاد  اىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك بشػػكل خػػاص، كقػػد حػػددتنميػػة م ػػ

 الحقيبة التعليمية االلرتركنية كىي:

تػػكفر الحقائػػب التعليميػػة بيئػػة ت اعليػػة مبنيػػة علػػى المتعػػة كالتشػػكيل حيػػث تػػكفر للمػػتعلـ  -9
 عنا ر التشكيل مف  كت ك كر كحركة كأفالـ كألكاف كمحاراة.

ب التعليمية االلرتركنيػة يثيػر دافعيػة المتعلمػيف كفضػكليـ نحػك الػتعلـ، إف استخداـ الحقائ -6
إذ ال تعتمػػد الحقائػػب علػػى الرتػػاب المدرسػػي فقػػ ، بػػل تتعػػدى ذلػػؾ إلػػى م ػػادر أخػػرى 

 ، كمكسكعات علمية مثل: مكسكعة أنكارتا االلرتركنية.اإلنترنتمثل: 

 ػػاء لػػدى المتعلمػػيف مػػف تعمػػل الحقائػػب االلرتركنيػػة علػػى تنميػػة ميػػارات البحػػث كاالستق -3
 كالمكاقع االلرتركنية المختل ة. اإلنترنتخالؿ البحث عف م ادر متعددة مثل: 

تعمػػػػػل علػػػػػى تنميػػػػػة ميػػػػػارات الحاسػػػػػكب لػػػػػدى المتعلمػػػػػيف، حيػػػػػث يعتمػػػػػد تن يػػػػػذ الحقيبػػػػػة  -5
االلرتركنيػػة علػػػى اسػػتخداـ جيػػػاز الحاسػػكب كاسػػػتخداـ مجمكعػػة مػػػف البػػرام  الحاسػػػكبية 

برنػػػام  العػػػركض التقديميػػػة  ،(Microsoft Wordن ػػػكص )مثػػػل: برنػػػام  معػػػال  ال
(Microsoft PowerPoint)، ( برنام  الناشرMicrosoft Publisher.كغيرىا ) 

الحقائػػب التعليميػػة االلرتركنيػػة تنقػػل المعلػػـ كالمػػتعلـ مػػف أدكارىمػػا االعتياديػػة إلػػى أدكار  -4
نشطة كيناقشكف كيحاكركف جديدة، فالمعلـ يكجو كيرشد المتعلميف، كالمتعلمكف ين ذكف ا 

 كيبحثكف عف المعلكمات كالمعارؼ.

تعمػػػل الحقائػػػب االلرتركنيػػػة علػػػى تنميػػػة الت كيػػػر العلمػػػي للمتعلمػػػيف مػػػف خػػػالؿ عمليػػػات  -2
 البحث كاالستق اء كالتي يقكـ بيا المتعلمكف مف م ادر مختل ة للمعرفة.

 تعمل على تنمية ميارات التكا ل االجتماعي للمتعلميف. -7
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مػػف كجيػػة نظػػر  ترنكلكجيػػاالفػػي تعلػػـ مػػادة الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة  مميػػزات خػػيصيمكػػف تل
 ما يأتي:كالباحثة 

تتػػيح للطالػػب ارتسػػاب بعػػض المعلكمػػات ا ساسػػية فػػي مجػػاؿ ترنكلكجيػػا المعلكمػػات مػػف  .9
 خالؿ نشاطاتو المختل ة كاعتماده على ن سو في المكقا التعليمي.

 كالت كير االبتراري. اإلبداعيلت كير كالت كير تساعد على تنمية بعض أنماط ا .6

 مراعاة ال ركؽ ال ردية بيف الطلبة. .3

  تنمي التقكيـ الذاتي لدى الطلبة. .5

  تساعد الطلبة على رب  التعلـ بالعمل. .4

 فردي:ـ اليدور الحقيبة التعميمية االلكترونية في تفعيل التعم

ـ يفي ت عيل التعل دكرًا ىاماً ة أف تلعب يمكف للحقائب التعليميأنو  (75ص ،ـ6119)ذكر غبايف 
  ردي مف خالؿ:ال

 كذلػؾ بسػبب مككناتيػا  ،يزيد تح يل الطلبة إذا اسػتخدمكا الحقائػب التعليميػة فػي تعلميػـ
 كمبادئيا.

 ( إذا تعلػػػػـ الطلبػػػػة 91يمكػػػػف إنيػػػػاء المقػػػػرر الدراسػػػػي فػػػػي فتػػػػرة زمنيػػػػة قليلػػػػة كبإتقػػػػاف )%
%( مػػػف الػػػزمف المخ ػػػص إلنيػػػاء المػػػادة 31)كتػػػكفير مػػػا نسػػػبتو  ،بالحقائػػػب التعليميػػػة

 التعليمية بالطريقة التقليدية.

  .يتعكد الطلبة على البحث كاالستق اء كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف ا نشطة اإلثرائية 

 كاىتمػػاميـ بػػالتعلـ الػػذاتي كالتقيػػيـ الػػذاتي إذا تعلمػػكا  ،يمكػػف زيػػادة نشػػاط الطلبػػة كدافعيػػتيـ
 بالحقائب التعليمية.

 لت لب على حاالت ال ياب إذا تعلـ الطلبة بالحقائب التعليمية.يمكف ا 

 .تكفر الدافعية لدى المعلميف لمتابعة التعلـ الذاتي 

  يمكف االست ادة مف مالمح الحقائب التعليمية كخ ائ يا في تعلـ الطلبػة الػذيف يعػانكف
 مف الب ء في التعلـ.
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   :لكترونيـ اال يدور الحقيبة التعميمية االلكترونية في تفعيل التعم

تػػرى الباحثػػة أف للحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة دكرًا بػػارزًا فػػي ت عيػػل التعلػػيـ االلرتركنػػي كذلػػؾ مػػف 
 خالؿ:

  فر ة التعلـ عف بعد )يمكف للمتعلـ أف يتعلـ في الكقت كالمكاف الذي تتيح للمتعلـ
 يناسبو( .

 لمحتكى التعليمي إلرتركنيًا.تساعد المعلـ في تكفير كقتو كجيده كذلؾ مف خالؿ تقديـ ا 

 فيي تعتبر ا سلكب ا مثل الحقيبة التعليمية االلرتركنية مع معطيات الع ر تتناسب ،
  لتييئة جيل المستقبل للحياة العلمية كالعملية.

  تكفر الحقيبة التعليمية االلرتركنية م ادر ثرية للمعلكمات يمكف الك كؿ إلييا في كقت
 ق ير.

 نقص في المكارد المادية، كذلؾ الحتكاء الحقيبة التعليمية االلرتركنية إمكانية تعكيض ال
 على بدائل تعليمية تشتمل على مقاطع فيديك،  كر، أ كات، ركاب  تشعبية.

 أشكاؿ الحقيبة التعميمية االلكترونية:

يات الميػارة، قد تتخذ الحقيبة التعليمية االلرتركنية أشكااًل عديدة تبعػًا للترنكلكجيػا المتػكافرة كمسػتك 
 ( :389-388 ص ص ،ـ6117)عمكر كأبك رياش  كـ ذكرىا كمف ىذه ا شكاؿ

( حيػػث تعػػرض ىػػذه Microsoft PowerPointبرمجيػػة العػػركض التقديميػػة، مثػػل: ) .9
 البرمجية المعلكمات بطريقة خطية كغير خطية.

( حيػػث تسػػمح ىػػذه البرمجيػػة بػػرب  Hyper Studioمثػػل: ) ،برمجيػػة الكسػػائ  المتعػػددة .6
 كعرض نماذج العمل المختل ة.

( تسمح بإنشاء كاجيات Macromedia Autherwareبرام  التأليا المتقدمة، مثل: ) .3
 حقائب دراسية أرثر تطكرًا.
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مثػل:  ،يمكف أف تتضمف الحقيبػة التعليميػة االلرتركنيػة اسػتخداـ قكاعػد البيانػات العالئقيػة .5
(Microsoft Accessمف أجل تنظيـ عمل الطالػب كبالتػ ) الي يمكػف تخزينيػا كقكلبتيػا

 كمقارنتيا في أي كقت.

، فتشػػػجع االن ػػػراد مػػػف اإلنترنػػػتأمػػػا أشػػػكاؿ الحقائػػػب التعليميػػػة االلرتركنيػػػة المبنيػػػة علػػػى  .4
نشػػػاء ت ػػػاميـ متعػػػددة  ،فػػػي العػػػرض كالتنظػػػيـ اإلبػػػداعخػػػالؿ السػػػماح للطلبػػػة بعػػػرض  كا 

نة المحافظة على حقائبيـ للطلبة بمرك  اإلنترنتلجماىير مختل ة ال ئات، كما تسمح بيئة 
التػي يمكػف الك ػكؿ إلييػا  اإلنترنػتمف خالؿ شبكات داخلية مؤمنة أك مف خالؿ شبكة 

 مف أي مكاف كفي أي كقت مف قبل الطلبة كأعضاء ىيئة التدريس كا قراف كالمكظ يف. 

ش( كقػػد اختػػػارت الباحثػػة مػػػف ىػػذه ا شػػػكاؿ )برمجيػػة الكسػػػائ  المتعػػددة( باسػػػتخداـ برنػػام  )فػػػال
 لت ميـ الحقيبة التعليمية االلرتركنية.

 مكونات الحقيبة التعميمية االلكترونية:

أف الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة  (652-655 ص ص ،ـ6119) الشػػناؽ كبنػػي دكمػػيكيػػذكر 
 تتركف مف:

 كىك يعكس ال كرة ا ساسية للكحدة الدراسية المراد تعلميا. عنواف الحقيبة: .9
تيػػدؼ إلػػى إعطػػاء فكػػرة مػػكجزة عػػف محتػػكى الحقيبػػة  رة الشػػاممة(:الفكػػرة العامػػة )النظػػ .6

كمككناتيػػا، كأىميتيػػا للمػػتعلـ، كمػػا تيػػدؼ إلػػى إعطػػاء فكػػرة بسػػيطة عػػف أىػػداؼ الحقيبػػة 
 كخ ائص ال ئة المستيدفة.

يعطػػي فكػػرة مػػكجزة عػػف محتػػكى الحقيبػػة كال ػػرض منيػػا، كك ػػا مػػكجز  دليػػل الحقيبػػة: .3
كالتكجييات الضركرية حكؿ كي ية التعامل مع الحقيبػة  اتكاإلرشادلطريقة تن يذ الحقيبة، 

  كدراستيا. 
كىك عبارة عف لكحة انسيابية )تتبعيو( تكضح مسار التعلـ  المخطط االنسيابي لمحقيبة: .5

 ( يكضح ذلؾ.6.9كالشكل ) ،الذي يتخذه المتعلـ في أثناء دراستو للحقيبة التعليمية
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 ة توضح خطوات السير في دراسة الحقيبة التعميميةلوحة انسيابي : (6.0الشكل )

يحتكي ىذا الجزء على مجمكعة مف ا ىػداؼ السػلككية التػي ت ػا  األىداؼ التعميمية: .4
 ب كرة كاضحة السلكؾ النيائي المتكقع مف المتعلـ بعد االنتياء مف دراسة الحقيبة.

بػػة لقيػػاس مػػدى معرفػػة يسػػتخدـ ىػػذا االختبػػار قبػػل دراسػػة محتػػكى الحقي االختبػػار القبمػػي: .2
المػػتعلـ بالمعػػارؼ كالميػػارات التػػي تسػػعى الحقيبػػة التعليميػػة إلػػى تحقيقيػػا، لتحديػػد مػػا إذا 
كاف المتعلـ يحتاج إلى دراسة محتػكى الحقيبػة أـ ال، كتحديػد نقطػة البػدء التػي تبػدأ منيػا 

 دراسة الحقيبة.

ميارات كا فكػار الجزئيػة كيشتمل على الم اىيـ كالحقائل كال المحتوى التعميمي لمحقيبة: .7
 التي يراد تعلميا في الحقيبة التعليمية.

تتمثل الكسائ  التعليمية االلرتركنية التي ينب ي أف تتضمنيا الحقيبػة  الوسائط المتعددة: .8
االلرتركنيػػػػػة فػػػػػي ا شػػػػػكاؿ التكضػػػػػيحية كال ػػػػػكر الثابتػػػػػة كال ػػػػػكر المتحركػػػػػة كالنمذجػػػػػة 

 ا  كات كالمكسيقى.)المحاراة( كلقطات ال يديك كا لكاف ك 

 األهداف الممدمة

 اجتٌاز

اختبار

لبلً

 هلٌتم

اجتٌاز

االختبار

المبلً

 ال

 األنشطةوالبدائل

تعددالمحتوى-

تعددالوسائل-

تعدداألسالٌب-

تعدداألنشطة-

تعددالمصادر-

والمراجع

 التموٌم

 ال

الوحدة

 التالٌة
أستاذ

 المادة

 منع

 نعم
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تشمل الحقيبة االلرتركنية على مجمكعة مف ا نشػطة كالبػدائل التػي  األنشطة التعميمية: .9
تتػػػػيح للمػػػػتعلـ فر ػػػػة اختيػػػػار النشػػػػاط الػػػػذي يناسػػػػبو، مثػػػػل: المشػػػػاركة فػػػػي المناقشػػػػات 
كالحػػػػػكارات مػػػػػف خػػػػػالؿ المنتػػػػػديات التعليميػػػػػة كغػػػػػرؼ المحادثػػػػػة، زيػػػػػارة بعػػػػػض المكاقػػػػػع 

ستعراضػػيا كقػػراءة محتكاىػػا ثػػـ تلخي ػػيا، اسػػتخداـ محركػػات البحػػث، تن يػػذ االلرتركنيػػة كا
 تجارب المحاراة االلرتركنية ككتابة التقارير.

يستخدـ ىذا االختبار بعد دراسة المتعلـ لمحتػكى الحقيبػة لقيػاس مػدى  االختبار القبمي: .91
 تحقيقو  ىداؼ الحقيبة.

يػة بعػض الكثػائل المرجعيػة، كالرتػب يمكف أف تضـ الحقيبػة التعليم المصادر والمراجع: .11
كالم ادر كالمراجع العلمية التي استقيت معلكمػات الحقيبػة منيػا،  غػراض إغنػاء الػتعلـ 

 عف طريل الحقيبة.

 الحقيبة التعميمية االلكترونية: عايير استخداـم

 ،راعاتيػاإف استخداـ الحقيبة التعليمية يتطلب االنتباه إلػى مجمكعػة مػف المعػايير التػي البػد مػف م
 بعض مف ىذه المعايير كىي:( 95-93 ص ص ،ـ6117) سراياقد ذكر ك 

حيػث قػد يػرى الطػالب كحتػى المعلمػيف  ،نشر الكعي بأىميػة الحقيبػة قبػل البػدء بتطبيقيػا .9
في بداية تطبيل الحقيبة أنيا ال تنسجـ مع الدكر التقليدي للمعلػـ كم ػدر كحيػد للمعرفػة 

 ككا نتائجيا.كلذلؾ قد ين ركف منيا قبل أف يدر 
 ف الطػالب الػذيف ال خبػرة  ،االىتماـ بتدريب الطالب على استخداـ الحقيبة كمحتكياتيػا .6

كخا ة التريا مع استخداـ أساليب  ،ليـ بالحقائب قد يجدكف  عكبة في التريا معيا
 التعلـ الذاتي كأساليب التقكيـ الذاتي.

حيػػث تتطلػب مػف المعلػػـ  ،خا ػة يتطلػب بنػاء الحقيبػة مػػف المعلػـ كقتػًا إضػػافيًا كميػارات .3
رشػػادىـ بشػكل فػػردي علػى النجػػاح  أف يقضػي كقتػًا إضػػافيًا فػي اإلشػػراؼ علػى الطػالب كا 

كلذا البػد مػف تخ يػا بعػض ا عبػاء  ،في ممارسة نشاطات تعلميـ التي تحددىا الحقيبة
 الركتينية عف المعلـ حتى يجد كقتًا كافيًا لبناء الحقيبة التعليمية الالزمة.
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كلرػػف الطبيعػػػة  ،الحقيبػػة مػػف المعلػػػـ أف يشػػرؼ إشػػرافًا دقيقػػًا علػػػى تعلػػـ الطػػالب تتطلػػب .5
االستقاللية لنشاطات التعلـ قد ال تتػيح ال ر ػة للمعلػـ لالت ػاؿ المباشػر مػع كػل طالػب 

أك ال يسػػتطيع االت ػػاؿ بكػػل طالػػب يخجػػل عػػف طلػػب المسػػاعدة، كىػػذا  ،لػػـ تثػػره الحقيبػػة
اتي للتأرد مف أف كل طالب يسير في تعلمػو بالسػرعة يتطلب استعماؿ أسلكب التقكيـ الذ

 المناسبة لقدراتو.

قػػػد تشػػػػجع الحقيبػػػػة الطػػػػالب علػػػػى أف يػػػػركا فييػػػا ميػػػػارة أك ك ػػػػاءة معينػػػػة كيػػػػدؼ بػػػػذاتيا  .4
 كمستقلة عف غيرىا كفي مثل ىذه الحالة ي قد التعلـ الذي تقدمو الحقيبة ترابطو كتراملو.

 كترونية:الحقيبة التعميمية االلصعوبات إنتاج 

 الحقيبة التعليمية االلرتركنية كىي: حددت الباحثة بعض مف  عكبات إنتاج

 .تاج إعدادىا إلى كقت كجيد كبيريفيح .9
 . تحتاج إلى شخص خبير في الحاسكب .6
 تحتاج إلى مجيكد كافر مف المعلـ لمتابعة كل متعلـ على حده .  .3
كليا تحتاج إلى إمكانيات يتطلب إعدادىا مكاد سمعية، ب رية، مقركءة، م حك ة كىذه  .5

 مادية. 
 تحتاج إلى كضع خطة علمية مناسبة قبل البدء في التن يذ. .4
تحتاج إلى نشر الكعي العلمي لدى المعلػـ المػتعلـ ككػل مػف ييمػو أمػر العمليػة التعليميػة  .2

كذلػػػؾ للتكعيػػػة بأىميتػػػو التربكيػػػة ممػػػا يػػػؤثر فػػػي خطػػػ  ت ػػػميميا كا عػػػدادىا كتن يػػػذىا فػػػي 
 ة. العملية التعليمي
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 المحور الثاني: مفاىيـ تكنولوجيا النانو واالتجاه نحوىا

 Nanotechnology تكنولوجيا النانوأوالا: 

كىػػي مرتبطػػة بال يزيػػاء كاليندسػػة الميكانيكيػػة  ،ترنكلكجيػػا النػػانك ىػػي إحػػدى مجػػاالت علػػـك المػػكاد
ضػػمف ىػػذه كتشػػكل ت رعػػات كاخت ا ػػات فرعيػػة متعػػددة  ،كاليندسػػة الحيكيػػة ككػػذلؾ الريميائيػػة

 كجميعيا يتعلل ببحث خكاص المادة على ىذا المستكى ال  ير. ،العلـك المتداخلة

كتقانػة ال ػ ائر ىػي دراسػة ابترػار تقنيػات ك كسػػائل جديػدة تقػاس أبعادىػا بالنػانك متػر كىػك جػػزء 
 مف ا لا مف المايكرك متر أي جزء مف المليكف مف المليمتر.

كىػػػي ت ػػػتح مجػػػاالت جديػػػدة السػػػتخداميا  ،نػػػانك أىميػػػة كبػػػرى إف للتطبيقػػػات العلميػػػة لترنكلكجيػػػا ال
 ،كتعتمد كثيرًا على تدريب النػاس فػي ىػذه المجػاالت ،كتسخيرىا ل ائدة اإلنساف في حقكؿ مختل ة

كبالتالي يتكجب على التعليـ الحديث أف يت دى بسرعة للجكانب المت يرة للعلـك النانكيػة كالتقانػة 
جديػدة مػف البػاحثيف كالتقنيػيف كالميندسػيف فػي المجػاالت النانكيػة  كيتكجب تدريب أجياؿ ،النانكية
 البازغة.

 :Nanotechnologyتكنولوجيا النانو تعريف 

ىػػي التقنيػػة التػػي تتعامػػل مػػع ا جسػػاـ ذات ا بعػػاد بأنيػػا " (26ص  ،ق9533)يعرفيػػا الدكسػػري 
في  ،نانك متر 9و حكالي يبل) قطر جزيئات ،كالماء مثالً  ،نانك متر 911ك  1.9التي تتراكح بيف 

كيبلػ) قطػر الشػعرة الكاحػػدة  ،نػانكمتر 7111حػيف يبلػ) حجػـ قطػر كريػة دـ حمػراء بشػػرية حػكالي 
 . "نانكمتر 91111مف شعر اإلنساف حكالي 

( أف جكىر التقنية النانكية ىك القدرة على العمػل 91ص  ،ـ6199كقد ذكر الخزرجي كآخركف )
لخلػػل بنػػى كبيػػرة بتنظػػيـ جزيئػػي جديػػد أساسػػيًا. اليػػدؼ ىػػك  أي ذرة بػػذرة ،فػػي المسػػتكى الجزيئػػي

است الؿ الخكاص مف خالؿ السيطرة على البنى كالكسائل عند المستكيات الذرية كالجزيئية كفكؽ 
( كتعلـ الت نيع الر كء كاسػتعماؿ تلػؾ الكسػائل. كباخت ػار فػإف Super molecularالجزيئية )
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( كنػػكات  بدقػػة ذريػػة Micro( كمجيريػػة )Macroاد مرئيػػة )التقنيػػة النانكيػػة ىػػي القػػدرة لبنػػاء مػػك 
(Atomic Precision. ) 

( ترنكلكجيا النانك بأنيا "تطبيل الم اىيـ العلمية على مستكى 97ص  ،ـ6118كيعرؼ بسيكني )
( 911 – 9أك علـ الجزيئات كالجسيمات بأحجاـ تقع ضمف نطاؽ يتراكح بػيف ) ،قياس النانكمتر

حيػػػػػػث يحػػػػػػدث ت يػػػػػػر للخػػػػػػكاص  ،ي إنتػػػػػػاج المػػػػػػكاد عنػػػػػػد ىػػػػػػذا المقيػػػػػػاسكتتعامػػػػػػل فػػػػػػ ،نػػػػػػانكمتر
 الريركم ناطيسية كالب رية للمادة" .

( ترنكلكجيػػا النػػانك بأنيػػا: 7ص  ،ق9535يعػػرؼ ابػػف  ػػادؽ ) ،كعلػػى مسػػتكى التطبيػػل العملػػي
كذلػػؾ عػػف طريػػل  ،كالػػنظـ كالمػػكاد المختل ػػة ،كالتطبيػػل للبنػػى كا جيػػزة ،كالت ػػميـ اإلنتػػاج"تقنيػػة 
كيتعامػػل مػػع  ،بحيػػث ال يزيػػد حجميػػا عػػف حجػػـ الػػذرة أك الجػػزيء ، ير كتحجػػيـ تلػػؾ المػػكادت ػػ

 معظميا في مجاؿ الجزيئات متناىية ال  ر" .

كفي ضػكء ىػذه التعري ػات يمكػف تعريػا ترنكلكجيػا النػانك بأنيػا: "الترنكلكجيػا القائمػة علػى معرفػة 
كمعالجتيػػا كالػػتحكـ بيػػا عنػػد  ،نكمتر( نػػا911 – 9خػكاص المػػكاد كتركيبيػػا عنػػد مسػػتكى القيػاس )

بيػػػدؼ إنتػػػاج مػػػكاد جديػػػدة تتميػػػز بخ ػػػائص فريػػػدة كتػػػؤدي كظػػػائا جديػػػدة بك ػػػاءة  ،ىػػػذا الحجػػػـ
 عالية".

 :النانو كنولوجيانبذه تاريخية عف ت

ـ حػػػديث 9949يعػػػكد تػػػاريخ تقنيػػػة النػػػانك إلػػػى مقالػػػة علميػػػة للعػػػالـ دريكسػػػلر كالتػػػي سػػػبقيا عػػػاـ 
شػػارد فاينمػػاف كالػػذي م ػػاده " مػػاذا يمكػػف أف يحػػدث لػػك اسػػتطعنا بػػداًل مػػف ال يزيػػائي ا مريكػػي ريت

ت جير الذرات التحكـ في حركتيا كت ييػر مكاقعيػا ك إعػادة ترتيبيػا كمػا نشػاء؟ " كلػـ يػدر فػي خلػد 
بػػة لتسػػاؤلو إال فػػي مسػػتقبل بعيػػد فاينمػػاف أف يكػػكف لحديثػػو ذلػػؾ ال ػػدى فضػػاًل علػػى أف يجػػد إجا

 (.62ص  ،ق9533 ،الدكسري )

 Scalableـ حػػػػػػكؿ نظػػػػػػاـ ت ػػػػػػنيع التقيػػػػػػيس )9983تحػػػػػػدث الباحػػػػػػث فاينمػػػػػػاف فػػػػػػي عػػػػػػاـ 

manufacturing System الػػذي يسػػتطيع ت ػػنيع نسػػخة طبػػل ا  ػػل بقيػػاس أ ػػ ر منػػو )
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يضػػاعا ن سػػو تباعػػًا فػي قيػػاس أ ػػ ر كىكػػذا ل ايػػة الك ػكؿ إلػػى القيػػاس الجزيئػػي. كفػػي  ،ن سػو
بأىميػة التقنيػة النانكيػة كأف الكسػائل ضػركرية ليػذه  ـ اعترؼ الباحث فاينماف كأك ى9921عاـ 

 ( .99ص   ،ـ6199 ،التقنية حيث أنيا غير مخترعة لحد اآلف )الخزرجي كآخركف 

 :بعض مف مراحل تطور عمـ تكنولوجيا النانو

 ( بعض مف مراحل تطكر علـ ترنكلكجيا النانك كىي:9ص  ،ـ6199ذكر النحاس )

  ابػاني نكريػك تانيجكشػي م ػطلح النػانك  كؿ مػرة فػي أدخػل العػالـ الي ـ:0863في عاـ
 تاريخ البشرية إذ عبر عنو للقياـ بعمليات كتركيبات عالية الدقة.

  طػػػكر العالمػػػاف السكيسػػػرياف جيػػػرد بينػػػي   ك ىػػػاينربش ركريػػػر أدؽ  ـ:0876فػػػي عػػػاـ
زاحتيا مف أمارنيا.   مايكركسككب يساعد في مراقبة الذرات كالتأثير علييا كا 

  ح ل العالماف السكيسرياف على جائزة نكبل. ـ:0875في عاـ 

  تػػػـ ارتشػػػاؼ ا نابيػػػب النانكمتريػػػة مػػػف قبػػػل العػػػالـ اليابػػػاني سػػػكميك  ـ:0880فػػػي عػػػاـ
 كالتي كفرت مقاكمة شد أعلى مف مقاكمة ال كالذ.  ،ليجيما

( فػػػي تتبػػػع مراحػػػل تطػػػكر علػػػـ 9ص  ،ـ6191مػػػا أكرده الخزرجػػػي كآخػػػركف ) تضػػػيا الباحثػػػةك 
 يا النانك:ترنكلكج

  اخترع الباحث ركبنت مف جامعة نكرث كاركلينا نظاـ كاقػع افتراضػي  ـ:0884في عاـ
 مك كاًل بالمجير الماسح الن قي يسمح للمستخدـ بمشاىدة الذرات كلمسيا.

  ابتػػدعت مجمكعػػة ـ: 0887فػػي عػػاـDecer .C  مػػف جامعػػة دل ػػت للتقنيػػة فػػي ىكلنػػدا
 ربكني.ترانزستكر م نكعًا مف أنبكب نانكي كا

  أعلنت إدارة الرئيس كلينتكف عف المبادرة الكطنيػة لتقنيػة النػانك  :ـ6111في عاـNNI 
 التي كفرت تمكياًل كبيرًا كأعطت لحقل تقانة النانك ظيكرًا أعظـ.
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  نجح العالـ الم ري الدكتكر م ػط ى السػيد فػي اسػتخداـ ترنكلكجيػا  ـ:6116في عاـ
 ىمة مرض السرطاف.النانك كتطبيقيا على ذرات الذىب لمدا 

 Concepts of Nanotechnologyمفاىيـ تكنولوجيا النانو ثانياا: 

  :Nanoالمقصود بالنانو

جػػػزء كاحػػػد مػػػف المليػػػار مػػػف " بأنػػػونػػػانك الم ػػػطلح  ( 61ص  ،ـ6199)أكضػػػح مػػػارؾ كدانيػػػاؿ 
( 41111كعلػػى ىػػذا المقيػػاس فػػإف قطػػر شػػعرة اإلنسػػاف يسػػاكي ) ،فالنػػانكمتر  ػػ ير جػػداً  ،المتػػر
بينمػػػا يبلػػػ) أ ػػػ ر خطػػػكط  ،كيبلػػػ) قطػػػر خليػػػة الجرثكمػػػة بضػػػع مئػػػات مػػػف النػػػانكمتر ،نكمترنػػػا

 931ـ( 6116ا شػػكاؿ المح ػػكرة علػػى شػػرائح الػػدارات المتراملػػة المكركيػػة الم ػػنعة فػػي عػػاـ )
كأ ػ ر  ،كي ل طكؿ عشرات ذرات ىيدركجيف م ط ة في خ  مستقيـ نانكمتر كاحػد ،نانكمتر

 ." ( نانكمتر91111تيا بالعيف المجردة )ا شياء التي يمكف مشاىد

 :Nano Scienceعمـ النانو 

ذلػػؾ العلػػـ الػػذي يعتنػػي بدراسػػة كتك ػػيا مػػكاد "ىػػك ـ( إلػػى علػػـ النػػانك بأنػػو 6191أشػػار فػػرج )
النانك كتعييف خكا يا الريميائية كال يزيائية كالميكانيكية مع دراسة الظكاىر المرتبطة الناشئة عف 

 ."ت  ير أحجاميا

  :Nanomaterialمواد النانوية ال

ىي تلؾ ال ئة المتميزة مف المكاد المتقدمػة التػي يمكػف ـ( المكاد النانكية بأنيا "6191يعرؼ فرج )
نػػانكمتر، كقػػد  911 – 9بحيػػث تتػػراكح مقػػاييس أبعادىػػا أك أبعػػاد حبيباتيػػا الداخليػػة بػػيف  إنتاجيػػا

كًا م ػايرًا للمػكاد التقليديػة كبيػرة الحجػـ أدى   ر أحجاـ ك مقاييس تلؾ المكاد إلى أف تسػلؾ سػلك 
نانك متر، ك أف تتكافر بيا   ات كخ اؿ شديدة التمييز ال يمكف  911التي تزيد أبعادىا على 

أف تكجػػػػد مجتمعػػػػة فػػػػي المػػػػكاد التقليديػػػػة، كتعػػػػد المػػػػكاد النانكيػػػػة ىػػػػي مػػػػكاد البنػػػػاء للقػػػػرف الحػػػػادي 
كالعشريف )النانك ترنكلكجيا الحيكية، ترنكلكجيا  كالعشريف كمف أىـ أركاف ترنكلكجيا القرف الحادي

  " .المعلكمات كاالت االت( كالتي تعتبر معيارًا لتقدـ كحضارة ا مـ كمؤشرًا لنيضتيا
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 وفيما يمي بعض خواص المواد النانوية :

تػػأتي الخػػكاص الميكانيكيػػة علػػى رأس الخػػكاص المسػػت يدة مػػف الخػػواص الميكانيكيػػة :  •
المػػػادة ككجػػػكد أعػػػداد ضػػػخمة مػػػف الػػػذرات علػػػى أكجػػػو سػػػطحيا  ت ػػػ ير حجػػػـ حبيبػػػات

الخػػارجي، حيػػث ترت ػػع درجػػة  ػػالدة المػػكاد ال لزيػػة كسػػبائكيا، كتزيػػد مقاكمتيػػا لمكاجيػػة 
 .كا حماؿ الكاقعة علييا اإلجيادات

يػػزداد النشػػاط الريمػػائي للمػػكاد النانكيػػة لكجػػكد أعػػداد ضػػخمة مػػف النشػػاا الكيمػػائي : • 
أكجػػػو أسػػػطحيا الخارجيػػػة، حيػػػث تعمػػػل كمح ػػػزات تت اعػػػل بقػػػكة مػػػع ذرات المػػػادة علػػػى 

 ال ازات السامة، مما يرشحيا  ف تؤدي الدكر ا ىـ في الحد مف التلكث البيئي.

تتأثر قيـ درجات ان يار المادة بت  ير أبعاد حبيباتيا، فدرجة الخواص الفيزيائية : • 
 411درجة حػرارة، تقػل إلػى  9125ان يار الذىب في حجمو الطبيعي التي ت ل إلى 

 نانكمتر . 9.34درجة بعد ت  ير حبيباتو إلى نحك 

ا  ػ ر الػذىبي  -مف المدىش كالمثير أف لػكف الػذىب الطبيعػي الخواص البصرية : • 
نػػانكمتر، كمػػا تتحػػكؿ  61يت يػػر إلػػى لػػكف شػػ اؼ عنػػد ت ػػ ير حبيباتػػو إلػػى أقػػل مػػف  –

مع زيادة ت  ير أحجاميػا، كىػذه الخا ػية  ألكانو مف ا خضر إلى البرتقالي ثـ ا حمر
تمكننا مف  ناعة شاشات عالية الدقة فائقة التبػايف كنقػاء ا لػكاف، مثػل شاشػات التل ػاز 

 كالحاسبات كالتلي كف النقاؿ الحديثة .

كلمػػا  ػػ رت حبيبػػات المػػكاد كتضػػاعا كجػػكد الػػذرات علػػى الخػػواص المغناطيسػػية : • 
كة كفاعليػػػػة قػػػػدرتيا الم نطيسػػػػية، ممػػػػا يمكننػػػػا مػػػػف أسػػػػطحيا الخارجيػػػػة، كلمػػػػا ازدادت قػػػػ

 .استخداميا في المكلدات الريربية الضخمة، كمحركات الس ف

نػػانكمتر  911يػػؤدي ت ػػ ر أحجػػاـ حبيبػػات المػػكاد إلػػى أقػػل مػػف الخػػواص الكيربيػػة : • 
إلػػى تزايػػد قػػدرتيا علػػى تك ػػيل التيػػار الريربػػي، بمػػا يمكننػػا مػػف اسػػتخداـ ىػػذه المػػكاد فػػي 

 أجيزة الحساسات الدقيقة كالشرائح اإللرتركنية . ناعة 
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زيادة قدرة المكاد النانكية علػى الن ػاذ كاختػراؽ المكانػع كالحػكاجز الخواص البيولوجية : • 
البيكلكجيػػة، كتحسػػيف الػػتالـؤ كالتكافػػل البيكلػػكجي، ممػػا يسػػيل ك ػػكؿ ا دكيػػة كالعقػػاقير 

 مكية .العالجية للجزء الم اب عبر ا غشية كا كعية الد

 وأشكاليا: تصنيف المواد النانوية

 أف المكاد ت نا كفقًا لخ ائ يا إلى : (29 - 27 ص ص ،ـ6191)االسكندراني ذكر 

كىي المكاد التػي عرفيػا اإلنسػاف منػذ فجػر التػاريخ، كيمكػف ت ػني يا إلػى مواد تقميدية :  .0
ية النقية لمجمكعة فئات فرعية كفقا لخكا يا إلى، ال لزات التي يق د بيا الحالة العن ر 

المعػادف كالنحػػاس كالحديػد كا لمنيػػكـ، كالمػكاد السػػيراميكية كا راسػيد كالرربيػػدات كغيرىػػا 
مػػف المػػكاد القابلػػة للق ػػا رديئػػة التك ػػيل الحػػراري كالريربػػي مثػػل الزجػػاج كال يبػػرجالس 

لمتراربػة كا نكاع المختل ة مف الطكب، البلمػرات كالنػايلكف كالبالسػتيؾ كالمطػاط، كالمػكاد ا
المككنػػة مػػف مػػكاد مختل ػػة يػػتـ خلطيػػا بنسػػػب معينػػة لتػػكفير  ػػ ات معينػػة مثػػل إضػػػافة 

 أسالؾ ال لب لتدعيـ المطاط عند  ناعة إطار السيارات، كخلطة الخرسانة .
كىػػي مػػكاد متراربػػة منتجػػة حػػديثا مثػػل الزجػػاج ال لػػزي، كالمػػكاد غيػػر المػػواد المتقدمػػة :  .6

نكيػػة التػػي سػػرعاف مػػا بػػزغ نجميػػا لتحتػػل مكػػاف ال ػػدارة فػػي المتبلػػكرة، كأىميػػا المػػكاد النا
 قائمة المكاد المتقدمة .

تعػػد جميػػع المػػكاد التقليديػػة بمثابػػة الخامػػات ا كليػػة المسػػتخدمة فػػي تخليػػل المػػكاد النانكيػػة، كلرػػف 
بب تتميز المكاد النانكية بخكاص فيزيائية ككيمائية كميكانيكية فريدة عف المكاد التقليدية، كذلؾ بس

اتسػػاع مسػػاحة السػػطح الخػػارجي للمػػكاد النانكيػػة كالتػػي تعػػد أىػػـ خا ػػية ليػػا، حيػػث تكجػػد عالقػػة 
طرديػػػة بػػػيف ت ػػػ ير الحجػػػـ كعػػػدد الػػػذرات علػػػى ا سػػػطح الخارجيػػػة  ي جسػػػـ، كبسػػػبب ترػػػاثا 
الذرات على سطح الجسـ تتضاعا شدة فاعليتو كنشاطو، مما يػؤدي لت ييػر الخػكاص كال ػ ات 

 .ة عند ك كليا إلى حجـ النانكمتردالتقليدية  ي ما
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 :أشكاؿ المواد النانويةوفيما يمي بعض 

يمكف ت نيع المػكاد إلى أنو  (34 - 65ص ص  ،ـ6117)ال الحي كالضكياف  أشار كاًل مف
النانكية على عدة أشكاؿ كذلؾ بناء علػى االسػتخداـ المقػرر ليػذه المػكاد، كمػف أىػـ ىػذه ا شػكاؿ 

 ما يلي :

  Quantum dotsية النقاا الكم -0

نػانكمتر، كىػذا  91إلػى  6عبارة عف تركيب نانكي شبو مك ػل ثالثػي ا بعػاد يتػراكح إبعػاده بػيف 
ذرة فػػي حجػػػـ النقطػػػة  911111إلػػػى  911ذرة فػػي القطػػػر الكاحػػػد أك تقريبػػًا  41إلػػػى  91يقابػػل 

 الرمية الكاحدة. 

  Fullereneالفولوريف  -6

ذرة مػػف ذرات الرربػػكف  21عبػػارة عػػف جػػز  مكػػكف مػػف تركيػػب نػػانكي غريػػب آخػػر للرربػػكف كىػػك 
 . C60كيرمز لو بالرمز 

  Nano ballsالكرات النانوية  -4

، لرنيا تختلا C60مف أىميا كرات الرربكف النانكية كالتي تنتيي إلى فئة ال كلكرينات، مف مادة 
علػى خػالؼ الجسػيمات  كما أنػيا خاكيػة المركػز،  عنيا قلياًل بالتركيب حيث أنػيا متعددة القشرة.

 النانكية، بينما ال يكجد على السطح فجكات كما ىي الحاؿ في ا نابيب النانكية متعددة ال الؼ.

 Nanoparticlesالجسيمات النانوية   -3

علػػى الػػرغـ مػػف أف كلمػػة ) الجسػػميات النانكيػػة ( حديثػػة االسػػتخداـ إال أف ىػػذه الجسػػيمات كانػػت 
فعلػػى سػػبيل المثػػاؿ، تبػػدك أحيانػػًا بعػػض  الطبيعػػة منػػذ زمػػف قػػديـ.مكجػػكدة فػػي المػػكاد الم ػػنعة أك 

ا لكاف الجميلة مف نكافذ الزجاج ال دئة كذلؾ بسبب كجكد مجمكعات عنقكديػة  ػ يرة جػدًا مػف 
ا راسيد ال لزية في الزجاج حيث ي ل حجميا قريبػًا مػف الطػكؿ المػكحى للضػكء.  كبالتػالي فػإف 
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تقكـ بتشتيت أطػكاؿ مكجبػة مختل ػة مػف الضػكء ممػا ينػت  عنػو الجسيمات ذات ا حجاـ المختل ة 
 ظيكر ألكاف مختل ة مف الزجاج .

  Nanotubesاألنابيب النانوية   -4

كتعد أنابيب الرربكف النانكية أرثر أىمية نظرًا لتركيبيا المتماثل كخ ائ يا المثيرة كاستخداماتػيا 
ا جيػػزة اإللرتركنيػػة الدقيقػػة، كا جيػػزة الطبيػػة الكاسػػعة فػػي التطبيقػػات ال ػػناعية، كالعلميػػة، كفػػي 

لألنابيػػػػب النانكيػػػػة عػػػػدة أشػػػػكاؿ فقػػػػد ترػػػػكف مسػػػػتقيمة، لكلبيػػػػة، متعرجػػػػة، خيزرانيػػػػو  أك  الحيكيػػػػة.
كمػا أف ليػذه ا نابيػب خ ػائص غيػر اعتياديػة مػف حيػث القػكة كال ػالبة  ،مخركطيػة كغيػر ذلػؾ

 كالتك يلية الريربائية كغيرىا.

  Nano fibersية األلياؼ النانو -5

القت ا لياؼ النانكية اىتمامًا كبيرًا مؤخرًا لتطبيقاتػيا ال ناعية. كقػد ارتشػا العديػد مػف أشػكاليا 
تلػػؾ ا ليػػاؼ  (.shaped-coneكا ليػػاؼ السداسػػية كالحلزكنيػػة كا ليػػاؼ الشػػبيية بحبػػة القمػػح ) 

ىليػا بػال منػافس السػتخداميا خكاص ميكانيكية مميػزة كال ػالبة كقػكة الشػد كغيرىػا ممػا يؤ تتميز ب
كمرشحات في تنقية السكائل أك ال ػازات، كفػي الطػب الحيػكي كزراعػة ا عضػاء كالم ا ػل كنقػل 

 ا دكية في الجسـ. 

   Nanowires األسالؾ النانوية -6

ىػػي أسػػالؾ بقطػػر قػػد يقػػل عػػف نػػانكمتر كاحػػد كبػػأطكاؿ مختل ػػة أي بنسػػبة طػػكؿ إلػػى عػػرض تزيػػد 
ي تلحػػل بػػالمكاد ذات البعػػد الكاحػػد، ككمػػا ىػػك متكقػػع فيػػي ت ػػكؽ علػػى لػػذا فيػػ، مػػرة 9111عػػف 

لػػذا فتطبيقاتػػػيا اإللرتركنيػػة المتكقعػػة كثيػػرة جػػدًا ممػػا سػػيقكد  ا سػػالؾ التقليديػػة ) ثالثيػػة ا بعػػاد (.
 .إلى الحساسات الحيكية الجزئية النانكية

 Nano compositesالمركبات النانوية   -7

لييػػا جسػػيمات نانكيػػة خػػالؿ ت ػػنيع تلػػؾ المػػكاد كنتيجػػة لػػذلؾ فػػإف ىػػي عبػػارة عػػف مػػكاد يضػػاؼ إ
فعلػػػى سػػػبيل المثػػػاؿ، يػػػؤدي إضػػػافة أنابيػػػب  ،المػػػادة النانكيػػػة تبػػػدي تحسػػػنًا كبيػػػرًا فػػػي خ ائ ػػػيا
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الرربػػكف النانكيػػة إلػػى ت ييػػر خ ػػائص التك ػػيلية الريربائيػػة كالحراريػػة للمػػادة. كقػػد يػػؤدي إضػػافة 
ية إلى تحسػيف الخ ػائص الضػكئية كخ ػائص العػزؿ الريربػي أنكاع آخري مف الجسيمات النانك 

 .ككذلؾ الخ ائص الميكانيكية مثل ال البة كالقكة

 :اإللكترونياتعالـ  وتكنولوجيا النانو 

( أف مػػف كجيػػة النظػػر ال يزيائيػػة االلرتركنيػػة يعتبػػر النػػانك ترنكلػػكجي ـ6119كيضػػيا الزىرانػػي )
كنيػات الػػذي يمكػف ت ػػنيا ثكراتػو الترنكلكجيػػة علػػى الجيػل الخػػامس الػذي ظيػػر فػي عػػالـ اإللرتر 

أساس أنيا مرت بعدة أجياؿ شكلت أسباب الكركد الحقيقي للنانك الذي عبػر عػف المرحلػة الراىنػة 
 ليا :

  :الجيل األوؿ  ( كيتمثل في استخداـ الم باح اإللرتركنيLamp.بما فيو التل زيكف ) 
 :كر، كانتشار تطبيقاتو الكاسعة. كيتمثل في ارتشاؼ الترانزست  الجيل الثاني 
 :مػػػػػف اإللرتركنيػػػػػات كيتمثػػػػػل فػػػػػي اسػػػػػتخداـ الػػػػػدارات الترامليػػػػػة )  الجيػػػػػل الثالػػػػػثIC ،

Integrate Circuit  كىػػي عبػػارة عػػف قطعػػة  ػػ يرة جػػدًا شػػكلت مػػا تشػػكلو تقنيػػات )
النػػانك فػػي كقتنػػا الحػػالي مػػف ق ػػزة ىامػػة فػػي تطػػكر كتقليػػل حجػػـ الػػدارات االلرتركنيػػة فقػػد 

 باختزاؿ حجـ العديد مف ا جيزة بل رفعت مف ك اءتيا كعددت مف كظائ يا. قامت
 :الجيػػل الرابػػع  (كيتمثػػل فػػي اسػػتخداـ المعالجػػات ال ػػ يرةMicroprocessor  الػػذي ،)

 Personalأحػػدث ثػػكرة ىائلػػة فػػي مجػػاؿ اإللرتركنيػػات بإنتػػاج الحاسػػبات الشخ ػػية )

Computer التػػػػي أحػػػػدثت تقػػػػدمًا فػػػػي العديػػػػد مػػػػف ( كالرقػػػػائل الرمبيكتريػػػػة السػػػػيليككنية
 المجاالت العلمية كال ناعية.

 :كيتمثػػػػػػػػػػل فيمػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػار يعػػػػػػػػػػرؼ باسػػػػػػػػػػػـ النػػػػػػػػػػػانك ترنكلػػػػػػػػػػػكجي    الجيػػػػػػػػػػػل الخػػػػػػػػػػػامس
Nanotechnology .كىك الجيل الحالي 
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 :تطبيقات تكنولوجيا النانو

تي االت الػػػػػكمػػف أىػػـ المجػػػػ ،تقنيػػة النػػانك تقنيػػة فتحػػت آفػػاؽ جديػػدة فػػػػي مختػػػػػلا  مجػػاالت الحيػػاة
 :نجحت فييا ىذه التقنية

                                                         :الطب/ 0

 :الطبية المستقبلية لتقنية النانكأىـ التطبيقات   (24ص  ،ق9533)ذكر الدكسري 

حد ر د  إلىأجيزة النانك) كانتيل ير( تستطيع ارتشاؼ خاليا السرطاف بدقة فائقة ت ل  .9
 ية كاحدة.خل

أجيػػزة النػػانك الخا ػػة بتك ػػيل الػػدكاء )دينػػدريمر( تتميػػز بقػػدرتيا علػػى ارتشػػاؼ الخاليػػا  .6
 الم ابة كتشخيص نكع اإل ابة ككذلؾ تتميز بقدرتيا على معالجة ىذه الخاليا.

أ دخػػػل حاليػػػا م ػػػطلح جديػػػد إلػػػى علػػػـ الطػػػب ىػػػك ) النػػػانك بيكتػػػؾ ( كىػػػك البػػػديل الجديػػػد  .3
امعة )ىان  بػان ( فػي سػيؤكؿ أسػتطاع البػاحثكف إدخػاؿ نػانك للمضادات الحيكية. ف ي ج

جرثكمػو 241ال ضة إلى المضادات الحيكية، كمػف المعػركؼ أف ال ضػة قػادرة علػى قتػل 
ميكركبيػػػو دكف أف تػػػؤذى جسػػػـ اإلنسػػػاف. ىػػػذه التقنيػػػة سػػػكؼ تحػػػل الرثيػػػر مػػػف مشػػػارل 

ف تأثير المضاد على البكتيريا المقاكمة للمضادات الحيكية التي أحدثت ط رات تحكؿ دك 
ك  Staphylococcus aureusىػػػػػػذه البكتيريػػػػػػا كمػػػػػػف أمثلػػػػػػو البكتريػػػػػػا المقاكمػػػػػػة : 

Pseudomonas حيػػػث يقػػػكـ النػػػانك بيكتػػػؾ بثقػػػب الجػػػدار الخلػػػكي البكتيػػػري أك الخاليػػػا.
 الم ابة بال يركس مما يسمح للماء مف الدخكؿ إلى داخل الخاليا فتباد.

ت مرئيػػػػة )ركبػػػػكت  ػػػػ ير( بحجػػػػـ النػػػػانكمتر قامػػػػت شػػػػركت )كػػػػكرفس( ب ػػػػناعو محػػػػكال .5
يسػتطيع الطبيػب أف  ،ي ستخدـ كمسػاعد لألطبػاء فػي العمليػات الجراحيػة الحرجػة كالخطػرة

يػػتحكـ فػػي الركبػػكت بكاسػػطة جيػػاز خػػاص ممػػا يسػػاعد فػػي إنجػػاح العمليػػة بك ائػػو عاليػػة 
 كبدقو متناىية كىي أفضل مف الطرؽ التقليدية كتقلل مف المخاطر كثيرًا.
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 :الصناعة /6

 إلى بعض ال ناعات في مجاؿ ترنكلكجيا النانك كىي: (ـ6199)ناي و  أشار

ـ تقنيػػػة النػػػانك الرثيػػػر لتحسػػػيف ال ػػػناعة فػػػي ىػػػذا  صػػػناعة الطػػػائرات و السػػػيارات: .9 تقػػػدت
المجاؿ، فمثال تتدخل ىذه التقنية في  ناعة ا بكاب ك المقاعد كالػدعامات، ك مػف أىػـ 

ػنة  أنيػا  ػلبة ك ذات مركنػة عاليػة فػي ن ػس الكقػت كمػا أنيػا مميزات ىػذه القطػع المحست
تتميػػػػز بخ ػػػػة كزنيػػػػا. ك مػػػػف ميػػػػزات القطػػػػع المحسػػػػنة المسػػػػتخدمة فػػػػي  ػػػػناعة ا جػػػػزاء 
الداخليػػة أنيػػا تقلػػل مػػف اسػػػتيالؾ الكقػػكد. كمػػا أنيػػا ستسػػػاعد فػػي  ػػنع محركػػات ن اثػػػة 

 تتميز بيدكئيا ك أدائيا العالي.

فػػي تحسػػيف الزجػػاج بشػػكل عػػاـ ك تحسػػيف زجػػاج   تػػدخل تقنيػػة النػػانك صػػناعة الزجػػاج: .6
النكافػػػذ بشػػػكل خػػػاص حيػػػث ي ػػػبح عػػػالي الشػػػ افية، ك ذلػػػؾ باسػػػتخداـ نػػػكع معػػػيف مػػػف 
جسيمات النانك في  ناعة نكع مف الزجاج يعرؼ باسـ "الزجػاج النشػ "، حيػث أف ىػذه 
الجسػػػيمات تت اعػػػل مػػػع ا شػػػعة ال ػػػكؽ بن سػػػجية فتيتػػػز ممػػػا يزيػػػل الركاسػػػب ك ا كسػػػاخ 

ال بار الملت ل بالسيارات كما أف ىذه الجسيمات تتميز بأنيا تشكل سطحا قابال للماء ك 
 مما يجعل تنظي يا أمرا سيال لدرجة أنو أطلل عليو اسـ "زجاج التنظيا الذاتي".

بت ػػنيع    sunglassesقامػػت شػػركة النظػػارات الشمسػػية  صػػناعة النظػػارات الشمسػػية: .3
عكاس ك أنتجت نظارات النانك ذات الر اءة العاليػة طالء بالستيكي مقاكـ للخدش ك االن

ك يعتبر سعر ىذه النظارات معقكال نظرا ل  ر الرميػة المطلكبػة  ،ك الخ ائص المميزة
 مف جسيمات النانك في ت نيعيا.

ستركف مقاكمة للبقع ك السكائل، ك ستحمي مف أضرار ا شعة ال ػكؽ  صناعة المالبس: .5
أف تلػػؾ المالبػػس سػػتركف قػػادرة علػػى تػػكفير االت ػػاؿ  بن سػػجية.. ك ا ىػػـ مػػف ذلػػؾ كلػػو

 باإلنترنت، ك إعادة شحف ا جيزة، ك مراقبة الحالة ال حية لمرتدييا!

تستخدـ تقنية النانك في ىذا المجاؿ بشكل عػاـ ليػدفيف، أكال لتقكيػة  المنتجات الرياضية: .4
جسػيمات النػانك حيػث أف بعػض  ،ا دكات الرياضػية، ك ثانيػا إلرسػابيا المركنػة ك الخ ػة
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مرة مف المعدف ال لب ك أخا منػو بسػت مػرات. ك مػف المنتجػات التػي تػـ  911أقكى 
تحسػػػػػينيا: مضػػػػػارب اليػػػػػككي، مضػػػػػارب البيسػػػػػبكؿ، مضػػػػػارب ك كػػػػػرات التػػػػػنس، كػػػػػرات 

 الجكلا.

تتميػز ىػذه الػدىانات بػأف ليػا القػدرة علػى مقاكمػة الخػدش  صناعة الدىانات و األصباغ: .2
 سيجعليا مناسبة تماما لدىف الس ف كالمرارب.ك التآرل ك الت تت مما 

 :الصناعات الغذائية/ 4

ص  ،ـ6199)أنػكر  ىنالؾ بعض ال ناعات ال ذائية التي تعتمد علػى تقنيػة النػانك كمػا أكردىػا 
8) :  

اسػػػػتخداـ مػػػػكاد النػػػػانك قػػػػادرة علػػػػى تعريػػػػا المسػػػػتيلؾ بمػػػػدى سػػػػالمة ك ػػػػالحية المػػػػادة  .9
نػػػػانك لمػػػػادة الت ػػػػنيع ال ذائيػػػػة للتعػػػػرؼ علػػػػى فسػػػػاد مػػػػدركات ال إضػػػػافةإذ يػػػػتـ  ،ال ذائيػػػػة

 المنتجات ال ذائية ككذلؾ الميكركبات الضارة.

 ،تػػػـ تطػػػػكير نػػػػكع مػػػػف مػػػػكاد الت ليػػػػا بتقنيػػػػة النػػػػانك باسػػػػتخداـ مػػػػادة الرالسػػػػيـك سػػػػيليكات .6
للتخ يػػا مػػف تػػأثير حػػرارة الجػػك علػػى المػػادة ال ذائيػػة كخ ك ػػًا أثنػػاء مرحلػػة الت ػػدير 

كىػذا النػكع قػادر علػى الح ػا  علػى درجػات الحػرارة إلػى مػا دكف  ،تكفي أر  ة المطارا
 العشر درجات مئكية لمدة خمس ساعات في الجك الخارجي.

تمكنػػت تقنيػػة النػػانك سػػكاؿ مػػف ت ػػنيع بعػػض المػػكاد ال ذائيػػة القػػادرة علػػى تعزيػػز خاليػػا  .3
علػػى  ػػحة إذ يػػتـ إضػػافة مػػكاد النػػانك للمػػادة ال ذائيػػة كيكػػكف ليػػا تػػأثير مباشػػر  ،الجسػػـ

 المستيلؾ ككذلؾ في العالجات الطبية.

  ناعة مكاد الت ليا المستخدمة في ت ليا المكاد ال ذائية كالمشركبات المختل ة. .5

 لجزء الم اب عبر ا غشية كا كعية الدمكية .        
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زالة المموثات/ 3  :حماية البيئة وا 

ة اإلنسػػػاف علػػػى حمايػػػة البيئػػػة، مػػػف المػػػرجح أف اسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة سػػػكؼ ترفػػػع مػػػف قػػػدر 
كالػػػتخلص مػػػف ترارمػػػات الملكثػػػات بالميػػػاه كاليػػػكاء، كابترػػػار أنظمػػػة تنبػػػؤ حديثػػػة بيػػػدؼ الحمايػػػة 
المستقبلية مف أي مشارل بيئية، فقد أمكف إنتاج مكاد نانكية متقدمة كتقديـ طرؽ فعالػة كرخي ػة 

حيػػث أف المحػػاكالت التقليديػػة للح ػػكؿ علػػى الطاقػػة المتجػػددة كالرخي ػػة، ككػػذلؾ تنقيػػة الميػػاه، 
خا ػػة لتنقيػػة الميػػاه الجكفيػػة تعػػد عمليػػة معقػػدة باىظػػة الترػػاليا، كتحتػػاج ل تػػرات زمنيػػة طكيلػػة، 
كلرف حبيبات بعض العنا ػر ذات الترػافؤ ال ػ ري، كعلػى ا خػص فلػز الحديػد  ػ ري الترػافؤ 

Fe0  لػػػػى سػػػػطح ىػػػػذه نػػػػانكمترات فػػػػإف ذراتيػػػػا تترػػػػاثا ع 91عنػػػػد تػػػػدني أقطارىػػػػا إلػػػػى أقػػػػل مػػػػف
الحبيبػات، ممػا يعظػـ مػف نشػاطيا فػي تخلػػيص الميػاه مػف مركبػات اليالكجينػات السػامة لمركبػػات 
الرلكر، كما تقـك حبيبات الحديد النانكيػة بػانتزاع عن ػر ا رسػجيف مػف جميػع أراسػيد النتػركجيف 

الخار ػػيف  السػػامة، كيمتػػد دكر ىػػذه الحبيبػػات إلػػى تنقيػػة الميػػاه مػػف عنا ػػر ال لػػزات الثقيلػػة مثػػل
كالزرنيخ بأرسدتو كتحكيلو إلى  كر كيميائية غير ضارة، إضافة إلى أف ىذه الحبيبات ليػا قػدرة 
كبير كمح زات كيميائية نشطة إذا مػا تػـ ضػخيا إلػى مكػامف الميػاه الجكفيػة، كتجػدر اإلشػارة ىنػا 

الن ػاذ بسػيكلة إلى أف   ة الحجـ المتناىي في ال  ر لحبيبات الحديد قػد أتػاح ليػا القػدرة علػى 
 ( .ـ6191 ،) فرجمف خالؿ المساـ الدقيقة لطبقات التربة التي تعلك المياه الجكفية 

 :األجيزة النانوية/ 4

إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف ا جيػػػزة التػػػي (  615- 987 ص ص ،ـ6191) الخزرجػػػي كآخػػػركف أشػػػار 
 تعتمد في  ناعتيا على تقنية النانك كىي:

  Nano Computer and Nano Mobileوي الكمبيوتر النانوي والجواؿ النان. 0

( االمريكيػػة مػػف  ػػنع ككمبيػػكتر نػػانكي يكضػػع فػػي مع ػػـ اليػػد مػػع Samenweتمكنػػت شػػركة )
جػػػكاؿ نػػػانكي كامػػػل المكا ػػػ ات. إف  ػػػناعة ذارػػػرة للحكاسػػػيب االلرتركنيػػػة تعمػػػل بنظػػػاـ الػػػذاررة 

ى االت اؿ حالة الك ل الميكانيكية تركف ذاررة ثنائية باستخداـ فكلطية تجبر بعض ا نابيب عل
(on( كالبعض اآلخر على االن  اؿ حالة ال  ل )off. ) 



36 
 

 Nanobioticsجياز النانو الحيوي لممضادات . 6

تك ل العلماء ا مريكيكف إلى طريقة علمية جديدة لمكافحة البكتيريا القاتلة التػي طػكرت مقاكمػة 
عة ذاتية للمضادات الحيكية كالبكتيريػا كالبكتيريا ال تارة التي طكرت منا ،ضد المضادات الحيكية

المحػػكرة كراثيػػًا المسػػتخدمة عػػادة فػػي الحػػركب البيكلكجيػػة. كيعتبػػر ىػػذا النػػكع الجديػػد مػػف ا دكيػػة 
كيسػػػاعد علػػى حػػل مشػػكلة مقاكمػػة ىػػذه ا نػػػكاع  ،الذكيػػة بػػدياًل غيػػر مسػػبكؽ للمضػػادات الحيكيػػة

دات الحيكيػػػة المعػػػركؼ باسػػػـ الحيكيػػػات البكتيريػػػة لألدكيػػػة. كيقػػػـك ىػػػذا النػػػكع الجديػػػد مػػػف المضػػػا
النانكية بالتجمع على ىيئة أنابيب أك دبابيس نانكية متناىية ال  ر لتقػـك بثقػب جػدراف البكتيريػا 
المعدية ال تارة المقاكمة للمضادات الحيكية كمعظـ ا نكاع ا خػرى المسػتخدمة عػادة فػي الحػرب 

 البيكلكجية.

 o Microscopic BombsNanالقنابل المجيرية النانوية . 4

طكر علماء مػف مركػز السػرطاف ا مريكػي قنابػل مجيريػة نانكيػة ذكيػة تختػرؽ الخاليػا السػرطانية 
( ترتب  بنػكع 664كعمل العلماء على تحرير ذرات مشعة مف مادة )إرنيـك  ،كت جرىا مف الداخل

انية كمػف ثػـ مف ا جسػاـ المضػادة مػف ق ػص جزيئػي كنجحػت الػذرات فػي اختػراؽ الخاليػا السػرط
كقد تك ل إلى طريقة فعالة لرب  الذرات با جساـ المضادة كمف ثـ إطالقيػا ضػد الخاليػا  ،قتليا

 السرطانية.

 Nanoelectronic Sensorجياز االستشعار االلكتروني النانوي . 3

كىػػك جيػػاز لمراقبػػة تػػن س اإلنسػػاف أثنػػاء العمليػػات فعػػادة يكػػكف ىنػػاؾ جيػػاز ضػػخـ لمراقبػػة تػػن س 
يض أثنػػػاء إجػػػراء العمليػػػات الجراحيػػػة كلرػػػف ب ضػػػل ىػػػذه التقنيػػػة أمكػػػف ت ػػػ ير ىػػػذا الجيػػػاز المػػػر 

الضػػخـ الػػذي يحتػػل غرفػػة كاملػػة فػػي بعػػض ا حيػػاف إلػػى جيػػاز بحجػػـ كػػا اليػػد يمكػػف اسػػتعمالو 
كلرف االستعماؿ ا ىـ لو ىك في مكاقع الحكادث كالركارث حيػث تسػتطيع  ،داخل حجرة العمليات
نقلة بسيارات االسعاؼ مف حمل ىذا الجياز معيا إلػى مكقػع الحػادث كاسػتخداـ ال رؽ الطبية المت

 ىذا الجياز لمراقبة تن س الم اب.



37 
 

 Nano Silverجيػػاز يسػػتعمل ذرات الفضػػة النانويػػة لقتػػل البكتيريػػا المسػػببة لمػػروائح . 4

Atoms Kill Bacteria Cause Odors  

 ،ل فػػي الرياضػػة كىػػي رائحػػة معػػداتيا كمالبسػػياتسػػتخدـ تقنيػػة النػػانك لحػػل كاحػػدة مػػف أقػػدـ المشػػار
كقػػد طػػكرت إحػػدى الرليػػات فػػي الكاليػػات المتحػػدة جزيئػػات ال ضػػة النانكيػػة التػػي يمكػػف أف تنسػػ  
كتتشػػابؾ مػػع القطػػف كالبالسػػتيؾ كالنػػايلكف فػػي ا حذيػػة كالبطانيػػات كا نسػػجة القطنيػػة كالخػػكذات 

يذا المعدف يقتػل البكتيريػا كالميكركبػات التػي ف ،كالجكارب كغيرىا مف أجزاء المستلزمات الرياضية
تسبب الرائحة كىذه الخا ية سكؼ تساعد على تقليل ال سيل كتكفير في المياه. كقد قاـ العلمػاء 
بترتيػػػب ذرات ال ضػػػة علػػػى شػػػكل كلمػػػة نػػػانك كنسػػػجت مػػػع البالسػػػتيؾ كالقطػػػف كالنػػػايلكف لألجيػػػزة 

 كالمالبس كالمعدات الرياضية.

 :ا النانواقتصاديات تكنولوجي

مػػػػف المػػػػرجح أف تيػػػػيمف ترنكلكجيػػػػا النػػػػاتك بتطبيقاتيػػػػا المتعػػػػددة علػػػػى أنػػػػو  (ـ6191)فػػػػرج ذكػػػػر 
االقت ػػػػاد العػػػػالمي خػػػػالؿ السػػػػنكات العشػػػػر القادمػػػػة، فإنػػػػو مػػػػف المنتظػػػػر أف يمثػػػػل اقت ػػػػاد ىػػػػذه 
ت الترنكلكجيا قكة ىائلة ت كؽ في حجـ استثماراتيا مجمكع االستثمارات العالمية في كػل ال ػناعا

فكفقػػػا للدراسػػػات التػػػي أجرتيػػػا المؤسسػػػة الكطنيػػػة للعلػػػـك فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة  ،ا خػػػرى مجتمعػػػة
ا مريكية، فإف حجـ االستثمار الذي سيقـك علػى ترنكلكجيػا النػاتك خػالؿ الخمػس سػنكات القادمػة 
 سي ػػل إلػػى تريليػػكف دكالر أمريكػػي، ىػػذا بينمػػا تتكقػػع الدراسػػات اليابانيػػة أنػػو سػػكؼ يتخطػػى ىػػذا

 تريليكف دكالر .  3.4الرقـ بكثير لي ل إلى نحك 

ىػػذا كقػػد حػػرص زعمػػاء دكؿ العػػالـ علػػى تػػكفير مخ  ػػات ماليػػة كبيػػرة لتعزيػػز البػػرام  البحثيػػة 
النانكية، حيث يػركف أف تلػؾ الترنكلكجيػا تمثػل المػالذ ا خيػر للبشػرية فػي الخػالص مػف ىمكميػا 

يجػػاد حلػػكؿ عمليػػة ليػػا، لػػذا، فقػػد كػػاف لزامػػا كمشػػارليا التػػي عجػػزت الترنكلكجيػػات ا خػػرى عػػف إ
علييػػا أف تن ػػػل بسػػػخاء علػػػى بػػػرام  كمرارػػػز التميػػز لعلػػػـ كترنكلكجيػػػا النػػػاتك، فقػػػد ك ػػػل اإلن ػػػاؽ 

 مليار دكالر .  34لنحك  6118 - 6111العالمي خالؿ ال ترة مف 
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يا الكحيدة القادرة كىكذا فرضت ترنكلكجيا الناتك ن سيا كبقكة على المجتمع العلمي  نيا الترنكلكج
علػػى دمػػ  العلػػكـ ا ساسػػية، ككثيػػر مػػف التقنيػػات المتقدمػػة ك ػػيرىا فػػي بكتقػػة كاحػػدة، كقػػد أدي 
تطبيػػػل تقنيػػػات ترنكلكجيػػػا النػػػاتك بالقطاعػػػات ال ػػػناعية إلػػػى تطػػػكير فػػػي م يػػػـك كفلسػػػ ة اإلنتػػػاج 

كقػد كػاف  كالت نيع، مما انعكس باإليجاب على خكاص ك  ات كأسػعار ىػذه المنتجػات كالسػلع،
لػػذلؾ ابلػػ) ا ثػػر فػػي أف تػػرتب  ىػػذه المنتجػػات بمعػػاني اإلبػػداع كاالن ػػراد، كأف تحمػػل فػػي طياتيػػا 
 ػ ات الجػكدة كالتميػز، ككلنػا نلحػ  ىػذا الػركاج التجػاري المتزايػد فػي مبيعػات ا جيػزة المحمكلػػة 

زيف كػـ ىائػل مف اليكاتا كالحكاسب، كأجيزة تسجيل كتش يل المكسيقي كا فالـ، القادرة على تخ
مف تلػؾ المل ػات فػي أحجػاـ  ػ ير جػدا مػف ا جيػزة، التػي أ ػبحت فػي متنػاكؿ عػدد كبيػر مػف 

 الناس لما تتمتع بو مف رخص ثمنيا .

كقػػد أدت النتػػائ  الكاعػػدة كالمشػػجعة لتطبيقػػات النػػاتك، إلػػى أف يضػػعيا البرنػػام  اإلنمػػائي لألل يػػة 
كتقنيػػة أكلػى، كمعػػكؿ رئيسػػي لتحقيػػل أىػػداؼ  6114 الثالثػة التػػابع لألمػػـ المتحػػدة فػي تقريػػره لعػػاـ

التنميػػػة كالتعميػػػر كالتخ يػػػا مػػػف حػػػدة المشػػػارل الناتجػػػة عػػػف ال قػػػر كالمػػػرض، كلػػػـ يقت ػػػر "المػػػد 
النانكي" على الدكؿ المتقدمة، بل امتد لي ػل إلػى العػالـ كلػو، خا ػة الػدكؿ الناميػة التػي كجػدت 

مشػػارليا التػػي عجػػزت عػػف إيجػػاد حلػػكؿ ليػػا  فػي ىػػذه الترنكلكجيػػا السػػبيل مػػف أجػػل حػػل كثيػػر مػػف
 .بالترنكلكجيات التقليدية

ك، نكعلى الػرغـ مػف أننػا نشػيد اىتمػاـ العديػد مػف الػدكؿ الناميػة بأبحػاث كتطبيقػات ترنكلكجيػا النػا
فقد ارت ع مؤشر النشر العلمي للدكؿ ال اعدة مف قارة أسيا إلى نحك ثلث المنشكر علػى مسػتكى 

نجػػػد تػػػدني الػػػدكؿ العربيػػػة عػػػف سػػػاحة النشػػػر  ،ـ ( 6118 - ـ6111)ف العػػػالـ خػػػالؿ ال تػػػرة مػػػ
العلمػػػي المكثػػػػا فػػػػي ىػػػػذا المجػػػاؿ، حيػػػػث بل ػػػػت مسػػػػاىمتيا فػػػي اإلنتػػػػاج البحثػػػػي العػػػػالمي نحػػػػك 

%، كىػػك ال يعػػادؿ مػػا نشػػرتو إيػػراف، كأقػػل مػػف ثلػػث ا كراؽ العلميػػة التػػي نشػػرتيا إسػػرائيل 1.24
الػػػذي يمكػػػف تداركػػػو، ىػػػك أف اسػػػتمرار تخل نػػػا عػػػف ل الخطػػػر الحقيقػػػي ظخػػػالؿ ن ػػػس ال تػػػرة، كسػػػي

الدخكؿ في ىػذه الترنكلكجيػا الجديػدة، قػد يضػاعا تخل نػا كيجعلنػا خػارج مسػار التػاريخ اإلنسػاني 
 بعد أف تخل نا عف الدخكؿ في الترنكلكجيات ا خرى التي لـ نلحل بيا .
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 تكنولوجيا النانو والمناىج الفمسطينية:

 ،ال رد الػكاعي المتنػكر العػارؼ بمػا يػدكر حكلػو مػف مسػتجدات الع ػر إف مف أىداؼ التربية بناء
كنظػػرًا  ف ترنكلكجيػػا النػػانك تعتبػػر مػػف العلػػكـ الحديثػػة التػػي تلقػػى اىتمامػػًا كبيػػرًا مػػف قبػػل الػػدكؿ 

ينب ػػي تعريػػا الطػػالب  ،ك ننػػا ال نسػػتطيع أف نعػػيش بمعػػزؿ عػػف ىػػذا العػػالـ ،المتطػػكرة ك الناميػػة
كمػػف ىػػذا المنطلػػل قامػػت كزارة  ،كتثقػػي يـ كتشػػجيعيـ علػػى البحػػث كاالطػػالع ،بيػػذا العلػػـ الحػػديث

لل ػػا التاسػع ا ساسػػي ية فػي منيػػاج الترنكلكجيػا التربيػة كالتعلػػيـ ب لسػطيف بتضػػميف كحػدة دراسػػ
كقػػػػد تناكلػػػػت ىػػػػذه الكحػػػػدة  ،ـ ( بعنػػػػكاف "ن كػػػػر بالترنكلكجيػػػػا"6192 –ـ 6194للعػػػػاـ الدراسػػػػي )

 :   من  ليف درسيف مكضكع ترنكلكجيا النانك في

 الدرس األوؿ: تكنولوجيا النانو : 

تناكؿ ىذا الدرس التعريا بم يـك النانك ككحدة قياس حيث تمثل كاحد مف المليار مػف كحػدة 
كعػػرض نشػػاط يكضػػح للطلبػػة كي يػػة التحكيػػل بػػيف كحػػدة النػػانك كالكحػػدات  ،القيػػاس ا ساسػػية

كجيا النانك كتقنية حديثة تتعامل مع المكاد ا خرى. كذلؾ تناكؿ الدرس التعريا بم يكـ ترنكل
 ،الخ ػػػائص الريربائيػػػة)بكحػػدة قيػػػاس النػػانك. كتػػػـ عػػرض خ ػػػائص المػػكاد النانكيػػػة كىػػي: 

كػذلؾ تطػرؽ الػدرس إلػى عػرض مجمكعػة مػف  (لالم ناطيسػية كالحراريػة ،الضػكئية ،ال يزيائية
 ،اإللرتركنيػػػاتمجػػػاؿ  ،المجػػػاؿ الطبػػػي)تطبيقػػػات ترنكلكجيػػػا النػػػانك فػػػي عػػػدة مجػػػاالت منيػػػا: 

مجػاؿ ت ػنيع ا قمشػػة ؿ الح ػا  علػى البيئػة مػػف التلػكث ك مجػػا ،مجػاؿ البنػاء ،مجػاؿ الت ذيػة
تحدث ىذا الدرس عف مجمكعة مف العلماء ال لسطينييف الذيف برزكا في مجػاؿ (، ك كالمالبس

اض ترنكلكجيػا النػػانك كعػرض أىػػـ إنجػػازاتيـ كىػـ: البركفيسػػكر حسػػاـ حايػؾ ك البركفيسػػكر ريػػ
  كافطة.
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بػرزوا فػي مجػاؿ تكنولوجيػا  وفيما يمي استعراض ألىـ إنجازات العمماء الفمسػطينييف الػذيف
 : (6105النانو )أراجيؾ, 

، مف جامعة التخنيكف، ح ل على مػا ـ9979كىك مف مكاليد :  البروفيسور حساـ الحايؾ .9
اع، كاختػرع جيػاز كشػا بػراءة اختػر  32جائزة لإلبداع كالتميز كلديو أرثر مػف  41يقارب مف 

عالمًا شابًا في العالـ مف قبل  34السرطاف ا ن ي كتـ اختيار البركفيسكر على قائمة أفضل 
 .مف قبل دكلة فرنسا "فارس"، كح ل على رتبة  (MIT)مجلة

مؤسػػس كمػػدير لعػػدة شػػركات كمرارػػز أبحػػاث تقػػدـ اختراعػػات  :فطةالبروفيسػػور ريػػاض صػػوا .6
مقالة علمية في مجاؿ النانك ترنكلػكجي، كمػف اختراعاتػو  941 نافعة للبشرية، نشر أرثر مف

فػػي النػػػانك تحكيػػل الميػػػاه الملكثػػػة إلػػى ميػػػاه  ػػالحة للشػػػرب خػػػالؿ دقػػائل معػػػدكدة كمجسػػػات 
نانكيػػػة تسػػػتخدـ للرشػػػا عػػػف أمػػػراض كارتشػػػاؼ مػػػكاد شػػػبيو بػػػالثل  يمكػػػف ت ػػػميميا لتػػػذكب 

 .درجة مئكية 411-41كتتجمد على درجات مف 

تمكف مف ارتشاؼ كت نيع عائلة مف حبيبات السيلركف، أ  رىا ذات  :ر نايفوالدكتور مني .3
باسػػتخداـ الػػذرات   ”P“كىػػك العػػالـ الػػذي رسػػـ  ػػكرة لقلػػب بجانبػػو حػػرؼ نػػانكمتر. 9قطػػر 

 .الم ردة في إشارة إلى فلسطيف، كحا ل على جائزة ركزيليد في الريمياء

 الدرس الثاني: تكنولوجيا تحمية مياه البحر : 

مشكلة نقص المياه في العػالـ ب ػ ة عامػة  ،كؿ ىذا الدرس مقدمة عف أىمية المياه العذبةتنا
إنشػاء محطػات لتحليػة ميػاه البحػر فػي قطػاع غػزة كالػدكر الػذي  ،كفي فلسطيف ب  ة خا ػة

تساىـ فيو للتقليل مف مشكلة نقص المياه العذبة. كتـ عرض مجمكعػة مػف طػرؽ تحليػة ميػاه 
ككػػػػذلؾ  ،كالترنكلكجيػػػػا القائمػػػػة علييػػػػا ،ا غشػػػػية( ،البلػػػػكرة كالتجميػػػػد ،البحػػػػر كىػػػػي: )التقطيػػػػر

تكضػػيح دكر ترنكلكجيػػا النػػانك فػػي تحليػػة ميػػاه البحػػر كالجيػػكد الكاعػػدة التػػي تسػػيـ فػػي تحقيػػل 
 ا مف المائي. 
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يسػػتمر اىتمػػاـ كزارة التربيػػة كالتعلػػيـ فػػي فلسػػطيف بمكضػػكع ترنكلكجيػػا النػػانك  وتأمػػل الباحثػػة بػػأف
لل ػ كؼ التاليػةل بحيػث ترتمػل ال ػكرة عػف ىػذا  حث القادمػة لمػادة الترنكلكجيػاي المباكتطكيره ف

 المكضكع لدى طلبة المدارس في فلسطيف.

 The Attitudes towards االتجػػػػاه نحػػػػو تكنولوجيػػػػا النػػػػانو: ثالثػػػػاا 

Nanotechnology 

فيػػي  ،كدكافعػػو( مػػف العنا ػػر الميمػػة كالمػػؤثرة فػػي سػػلكؾ ال ػػرد Attitudesتعتبػػر االتجاىػػات )
نسل مف االستجابات التي تعكس اىتمامات ا فراد كاعتقاداتيـ حكؿ مكضكع معيف باإليجابية أك 

لػػذلؾ آثػػرت الباحثػػة علػػى التطػػرؽ إلػػى مكضػػكع االتجاىػػات كمت يػػر تػػابع ضػػمف الدراسػػة  ،السػػلبية
 كذلؾ مف عدة محاكر كىي:

 مفيـو االتجاه:

ان عااًل معتدؿ الشدة يييئ ال رد أك يجعلو مسػتعدًا ( 499ص  ،ـ6111االتجاه كما عرفو عالـ )
 لالستجابة المتسقة التي تدؿ على المكافقة أك عدـ المكافقة عندما يكاجو مكضكع االتجاه.

 مكونات االتجاه:

 ( كىي: 576ص  ،ـ9983يتركف االتجاه مف ثالثة جكانب رئيسية حددىا نشكاتي )

 المكوف العاطفي )االنفعالي( .0

أك  ،أك قيمػػػة معينػػػة ،اعر الشػػػخص كرغباتػػػو حػػػكؿ قضػػػية اجتماعيػػػة مػػػايعػػػكد إلػػػى مشػػػ
أي قػػد ترػػكف االسػػتجابة إيجابيػػة أك  ،إمػػا فػػي إقبالػػو عليػػو أك فػػي ن ػػكره منػػو ،مكضػػكع مػػا

 سلبية كىذا يرجع إلى الجانب العاط ي لرل إنساف.
 المكوف المعرفي .6

لقػيـ كاآلراء التػي تػرتب  يشير إلى المعلكمات كالمعارؼ كالحقػائل كا حكػاـ كالمعتقػدات كا
فكلمػػا كانػػت معرفتػػو  ،أي مقػػدار مػػا يعلمػػو ال ػػرد عػػف مكضػػكع االتجػػاه ،بمكضػػكع االتجػػاه

 بالمكضكع أرثر كاف اتجاىو كاضحًا أرثر.
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 المكوف السموكي .4

 ،قػد ترػكف سػلبية أك إيجابيػة ،يتمثل في استجابة ال ػرد اتجػاه مكضػكع االتجػاه بطريقػة مػا
 نشئة االجتماعية التي مر بيا ال رد.كىذا يعكد إلى ضكاب  الت

فقػد يكػكف لػدى  ،كتتبايف ىذه المككنات الثالثػة مػف حيػث درجػة قكتيػا كشػدة شػيكعيا كاسػتقالليتيا
ال ػػرد معلكمػػات كحقػػائل كافيػػة عػػف مسػػألة مػػا )المكػػكف المعرفػػي( لرنػػو ال يشػػعر برغبػػة أك ميػػل 

عمػػل حياليػػا )المكػػكف السػػلككي(  عػػاط ي اتجاىيػػا )المكػػكف االن عػػالي( تػػؤدي بػػو إلػػى اتخػػاذ أي
كعليػػو فػػإف أي مكػػكف مػػف المككنػػات الثالثػػة السػػابقة قػػد يط ػػى علػػى بػػاقي المككنػػات ا خػػرى فػػي 

 االتجاه نحك مكضكع ما.

 عوامل تكويف االتجاه:

ص ص  ،ـ6117ىنالؾ عدة عكامل يشترط تكافرىا جميعًا حتػى يترػكف االتجػاه كضػحيا سػرايا )
 ( كىي:679 – 671

 ثير الخبرةحدة وتأ .0

تركف أرثر فاعلية فػي ترػكيف االتجاىػاتل  ،فالخبرة التي ي احبيا ان عاالت حادة كمؤثرة
كيجعلو أرثر ارتباطًا في سلككو  ، ف االن عاؿ القكي كالمؤثر يعمل الخبرة في ن س ال رد

 في المكاقا االجتماعية المرتبطة بمجاؿ الخبرة.
 تكرار الخبرة .6

فعنػػدما يجػػد المػػتعلـ  ػػعكبة مترػػررة فػػي مػػادة  ،ترػػرار الخبػػرةيعتمػػد ترػػكيف االتجػػاه علػػى 
 كيعجز عف معالجتيال فإنو يككف اتجاىًا سلبيًا نحكىا. ،دراسية معينة

 تكامل الخبرة .4

 ،عنػػػدما تػػػرتب  خبػػػرة ال ػػػرد بعن ػػػر مػػػف عنا ػػػر البيئػػػة مػػػع خبراتػػػو بالعنا ػػػر ا خػػػرى 
كت ػبح إطػارًا كاقعيػًا  ،لخبػراتتترامل لديػو الخبػرة فػي كحػدة كليػة تػؤدي إلػى تعمػيـ ىػذه ا

 ت در عنو أحكامو كمكاق و كاستجاباتو لمكاقا مشابية بمكاقا الخبرات السابقة.
 الحاجات إشباع .3
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ال رد لحاجاتو كاىتماماتول فا شياء التي تشبع حاجات  إشباعتنمك االتجاىات مف خالؿ 
كا شياء التي ال  ،نمك نحكىافإف اتجاىاتو اإليجابية ت ،ال رد العقلية كالن سية كاالجتماعية

 تشبع حاجات ال رد قد يككف اتجاىًا إيجابيًا نحكىا.

 أنواع االتجاىات:

 ( كىي:318ص  ،ـ6196ىنالؾ عدة أنكاع لالتجاىات ذكرىا  ديل )

 :إذ تعبػر االتجاىػات الجماعيػة عػف آراء عػدد  االتجاىات الجماعية واالتجاىات الفرديػة
 يف االتجاىات ال ردية ىي التي تميز فردًا عف آخر.في ح ،كبير مف أفراد المجتمع

 :إذ تقكـ االتجاىات المكجبة على تأييد المكقا  االتجاىات الموجبة واالتجاىات السالبة
 في حيف االتجاىات السلبية تقـك على معارضة ال رد كعدـ مكافقتو. ،كمكافقتو

 :اؾ االتجاه الذي يبقى قكيًا فاالتجاه القكي ىك ذ االتجاىات القوية واالتجاىات الضعيفة
 أما االتجاه الضعيا فيمكف لل رد أف يتخلى عنو بسيكلة. ،على مر الزماف

 طرائق التعبير عف االتجاىات:

 ( أنو يتـ التعبير عف االتجاىات مف قبل ال رد بطريقتيف ىما:317ص  ،ـ6196ذكر  ديل )

 كىي على نكعيف: ،طريقة لفظية .9

 عبر ال رد عف اتجاىو بشكل  ريح علني في حديثو.ي االتجاه المفظي التمقائي:-أ 

سػػؤاؿ مػػا،  يعبػػر ال ػػرد عػػف اتجاىػػو عنػػدما يكجػػو إليػػو االتجػػاه المفظػػي المستشػػار:-ب 
كسكؼ تتبع الباحثة ىذه الطريقة لمعرفة اتجاه طالبات ال ا التاسع االساسي نحك 

 ترنكلكجيا النانك.

 و العملية.: يعبر ال رد عف اتجاىو بسلككو كت رفاتطريقة عممية .6

 خصائص االتجاىات:

 ( كىي:464 – 463ص ص  ،ـ6111تتميز االتجاىات ببعض الخ ائص ذكرىا عالـ )
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 :التكجو يتعلل بما إذا كانػت مشػاعر أك ان عػاالت ال ػرد اتجػاه مكضػكع أك قضػية  التوجو
 معينة مكجبة أـ سالبة.

 :بينمػا تشػير  ،ك السػالبيشير مقدار االتجاه إلى درجة االتجاه المكجػب أ المقدار والشدة
 الشدة إلى أىمية أك قكة مشاعر ال رد اتجاه مكضكع معيف.

 :تشػػير إلػػى مػػدى تنػػاقض مشػػاعر ال ػػرد نحػػك جكانػػب مختل ػػة لمكضػػكع  ثنائيػػة المشػػاعر
فكلمػػػا تسػػاكت مشػػػاعر الت ضػػػيل كمشػػػاعر عػػدـ الت ضػػػيل ارت عػػػت درجػػػة  ،االتجػػاه ن سػػػو

 تناقض المشاعر.

 :أي مػدى اقتػراب االتجػاه مػف  ،ة إلى التييؤ الستثارة االتجػاهتشير ىذه الخا ي المركزية
كيكػكف لديػو  ،كاالتجاىػات المركزيػة ىػي تلػؾ التػي ييػتـ بيػا ال ػرد ،الت كير المباشػر لل ػرد

 قدر كبير مف المعلكمات حكؿ مكضكعيا.

 :تشير إلى مدى قابلية ال رد لت يير أك تعديل اتجاىاتو نحك مكضكعات معينة. المرونة 

 فاالتجػػاه يمكػػف أف يكػػكف من  ػػاًل عػػف الجكانػػب ا خػػرى مثػػل: المعتقػػدات أك  مف:التضػػ
 أك يمكف أف يرتب  بيذه الجكانب مف خالؿ االقتراف كالت نيا كالتبرير. ،القيـ

 :يتعلػػػػل بمػػػػدى تعمػػػػيـ االتجػػػػاه أك مػػػػدى شػػػػمكلو لعنا ػػػػر مكضػػػػكع  الشػػػػموؿ أو المػػػػدى
 االتجاه.

 وظائف االتجاىات:

كمػػف أىػػـ ىػػذه الكظػػائا كمػػا حػػددىا  ػػديل  ،ئا متعػػددة فػػي حيػػاة ال ػػردتقػػـك االتجاىػػات بكظػػا
 ( :319ص  ،ـ6196)

 يحدد االتجاه طريل السلكؾ كي سره. .9

كالمعرفيػػة عػػف بعػػض النػػكاحي المكجػػكدة فػػي  كاإلدراريػػةيػػنظـ االتجػػاه العمليػػات الدافعيػػة  .6
 حياة ال رد.

 .اآلخريفو مع تنعكس االتجاىات في سلكؾ ال رد كفي أقكالو كأفعالو كت اعل .3
 تيسر لو القدرة على اتخاذ القرارات في المكاقا االجتماعية كالن سية المتنكعة. .5
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 تكضح االتجاىات العالقة بيف ال رد كالمجتمع. .4

 كالمجتمعات بشكل شبو ثابت. ا فرادتحدد االتجاىات سلكؾ  .2

 تكنولوجيا النانو:االتجاه نحو تنمية 

الترنكلكجيػػػا خػػػالؿ تضػػػميف كحػػػدة دراسػػػية فػػػي كتػػػاب  مػػػف إف تػػػدريس مكضػػػكع ترنكلكجيػػػا النػػػانك
مف قبل كزارة التربية كالتعليـ فػي فلسػطيف، مػف أجػل   يعد خطكة إيجابيةلل ا التاسع ا ساسي، 

عػػف الكاقػػع العلمػػي كتحػػديات تكعيػػة الطلبػػة كتثقػػي يـ بيػػذا العلػػـ الحػػديث كلرػػي ال يككنػػكا بمعػػزؿ 
 الع ر.

جيا النانك مدخاًل علميًا مناسبًا لتركيف اتجاىات علمية إيجابيػة كيعد تعليـ الطالب لم اىيـ ترنكلك 
نحكىػا فػػي كقػت مبكػػر مػف حيػػاتيـ، ممػا يسػػيـ فػي الت لػػب علػى المشػػكالت كال ػعكبات التػػي قػػد 

مما قد يسيـ في االىتماـ تكاجييـ عند محاكلة التعرؼ علييا، كفيـ طبيعتيا كتطبيقاتيا العملية، 
دراؾ قيمتيػػػػا العلميػػػػة تطبيقػػػػات ك اختراعػػػػات كالترنكلكجيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المجتمػػػػع، ذلػػػػؾ  ف  بيػػػػا كا 

كسػكؼ  ،ترنكلكجيا النػانك ليػا تػأثير كبيػر فػي تحسػيف أحػكاؿ معيشػة الرثيػر مػف النػاس فػي العػالـ
 .تعطي حلكاًل جذرية كغير تقليدية بل كغير مكل ة لرثير مف المشكالت المزمنة في العالـ

























46 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 لدراسات السابقةا
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

بيػدؼ بيػاف مػدى االت ػاؽ  ،تعرض الباحثة فػي ىػذا ال  ػل الدراسػات المرتبطػة بمكضػكع الدراسػة
باإلضػافة إلػى االسػتعانة بمػا يحتكيػو بعضػيا  ،كاالختالؼ بيف تلػؾ الدراسػات مػع الدراسػة الحاليػة

المحػػكر ا كؿ:  ،السػػابقة بحسػب محاكرىػػا إلػى محػػكريفكتنقسػػـ الدراسػات  ،إلثػراء الدراسػػة الحاليػة
المحػػكر الثػػاني: دراسػػات تناكلػػت ترنكلكجيػػا النػػانك  ،دراسػػات تناكلػػت الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة

 كسيتـ التعليل على الدراسات السابقة. ،في التعليـ

 المحور األوؿ: دراسات تناولت الحقيبة التعميمية االلكترونية

 ـ( :6104مزيد ) أبو. دراسة 0

ىدفت ىذه الدراسة إلى الرشا عف فاعلية استخداـ الحقيبة االلرتركنية في تدريس كحدة البنية 
الجيكلكجية كالتضاريس في الكطف العربي على التح يل الدراسي لدى طالبات ال ا التاسع 

ـ التجريبي في محافظة خانيكنس، قامت الباحثة بت ميـ الحقيبة في ضكء النمكذج العاـ للت مي
ADDIE  كاستخدمت المني  شبو التجريبي، كأعدت االختبار التح يلي كتأردت مف  دقو ،

( طالبة مف طالبات ال ا التاسع 25كثباتو، كتـ تطبيقو على عينة الدراسة المككنة مف )
ا ساسي بمدرسة بني سييال ا ساسية للبنات لل  ل الدراسي ا كؿ مف العاـ الدراسي 

( طالبة مف 36( طالبة مف المجمكعة التجريبية، )36مكزعيف كما يلي: )ـ( 6195/6194)
المجمكعة الضابطة، ككش ت نتائ  الدراسة عف كجكد فاعلية كبيرة الستخداـ الحقيبة التعليمية 

 االلرتركنية على التح يل الدراسي لطالبات المجمكعة التجريبية.

 ـ( :6104. دراسة موحاف )6
 اليجمػة ،الطعػف ،االسػتعداد كضػع) الميػارات بعػض لتعلػيـ منيػاج إعػداد لػىإىذه الدراسػة  ىدفت

 ،الػػدفاع أنػػكاع ،الدفاعيػػة ا كضػػاع ،الدائريػػة اليجمػػة ،االتجػػاه بت يػػر اليجمػػة ،المباشػػرة المسػػتقيمة
 كعلػػكـ البدنيػػة التربيػػة كليػػة فػػي الثالثػػة المرحلػػة لطالبػػات الشػػيش سػػالح فػػي المعرفػػي( التح ػػيل



48 
 

 االرتشػػػاؼ) أسػػػلكبي باسػػػتخداـ المبرمجػػػة التعليميػػػة الػػػرـز كا عػػػداد ،الب ػػػرة ةفػػػي جامعػػػ الرياضػػػة
 طالبػػات لػػدى الشػػيش سػػالح فػػي ا ساسػػية كالميػػارات المعرفػػي التح ػػيل فػػي( كالمتشػػعب المكجػػو
 اختبػػػار أعػػػداد كػػػذلؾ ،الب ػػػرة جامعػػػة الرياضػػػة كعلػػػكـ البدنيػػػة التربيػػػة كليػػػة فػػػي الثالثػػػة المرحلػػػة
 طبيعػػػة لمالئمػػػة التجريبػػػي المػػػني  الباحثػػػة اسػػػتخدمت( .كأجكبػػػة ئلةأسػػػ مػػػف) المعرفػػػي التح ػػػيل
 التربيػػة كليػػة فػػي الثالثػػة المرحلػػة طػػالب مػػف ق ػػدية ب ػػكرة البحػػث مجتمػػع اختيػػار كتػػـ ،البحػػث
( 976) عددىـ ـ( كالبال)6194 -ـ6195 الدراسي) للعاـ الب رة جامعة الرياضة كعلكـ البدنية
 .شعب( 8) كبكاقع

 فػػػػي كاضػػػػح أثػػػػر كالمتشػػػػعب المكجػػػػو االرتشػػػػاؼ أسػػػػلكبي السػػػػتخداـ أفلدراسػػػػة كأظيػػػػرت نتػػػػائ  ا
 فػػػي البػػػال) ا ثػػػر ليػػػا التعليميػػػة الػػػرـز اسػػػتخداـ الشػػػيش، كأف سػػػالح لميػػػارات ا داء فػػػف ارتسػػػاب
 دكرىػػا عػػف فضػػالً  الشػػيش لسػػالح المعرفػػي كالتح ػػيل الميػػارات تعلػػيـ فػػي كالكقػػت الجيػػد تػػكفير

 .الدرس أثناء كالت اعل تشكيلكال اإلثارة خلل في اإليجابي
 ـ( :6104دراسة الخوالدة والتميمي ). 4

ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ إلػى أثػر اسػتخداـ حقيبػة تعليميػة محكسػبة فػي التح ػيل ال ػػكري 
لػػدى طلبػػة ال ػػا السػػادس ا ساسػػي فػػي  اإلسػػالميةكالمؤجػػل للم ػػاىيـ ال قييػػة فػػي مػػادة التربيػػة 

( طالبًا كطالبة. تـ تطكير اختبار مف نكع االختيار مف 959سة مف )ا ردف. كتركنت عينة الدرا
كأظيػرت الدراسػة النتػائ  اآلتيػة: كجػكد فػركؽ ذات  ،متعدد لقياس أثػر التح ػيل ال ػكري كالمؤجػل

( فػػي التح ػػيل ال ػػكري كالمؤجػػل للم ػػاىيـ ال قييػػة لطلبػػة α=1.14داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكى )
تعػزى لطريقػة التػدريس ل ػالح المجمكعػة  اإلسػالميةالتربية  ال ا السادس ا ساسي في مبحث

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إح ػػائية عنػػد  ،التػػي درسػػت باسػػتخداـ الحقيبػػة التعليميػػة المحكسػػبة
( فػػػػي التح ػػػػيل ال ػػػػكري كالمؤجػػػػل للم ػػػػاىيـ ال قييػػػػة لطلبػػػػة ال ػػػػا السػػػػادس α=1.14مسػػػػتكى )

كمت ير الت اعل بيف طريقة التدريس  ،ير الجنستعزى لمت  اإلسالميةا ساسي في مبحث التربية 
 كالجنس. 

 ـ( :6100دراسة متولي ). 3
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة فاعليػػػة حقيبػػػة تعليميػػػة إلرتركنيػػػة قائمػػػة علػػػى المػػػدخل الكقػػػائي فػػػي 
التػػدريس فػػي تنميػػة الت كيػػر المسػػتقبلي كالتح ػػيل كبقػػاء أثػػر الػػتعلـ فػػي الرياضػػيات لػػدى تالميػػذ 
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كتػػـ إعػػداد حقيبػػة  ،كالمػػني  شػػبو التجريبػػي ،. اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  الك ػػ يداديػػةاإلعالمرحلػػة 
كقائمػػػػػة معػػػػػايير لت ػػػػػميـ الحقيبػػػػػة التعليميػػػػػة  ،تعليميػػػػػة إلرتركنيػػػػػة قائمػػػػػة علػػػػػى المػػػػػدخل الكقػػػػػائي

كاختبػػار التح ػػيل الدراسػػي. كتػػـ اختيػػار عينػػة  ،كاختبػػار ميػػارات الت كيػػر المسػػتقبلي ،االلرتركنيػػة
قسػػمت عشػػكائيًا إلػػى مجمػػكعتيف:  ،( تلميػػذًا كتلميػػذة981( مػػدارس مككنػػة مػػف )5)عشػػكائية مػػف 

( تلميذًا كتلميذة. كتك ل الباحث 91كمجمكعة ضابطة ) ،( تلميذًا كتلميذه91مجمكعة تجريبية )
إلى أف استخداـ الحقيبة التعليمية االلرتركنية فعاؿ في تنمية الت كير المسػتقبلي كالتح ػيل كبقػاء 

كتك ػػػل الباحػػػث أيضػػػًا إلػػػى كجػػػكد  ،لـ فػػػي الرياضػػػيات لػػػدى تالميػػػذ المرحلػػػة اإلعداديػػػةأثػػػر الػػػتع
 اإلعداديػػةعالقػػة ارتباطيػػة قكيػػة بػػيف الت كيػػر المسػػتقبلي كالتح ػػيل الدراسػػي لػػدى تالميػػذ المرحلػػة 

 في مادة الرياضيات.
 ـ(:6101دراسة جعفر ). 4

 ،رتركنيػػة فػػي الػػتعلـ الػػذاتي لمػػادة التػػاريخىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة فاعليػػة الحقيبػػة التعليميػػة اإلل
أجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي محافظػػة القنيطػػرة فػػي سػػكريا لطالبػػات الثػػاني الثػػانكي ا دبػػي فػػي العػػاـ 

حيػػػث تركنػػػت  ،ـ( . اتبعػػػت الباحثػػػة فػػػي دراسػػػتيا المػػػني  التجريبػػػي6118 –ـ 6117الدراسػػػي )
مجمكعػة تجريبيػة  ،إلػى مجمػكعتيفتػـ تقسػيميـ ق ػديًا  ،( طالػب ك طالبػة21عينة الدراسػة مػف )

( طالػػػػب ك طالبػػػػة. اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة ا دكات 31( طالػػػػب ك طالبػػػػة كمجمكعػػػػة ضػػػػابطة )31)
اسػػتبياف.  –بعػػدي(  –اختبػػار تح ػػيلي )قبلػػي  –البحثيػػة التاليػػة: الحقيبػػة التعليميػػة اإللرتركنيػػة 

الحقيبػػػػة التعليميػػػػة  ككانػػػػت أىػػػػـ النتػػػػائ  التػػػػي تك ػػػػلت إلييػػػػا الباحثػػػػة ىػػػػي أف الػػػػتعلـ باسػػػػتخداـ
كأف اتجاىػػات الطالبػػػات نحػػػك الػػتعلـ باسػػػتخداـ الحقيبػػػة اإللرتركنيػػة أربػػػر مػػػف  ،االلرتركنيػػة فعػػػاؿ
 اتجاىات الذككر.

 ـ( :6101دراسة العنزي ). 5
 االبتدائيػػةىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى بحػػث أثػػر اسػػتخداـ حقيبػػة إلرتركنيػػة فػػي مػػادة العلػػـك للمرحلػػة 

الباحػػػث المػػػني  التجريبػػػي  كاتبػػػع .درجػػػة رضػػػا اآلبػػػاء كالتالميػػػذ عنيػػػاعلػػػى التح ػػػيل الدراسػػػي ك 
فػػػي مدرسػػػتي المثنػػػى ك أحمػػػد  تلميػػػذاً  (59)تركنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  ،بت ػػػميـ شػػػبو تجريبػػػي

الخمػػػيس االبتػػػدائيتيف للبنػػػيف التػػػابعتيف لمنطقػػػة ال ركانيػػػة التعليميػػػة فػػػي دكلػػػة الركيػػػت، كذلػػػؾ فػػػي 
ككانػػت المجمكعػػة التجريبيػػة  ،ـ (6191 –ـ 6119 )الدراسػػيال  ػػل الدراسػػي ا كؿ مػػف العػػاـ 
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في مدرسة أحمد  تلميذاً  (64)أما الضابطة فكانت مف ، في مدرسة المثنى تلميذاً  (65)مككنة مف
تـ قياس التح يل الدراسي عف طريػل االختبػار التح ػيلي كطبػل علػى المجمػكعتيف، . الخميس

يـ فػػػي المنتػػػدى المخ ػػػص كأيضػػػا عػػػف طريػػػل أمػػػا رضػػػا اآلبػػػاء فػػػتـ تقػػػديره عػػػف طريػػػل مشػػػاركت
خطاب مكجو ليـ، كرضا التالميذ عف طريل مقيػاس يشػتمل علػى ثالثػة أبعػاد كىػي: الرضػا عػف 

. كالرضا عػف دكر المعلػـ االلرتركنيةكالرضا عف تجربة التعلـ باستخداـ الحقيبة  ،المادة التعليمية
التح ػيل ل ػالح المجمكعػة التجريبيػة  فػي كأس رت نتائ  الدراسة عف كجكد فركؽ دالػة إح ػائياً 

ككجػػدت الدراسػػة أيضػػا مسػػتكى رضػػا عػػاؿ ذك داللػػة  االلرتركنيػػةالتػػي درسػػت باسػػتخداـ الحقيبػػة 
فيما لـ تجػد الدراسػة مسػتكى رضػا مرت ػع عػف الحقيبػة  ،إح ائية عند تالميذ المجمكعة التجريبية

 .اإللرتركنية لدى اآلباء
 ( :ـ6101دراسة الكمباني ). 6

 النتحػػػك م ػػػاىيـ بعػػػض تنميػػػة فػػػي محكسػػػبة تعليميػػػة حقيبػػػة فاعليػػػة قيػػػاس إلػػػى البحػػػث ىػػػذا ىػػػدؼ
ػػرؼ  ىػػػذا اعتمػػػد عمػػاف. سػػػلطنة فػػػي العاشػػر ال ػػػا طالبػػػات لػػدىكاالتجػػػاه  الل ػػػكي  كا داء كال َّ
ػرفية النتحكيػة لم ػاىيـتحليػل المحتػكى ل قائمػة :أدكات كىػي (2) البحث  الم ػاىيـ اختبػارك  ، كال َّ
ػػػرفية النَّحكيػػػة  النتحكيػػػة الم ػػػاىيـ دراسػػػة نحػػػك العاشػػػر ال ػػػا طالبػػػات اتجاىػػػات مقيػػػاس، ك  كال َّ
رفية  تقػكيـ معػايير قائمػة الرتػابي، ا داء تبػاراخ ،ا كؿ الدراسػي ال  ػل فػي علػييفَّ  المقررة كال َّ
 -ـ 6118) الدراسػػػػي العػػػػاـ فػػػػي المحكسػػػػبة التعليميػػػػة الحقيبػػػػة تطبيػػػػل تػػػػـ كلقػػػػد .الرتػػػػابي ا داء
 مسػق  لمحافظػة التابعػة الحككميػة المػدارس فػي العاشر ال ا طالبات مف عينة على( ـ6119
 التػي التجريبيػة العينػة أفػراد يمثلفَّ  طالبة (68) طالبة، (49) عددىا بل) كالتي عماف، سلطنة في

ػػػرفية النتحكيػػة الكحػػدات درسػػت  يمػػػثلفَّ  طالبػػة( 39) المحكسػػبة، التعليميػػػة الحقيبػػة باسػػتخداـ كال َّ
ػػرفية النتحكيػػة الكحػػدات درسػػت التػػي الضػػابطة العينػػة ادأفػػر   كلقػػد .المعتػػادة بالطريقػػة المقػػررة كال َّ

 الطالبػػات فاعليػػة زيػػادة فػػيتسػػيـ  المقترحػػة المحكسػػبة التعليميػػة الحقيبػػةتك ػػلت الباحثػػة إلػػى أف 
ػػرفية النتحكيػػة الم ػػاىيـ مػػف كتمكػػنيف للػػتعلـ قبػػاليفالمقػػررة  كال َّ ػػرؼكا النتحػػك ح ػػص علػػى كا   ل َّ
 الػػذاتي الػػتعلـ مبػػدأ لػػدييفَّ  عػػزز ممػػاالحقيبػػة  فػػي المقترحػػة التعليميػػة بالبػػدائل كاسػػتمتاعيف بشػػ ا
 المقػػرر درسػػف الالتػػي الضػػابطة المجمكعػػة لطالبػػات يتسػػفَ  لػػـ الػػذي ا مػػر اإلتقػػاف درجػػة كتحقيػػل
  .المعتادة بالطريقة
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 ـ(: 6117. دراسة جواد وآخروف )7

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر ت ػػػميـ حقيبػػػة تعليميػػػة إلرتركنيػػػة لػػػتعلـ بعػػػض الميػػػارات         
أجريػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي بابػػػػل بػػػػالعراؽ          ،ا ساسػػػػية علػػػػى بسػػػػاط الحركػػػػات ا رضػػػػية للمبتػػػػدئيف

  كاسػػػػتخدـ      ،ـ (6117 –ـ 6112سػػػػنكات فمػػػػا دكف( للعػػػػاـ الدراسػػػػي)  91لمنتخػػػػب بابػػػػل بػػػػراعـ )
(       8البػػػاحثكف المػػػني  التجريبػػػػي ذك المجمكعػػػات المترافئػػػػة حيػػػث اشػػػتملت عينػػػػة الدراسػػػة علػػػػى )

كتػـ تقسػيميـ     ،العبيف مف المبتدئيف كتـ اختيارىـ بالطريقػة العشػكائية مػف اتحػاد بابػل للجمناسػتؾ
    ،ب( طػػال5( طػػالب كالمجمكعػػة الضػػابطة )5المجمكعػػة التجريبيػػة ) ،إلػػى مجمػػكعتيف مترػػافئتيف

العجلػػة      –ـ 61ركػػض  –كلضػػماف الترػػافؤ تػػـ ضػػب  المت يػػرات التاليػػة: كثػػب طكيػػل مػػف الثبػػات 
      –ا داء. اسػػػػتخدـ البػػػاحثكف ا دكات البحثيػػػػة التاليػػػة: الحقيبػػػػة التعليميػػػة اإللرتركنيػػػػة  –البشػػػرية 

ك ػل إلييػا البػاحثكف   اسػتمارة تسػجيل البيانػات. ككانػت أىػـ النتػائ  التػي ت –االختبارات المياريػة 
ىػػػػي أف اسػػػػتعماؿ الحقيبػػػػة التعليميػػػػة االلرتركنيػػػػة سػػػػاعد فػػػػي فيػػػػـ كاسػػػػتيعاب ا جػػػػزاء الت  ػػػػيلية        

 للميارات بشكل أفضل كساعد في تطكير إمكانيات الالعبيف كتطكير الجانب المعرفي لدييـ.

 ـ( :6115. دراسة بني عواد )8

لػػػػكـ بحقيبػػػػة إلرتركنيػػػػة كفػػػػل برنػػػػام  إنتػػػػل "التعلػػػػيـ           ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة أثػػػػر تػػػػدريس الع
للمسػػػػػتقبل" فػػػػػي ارتسػػػػػاب طلبػػػػػة ال ػػػػػا الثػػػػػامف ا ساسػػػػػي للم ػػػػػاىيـ العلميػػػػػة مقارنػػػػػة بالطريقػػػػػة            

( طالبػًا كطالبػة مػف طلبػة ال ػا الثػامف ا ساسػي مػف    96االعتياديػة. تترػكف أفػراد الدراسػة مػف )
التػػػػابعتيف         ،ا كلػػػػى للبنػػػػيف كمدرسػػػػة المػػػػزار ا ساسػػػػية ا كلػػػػى للبنػػػػاتمدرسػػػػتي المػػػػزار ا ساسػػػػية 

ـ( كقػد اختيػر أفػراد الدراسػة بالطريقػة       6117 –ـ 6112لمديرية تربية إربد الثانية للعػاـ الدراسػي )
ك ف المعلػـ كالمعلمػة اللػذاف يدرسػاف ال ػا الثػامف    ،الق دية لتػكفر مختبػرات الحاسػكب الحديثػة

كتػػػػـ تكزيػػػػع أفػػػػراد الدراسػػػػة عشػػػػكائيًا إلػػػػى أربػػػػع            ،ىػػػػاتيف المدرسػػػػتيف يحمػػػػالف شػػػػيادة اإلنتػػػػلفػػػػي 
( طالبػة. قػاـ الباحػث   69كالثانيػة ) ،( طالبػاً 69مجمكعات: مجمكعتاف تجريبيتاف ضمت ا كلى )

       بت ػػػميـ الكحػػػدة الثانيػػػة "الكراثػػػة" مػػػف كتػػػاب العلػػػـك لل ػػػا الثػػػامف ا ساسػػػي علػػػى شػػػكل حقيبػػػة 
أعػػػد الباحػػػث اختبػػػار ارتسػػػاب الم ػػػاىيـ العلميػػػة      ،إلرتركنيػػػة كفػػػل برنػػػام  إنتػػػل "التعلػػػيـ للمسػػػتقبل"
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كتػػـ التحقػػل مػػف  ػػدؽ كثبػػات االختبػػار. كأظيػػرت نتػػائ  الدراسػػة أف      ،مػػف نػػكع االختيػػار المتعػػدد
ل ػا الثػامف   ( فػي ارتسػاب طلبػة اα=1.14ىناؾ فرقًا ذك داللة إح ػائية عنػد مسػتكى داللػة  )

ا ساسػػػػي للم ػػػػاىيـ العلميػػػػة يعػػػػزى للطريقػػػػة كل ػػػػالح المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كالتػػػػي تػػػػـ تدريسػػػػيا          
كأظيػػػرت النتػػػائ  عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد         ،باسػػػتخداـ الحقيبػػػة االلرتركنيػػػة

العلميػػة تعػػزى      ( فػػي ارتسػػاب طلبػػة ال ػػا الثػػامف ا ساسػػي للم ػػاىيـα=1.14مسػػتكى داللػػة  )
ككشػػ ت النتػػائ  أيضػػًا عػػدـ كجػػكد فػػرؽ داؿ إح ػػائيًا عنػػد مسػػتكى       ،أنثػػى( ،إلػػى الجػػنس )ذكػػر

( فػػػػي ارتسػػػػاب طلبػػػػة ال ػػػػا الثػػػػامف ا ساسػػػػي للم ػػػػاىيـ العلميػػػػة تعػػػػزى إلػػػػى        α=1.14داللػػػػة  )
 الت اعل ما بيف الطريقة كالجنس.

 التعميق عمى دراسات المحور األوؿ:

 الدراسات في ىذا المحور الحقيبة التعميمية االلكترونية حيث: تناولت

  ـ( فػي ت ػميـ الحقيبػة 6191ـ( مع دراسة )جػكاد كآخػركف 6194ات قت دراسة )مكحاف
 .االلرتركنية لتدريس منياج التربية البدنية

  ت ػػميـ الحقيبػػػة  ـ( فػػػي6112 ،ـ( مػػػع دراسػػة )بنػػػي عػػكاد6191ات قػػت دراسػػػة )العنػػزي
. لتدريسااللرتركنية   منياج العلـك

  ـ( كدراسػػة )متػػكلي 6193ـ( كدراسػػة )الخكالػػدة كالتميمػػي 6194ات قػػت دراسػػة )أبػػك مزيػػد
 ـ( في المت ير التابع كىك التح يل الدراسي.6191ـ( كدراسة )العنزي 6199

 ـ( 6194فمػػػػػثاًل دراسػػػػػة )مكحػػػػػاف  ،تناكلػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة مراحػػػػػل دراسػػػػػية مختل ػػػػػة
تيدفت طػالب ـ( اسػ6191بينما دراسة )المشرفي  ،التربية البدنية استيدفت طالبات كلية

 كطالبات رياض ا ط اؿ.

 ( .جميع الدراسات السابقة في حجـ العينة )عدد أفراد العينة اختل ت 

  ـ(  6194دراسػػػػة )أبػػػػك مزيػػػػد اتبعػػػػت جميػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابقة المػػػػني  التجريبػػػػي ماعػػػػدا
ـ( حيػػػػػث اتبعػػػػػت المنيجػػػػػيف 6199تػػػػػكلي دراسػػػػػة )ماتبعػػػػػت المػػػػػني  شػػػػػبو التجريبػػػػػي ، ك 
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ـ( حيػػث اتبعػػت المػػني  المسػػحي 6191كدراسػػة )المشػػرفي  ،شػػبو التجريبػػي( ،)الك ػػ ي
 باإلضافة إلى المني  التجريبي.

  جميػػع الدراسػػات السػػابقة اختل ػػت فػػي اليػػدؼ مػػف ت ػػميـ الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػةل
 مية االلرتركنية في التدريس.لرنيا  ات قت على فاعلية استخداـ الحقيبة التعلي

  ـ(  فػػػي 6191ـ( ك دراسػػػة )العنػػػزي 6199ات قػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة )متػػػكلي
 عملية ت ميـ الحقيبة التعليمية االلرتركنية.

  ـ( فػي عينػة الدراسػة )طالبػات ال ػا 6194ات قت الدراسة الحالية مع دراسة )أبك مزيد
 تجريبي( .التاسع ا ساسي( ك نكع المني  )شبو ال

  ـ( كدراسػة 6194ـ( كدراسػة )مكحػاف 6194ات قت الدراسة الحالية مع دراسػة )أبػك مزيػد
 ـ( في جنس العينة )إناث( .6191)جع ر 

  اختل ػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع جميػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي المت يػػر التػػابع )تنميػػة م ػػاىيـ
 (.( ك المنياج )الترنكلكجياترنكلكجيا النانك

 :ادة مف دراسات المحور األوؿأوجو االستف

 االطالع على ا دب التربكي. .9

 تكجيو نظر الباحثة إلى فكائد استخداـ الحقيبة التعليمية االلرتركنية في التدريس. .6

 التعرؼ على خطكات ت ميـ الحقيبة التعليمية االلرتركنية. .3

 معرفة كي ية بناء أدكات الدراسة. .5
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  يا النانو في التعميـالمحور الثاني: دراسات تناولت تكنولوج

 :ـ(6104ة لبد )دراس .9

ىدفت ىذه الدراسة إلى إثراء بعض مكضكعات منيػاج العلػـك بتطبيقػات النػانك ترنكلػكجي كقيػاس 
أثره على مستكى الثقافة العلمية لطالبػات ال ػا الحػادي عشػر. اتبعػت الباحثػة فػي ىػذه الدراسػة 

كاتبعػت  ،المتضػمنة لتطبيقػات النػانك ترنكلػكجي المني  البنائي حيث قامت بإعداد المادة اإلثرائية
كاختػارت الباحثػة عينػة  ،كذلؾ المني  التجريبي حيث قامت بتدريس المني  المثري لعينة الدراسػة

( طالبة مف طالبات ال ا الحػادي عشػر علػـك 51كتمثلت العينة في ) ،ق دية لتطبيل الدراسة
%( كىػذه 73.74لعلميػة للطالبػات ك ػل إلػى )إنسانية. تك لت الباحثة إلى أف مستكى الثقافػة ا

 %( كالذي حدد كمعدؿ مقبكؿ تربكيًا.71النسبة أعلى مف المعدؿ االفتراضي )
 ـ( :6106دراسة الشيري ). 6

ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ علػى فاعليػة برنػام  تعليمػي قػائـ علػى الكسػائ  المتعػددة فػي إرسػاب 
النػانك كاتجاىػاتيـ نحكىػا. اسػتخدـ الباحػث المػني   طالب ال ا الثػاني ثػانكي م ػاىيـ ترنكلكجيػا

البعػدي(  –شبو التجريبي ذي الت ميـ التجريبي لمجمكعتيف مرتبطتيف باسػتخداـ القيػاس )القبلػي 
أداة قيػػاس االتجػػاه  ،باالعتمػػاد علػػى أداتػػي البحػػث )االختبػػار التح ػػيلي لم ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك

بيقيمػا علػى عينػة عشػكائية مػف طػالب ال ػا الثػاني ثػانكي نحك م اىيـ ترنكلكجيا النػانك( تػـ تط
( طالػػب. أظيػػرت النتػػائ  56المملرػػة العربيػػة السػػعكدية مككنػػة مػػف ) –العلمػػي بمدينػػة الطػػائا 

 فاعلية البرنام  التعليمي في ارساب الطلبة م اىيـ ترنكلكجيا النانك كتركيف اتجاه ايجابي نحكىا.
 :ـ(6100دراسة الرمادي ). 4

ذه الدراسة إلى ت ميـ مقرر دراسي يتـ تدريسو فػي أقسػاـ المكتبػات كالمعلكمػات العربيػة ىدفت ى
كقػػػػػد شػػػػػمل المقػػػػػرر  ،حػػػػػكؿ أسػػػػػس تقنيػػػػػة النػػػػػانك كتطبيقاتيػػػػػا فػػػػػي مجػػػػػاؿ المكتبػػػػػات كالمعلكمػػػػػات

 المكضكعات التالية:
التعريػا بعلػـ كترنكلكجيػا النػانك مػف حيػث النشػأة كالتطػكر كا نػكاع كالمميػزات كالمخػػاطر  -

 كأبرز ال ناعات الناتجة عنيا كالكضع الراىف كالبحث حكليما في الكطف العربي.
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التعريػػػػػا بتطبيقػػػػػات تقنيػػػػػة النػػػػػانك التػػػػػي يمكػػػػػف االسػػػػػت ادة منيػػػػػا فػػػػػي مجػػػػػاؿ المكتبػػػػػات  -
 كالمعلكمات.

التعريػػػػػا بػػػػػال رص المتاحػػػػػة ككػػػػػذلؾ التحػػػػػديات المتكقػػػػػع مكاجيتيػػػػػا عنػػػػػد تػػػػػدريس مقػػػػػرر  -
فػػػػي مجػػػػاؿ المكتبػػػػات كالمعلكمػػػػات" فػػػػي أقسػػػػاـ المكتبػػػػات "ترنكلكجيػػػػا النػػػػانك كتطبيقاتيػػػػا 
 كالمعلكمات في الكطف العربي.

ككحداتػػو  ،كضػع ت ػميـ ليػػذا المقػرر يشػتمل علػػى أىدافػو كرؤيتػو كالنتػػائ  التعليميػة المتكقعػة -
 كطرؽ التعليـ كالتعلـ كالكسائل التعليمية.

 :(2010Antti ,دراسة آنتي ). 3

كضػركرة دمػ   ،ة أىمية تكسيع النطاؽ لمتطلبات ترنكلكجيا النػانكدراسة تحليلية ىدفت إلى مناقش
القضايا ذات ال لة الكثيقة بترنكلكجيا النانك في المناى  الدراسية في مختلا المراحل التعليميةل 
لنشػػػر الثقافػػػة العلميػػػة النػػػانك ترنكلكجيػػػة لػػػدى المتعلمػػػيف مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد اإلجػػػراءات كالكسػػػائل 

كالرشػػا عػػف أىميػػة إعػػادة ىيكليػػة ا نظمػػة كالبنػػى التعليميػػة بمػػا  ،ال ايػػةكا نشػػطة لتحقيػػل ىػػذه 
يتكافػػػل مػػػع متطلبػػػات ترنكلكجيػػػا النػػػانك. ككػػػاف مػػػف أىػػػـ نتائجيػػػا: التأريػػػد علػػػى تضػػػميف المنػػػاى  

كأىميػػة بنػػاء  ،إيجػػاد بيئػػة تعليميػػة لتػػدعيـ البحػػث العلمػػي كالترنكلػػكجي ،الدراسػػية ترنكلكجيػػا النػػانك
كضركرة دعـ كتشجيع عمليتي االبداع كاالبترار فػي الترنكلكجيػا  ،رنكلكجيا النانكنظرية تحليلية لت

كعمػػل منػػاظرات علميػػة كحػػكارات تثقي يػػة مػػف خػػالؿ بػػرام  تلي زيكنيػػة لشػػرح أبعػػاد ىػػذه  ،المتقدمػػة
 الترنكلكجيا الكاعدة.

 :ـ(6118دراسة السايح وىاني ). 4

  العلـك بالمرحلػة اإلعداديػة م ػاىيـ النػانك ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على مدى تضمف مني
ككذلؾ التعرؼ على فعالية كحدة مقترحة متضمنة بعض م اىيـ النانك ترنكلكجي فػي  ،ترنكلكجي

( طالبػػػًا مػػػف طػػػالب 91التح ػػػيل كاالتجػػػاه نحػػػك النػػػانك ترنكلػػػكجي. تركنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
لشػيخ كا خػرى بمحافظػة دميػاط فػي ال ا الثاني إعدادي في مدرستيف إحػداىما بمحافظػة ك ػر ا

باسػػػتخداـ الت ػػػميـ التجريبػػػي لمجمػػػكعتيف مػػػرتبطتيف. أظيػػػرت نتػػػائ   ،جميكريػػػة م ػػػر العربيػػػة
الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد أي إشػػػػارة إلػػػػى م ػػػػاىيـ النػػػػانك ترنكلػػػػكجي فػػػػي مقػػػػرر العلػػػػـك بالمرحلػػػػة 

ذات داللػة إح ػائية  كما أظيرت النتائ  كجكد فركؽ  ،اإلعدادية كذلؾ بعد تحليل محتكى المقرر
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( بػػػيف نتػػػائ  االختبػػػاريف القبلػػػي كالبعػػػدي ل ػػػالح االختبػػػار البعػػػدي 1.19عنػػػد مسػػػتكى الداللػػػة )
 لالختبار التح يلي لم اىيـ النانك ترنكلكجي كلمقياس االتجاه نحك النانك ترنكلكجي.

 ( :Semih & Yelda(2008 ,دراسة سميح ويمدا . 5

 ،ع الحػػػالي للتعلػػػيـ فػػػي ظػػػل التطػػػكر النػػػانك ترنكلػػػكجيىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تشػػػخيص الكضػػػ
كالتحػػػػديات التػػػػي تكاجػػػػو المؤسسػػػػات ا راديميػػػػة. كخل ػػػػت إلػػػػى أف ترنكلكجيػػػػا النػػػػانك مػػػػف أرثػػػػر 

كالتي أ بحت تنتشر كبسرعة في كافة المجػاالت  ،التخ  ات العلمية أىمية في الكقت الحالي
انات ىائلة لتؤثر كبشكل كبيػر علػى العػالـ الػذي كأف تطبيقات ترنكلكجيا النانك لدييا إمك ،العلمية

كأف ترنكلكجيػا النػانك  ،كالبيئػة كالطػب ،كالطاقػة ،كااللرتركنيػات ،نعيش فيو مف السلع االستيالرية
سػػكؼ تػػؤثر علػػى جميػػع قطاعػػات االقت ػػاد علػػى المسػػتكى العػػالمي. كأرػػدت علػػى ضػػركرة اتخػػاذ 

كضركرة تثقيا كتدريب جيػل  ،لقطاع الخاصمبادرات نحك ا بحاث سكاء كاف مف الحككمة أك ا
 مف الميندسيف كالعلماء المتخ  يف مف أجل ت ميـ كبناء ا جيزة النانكية.

 : Alford) (2007 ,دراسة ألفورد. 6

كذلػػؾ  ،ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تطػػكير منػػاى  تقنيػػة النػػانك لطػػالب المرحلػػة الثانكيػػة فػػي اسػػتراليا
نيػػة النػػانك لطػػالب المرحلػػة الثانكيػػة فػػي اسػػتراليا. كقػػد تميػػز عػػف طريػػل ت ػػميـ برنػػام  لتعلػػيـ تق

 البرنام  بأنو:
 يركز على تطبيقات تقنية النانك.  -

 مشاركة ال ناعييف في تعليـ تقنية النانك. -

 تناكؿ المنياج بتكسع لتطبيقات تقنية النانك كأثرىا على المجتمع. -

 (: Kuan-Chih,2006كواف )-دراسة شي. 7

 ،ة لبنػاء برنػام  لتطػكير خبػرات معلمػي المرحلػة الثانكيػة فػي مجػاؿ تقنيػة النػانكىدفت ىذه الدراس
( مدرسة في تايكاف. كقد أكضحت النتائ  ازدياد في اتجاىات المعلميف 929كقد شمل البرنام  )

 كقد ناقشت الدراسة االستمرار في استخداـ ىذا البرنام . ،نحك البرنام 
 : ) & Rogers Adams(2004 ,دراسة آدمز و روجرز . 8

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى بنػػاء محتػػكى تعليمػػي شػػامل كنػػكعي فػػي ترنكلكجيػػا النػػانك يمكػػف تعديلػػو 
كا عطػاء الطػالب فر ػة مػف  ،كتطكيره لي بح قاباًل لتدريس كتثقيا عامة الناس في ىػذا المجػاؿ
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ا النػػانك. أجػػل ارتشػػاؼ مجػػاالت الدراسػػة قبػػل العػػكدة لسػػنة االمتيػػاز لت ػػميـ مػػني  فػػي ترنكلكجيػػ
كتك ػػلت الدراسػػة إلػػى أف ترنكلكجيػػا النػػانك عبػػارة عػػف ىندسػػة نانكيػػة يمكػػف تقػػديميا للطػػالب فػػي 

كتكحيػػػػػد اسػػػػػتخداـ  ،شػػػػػكل مػػػػػني  مكحػػػػػد يشػػػػػمل علػػػػػى أساسػػػػػيات كتطبيقػػػػػات النػػػػػانك ترنكلػػػػػكجي
اسػػػتراتيجيات التػػػدريس بحيػػػث يشػػػمل المػػػني  علػػػى محتػػػكى معرفػػػي تثقي ػػػي للطػػػالب فػػػي مختلػػػا 

 ية. مراحليـ الدراس

 التعميق عمى دراسات المحور الثاني:

 تناكلت دراسات المحكر الثاني ترنكلكجيا النانك في التعليـ حيث:

  ـ( فػػي تنػػاكؿ منيػػاج العلػػكـ6119ـ( كدراسػػة )السػػايح كىػاني 6193ات قػت دراسػػة )لبػػد، 
 كاقتراح كحدة دراسية متضمنة لترنكلكجيا النانك.

  الشػػيري( 2007ـ( كدراسػػة )6196ات قػػت دراسػػة Alford  مػػف حيػػث ت ػػميـ برنػػام )
 لتعليـ تقنية النانك.

  الرمادي( 2004ـ( كدراسة )6199ات قت دراسة Adams & Rogers مف حيث بناء )
 مقرر لتدريس ترنكلكجيا النانك.

 ( 2010ات قػت دراسػػة Antti( مػػع دراسػة )2008 Semih & Yelda  فػػي ككنيػػا )
عليمػػػي الػػػراىف مػػػف حيػػػث تنػػػاكؿ قضػػػايا دراسػػػة تحليليػػػة تيػػػدؼ إلػػػى تشػػػخيص الكضػػػع الت

 ترنكلكجيا النانك.

 ( 2006ان ردت دراسػة Kuan-Chih فػي بنػاء برنػام  لتطػكير خبػرات معلمػي الثانكيػة )
 في مجاؿ تقنية النانك.

  ـ( مػػف حيػػث 6196ـ( كدراسػػة )الشػػيري 6193ات قػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة )لبػػد
 استخداـ المني  التجريبي.
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  ـ( فػػػػػي المت يػػػػػرات التابعػػػػػة )م ػػػػػاىيـ 6196الحاليػػػػػة كدراسػػػػػة )الشػػػػػيري ات قػػػػػت الدراسػػػػػة
 االتجاه( . ،ترنكلكجيا النانك

  اختل ػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع جميػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي أف مكضػػكع ترنكلكجيػػا النػػانك
لل ػا التاسػع ا ساسػي أي أنػو لػيس  يسػو فػي منيػاج الترنكلكجيػامطركح فعليػًا كيػتـ تدر 

 قبل الباحثة. كحدة مقترحة مف

 :أوجو االستفادة مف دراسات المحور الثاني

 االطالع على ا دب التربكي. .9

 تكجيو نظر الباحثة إلى أىمية مكضكع ترنكلكجيا النانك. .6

 اختيار الطريقة المناسبة في تدريس مكضكع ترنكلكجيا النانك. .3

ؿ النتػػػػائ  تػػػػدعيـ الدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ تنميػػػػة م ػػػػاىيـ ترنكلكجيػػػػا النػػػػانك مػػػػف خػػػػال .5
 كالتك يات كالمقترحات التي أكردتيا بعض الدراسات السابقة.
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

كسػيتـ عرضػيا كفػل ا جػزاء  ،يعرض ىذا ال  ل اإلجراءات التي تـ اتباعيا في الدراسػة الحاليػة
 التالية:

 منيج الدراسة:. 0

ثة في ىػذه الدراسػة المػني  شػبو التجريبػيل حيػث اختػارت المدرسػة ق ػديًا بسػبب استخدمت الباح
كسػػيكلة تطبيػػل  ،كلقػػرب المدرسػػة مػػف منطقػػة السػػكف ،المعرفػػة السػػابقة بمعلمػػة مػػادة الترنكلكجيػػا

كاسػتخدمت الباحثػة   ،كتـ اختيار عينة الدراسة )ف كؿ التطبيل( بطريقة عشػكائيةأدكات الدراسة، 
يف )التجريبيػػػة كالضػػػابطة( مػػػع التطبيػػػل )البعػػػدي( الختبػػػار م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا ت ػػػميـ المجمػػػكعت

 .حكىاالنانك ك مقياس االتجاه ن

 :تصميـ الدراسة ومتغيراتيا .6

 تصميـ الدراسة: -أ 

اسػػػػػتخدمت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة الت ػػػػػميـ شػػػػػبو التجريبػػػػػي لمجمػػػػػكعتيف مسػػػػػتقلتيف )المجمكعػػػػػة    
القيػػاس القبلػػي كالبعػػدي  داء المجمػػكعتيف فػػي اختبػػار التجريبيػػة، المجمكعػػة الضػػابطة( بػػإجراء 

 ( يكضح ذلؾ.5.9م اىيـ ترنكلكجيا النانك، كمقياس االتجاه نحك ترنكلكجيا النانك، كالشكل )
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 ( : التصميـ شبو التجريبي لعينتيف مستقمتيف3.0الشكل )

 متغيرات الدراسة: -ب 

 تحددت مت يرات الدراسة فيما يأتي:  

 كيتمثل في الحقيبة التعليمية االلرتركنية. ر المستقل:المتغي 

 :كىما: المتغيراف التابعاف 

 تنمية م اىيـ ترنكلكجيا النانك لدى طالبات ال ا التاسع ا ساسي. -

 اتجاىات طالبات ال ا التاسع ا ساسي نحك ترنكلكجيا النانك. -

 مجتمع الدراسة:. 4

اسػػع ا ساسػػي فػػي مػػدارس اإلنػػاث بمنطقػػة شػػماؿ ترػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف طالبػػات ال ػػا الت
ـ 6192( مػدارس للعػاـ الدراسػي )91( طالبة مكزعػات علػى )9397قطاع غزة كالبال) عددىف )

 . (9)ـ(6197 –

                                                           

 ـ.6192/6197ية شماؿ غزة للعاـ الدراسي نشرة  ادرة عف قسـ التخطي  في مدير  (9)

 التطبٌكالبعدي المستملمتغٌرال التطبٌكالمبلً العٌنة

المجموعة

 التجرٌبٌة

المجموعة

 الضابطة

.اختبار1

مفاهٌم

تكنولوجٌا

النانو.

.ممٌاس2

االتجاهنحو

تكنولوجٌا

النانو.

 

الحمٌبة

التعلٌمٌة

 االلكترونٌة

.اختبار1

مفاهٌم

تكنولوجٌا

النانو.

.ممٌاس2

االتجاهنحو

تكنولوجٌا

النانو.
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 عينة الدراسة:. 3

( طالبػػة مػػف طالبػػات ال ػػا التاسػػع ا ساسػػي فػػي مدرسػػة نسػػيبة 91تركنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
( 5مكزعػػات علػػى شػػعبتيف تػػـ اخيارىمػػا عشػػكائيًا مػػف بػػيف ) ،اتبنػػت كعػػب ا ساسػػية العليػػا للبنػػ

كالشػػػعبة الثانيػػػة  ،( طالبػػػة كىػػػي تمثػػػل المجمكعػػػة التجريبيػػػة54الشػػػعبة ا كلػػػى عػػػددىا ) ،ف ػػػكؿ
 ( طالبة كىي تمثل المجمكعة الضابطة.54عددىا )

 . الحقيبة التعميمية االلكترونية:4

 إنتاج الحقيبة التعميمية االلكترونية: -أ

مػػت الباحثػػة بإعػػداد حقيبػػة تعليميػػة إلرتركنيػػة بيػػدؼ معرفػػة أثرىػػا فػػي تنميػػة م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا قا
ـ( مػػػػػف أجػػػػل إنتػػػػاج الحقيبػػػػة التعليميػػػػػة 6199 ،ت ػػػػميـ )أبػػػػك زينػػػػوالنػػػػانك، كقػػػػد تبنػػػػت الباحثػػػػػة 

االلرتركنيػػة كاسػػتخداميا فػػي تػػدريس طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة لمعرفػػة أثرىػػا فػػي تنميػػة م ػػاىيـ 
كباالعتمػػاد علػػػى الت ػػميـ  فػػػإف عمليػػة إنتػػػاج  ،لكجيػػا النػػانك كاالتجػػػاه نحػػك ترنكلكجيػػػا النػػانكترنك 

 ( ( :6.5الحقيبة التعليمية االلرتركنية مرت بست مراحل كىي )أنظر الشكل )

 

 ( : خطوات انتاج الحقيبة التعميمية االلكترونية لدى أبو زينو6.3الشكل )
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 مرحمة التخطيط:أوالا: 

نتػاج المػادة التعليميػة  باسػتخداـ الكسػائ المرحلة  تضمنت ىذه  ،المتعػددة إعادة ىيكلػة كتشػكيل كا 
 كعملية التخطي  مرت بالمراحل التالية:

حقيبة تعليميػة إلرتركنيػة فػي تنميػة م ػاىيـ : تحديد العنواف األساسي لممادة العممية وىو (9
 . ترنكلكجيا النانك

 عليمية إلرتركنية لكحدة "ن كر بالترنكلكجيا" .حقيبة ت إنتاج: تحديد الفكرة العامة وىي (6

 :تحديد األىداؼ العامة والخاصة (4

 كتضمنت ا ىداؼ العامة ما يلي:   

 التعرؼ إلى م يـك النانك.-أ 

 المقارنة بيف مقاييس ا جساـ المختل ة.-ب 
 التعرؼ إلى ترنكلكجيا النانك كخ ائ يا.-ج 
 التعرؼ إلى بعض مجاالت ترنكلكجيا النانك.-د 
 يكد العلماء ال لسطينييف في مجاؿ ترنكلكجيا النانك.تقدير ج-ق 
 تقدير أىمية ترنكلكجيا النانك في حياة اإلنساف.-ك 

 .ة فقد تـ  ياغتيا في مقدمة كل مكضكعأما ا ىداؼ الخا 

 :أىداؼ الموضوع األوؿ 

 تحديد أ ل كلمة النانك. .9

 تكضيح المق كد بالنانك. .6

 ا.ذكر أمثلة لجسيمات في حجـ النانك في حياتن .3

 المقارنة بيف مقاييس ا جساـ ال  يرة. .5
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 :أىداؼ الموضوع الثاني 

 .النانك ترنكلكجيا تعريا .9

 .النانكي  الحجـ إلى ت  يرىا عند تت ير المادة خ ائص أف استنتاج .6

 .السطحية المساحة في الزيادة عف تقرير كتابة .3

 .النانكية المكاد خ ائص ذكر .5

 :أىداؼ الموضوع الثالث 

 .النانكية الذىب جسيمات باستخداـ السرطاف مرض عالج كي ية على التعرؼ .9

 .النانكي  الركبكت تعريا .6

 .الطبي المجاؿ تخدـ نانكية أجيزة اختراع في العرب العلماء جيكد تقدير .3

 .الطبي المجاؿ في النانك ترنكلكجيا تطبيقات بعض ذكر .5

 :أىداؼ الموضوع الرابع 

 كني.تكضيح دكر ترنكلكجيا النانك في المجاؿ االلرتر  .9

 تكضيح دكر ترنكلكجيا النانك في مجاؿ الت ذية. .6

 تكضيح أىمية  ترنكلكجيا النانك في مجاؿ البناء. .3

 :أىداؼ الموضوع الخامس 

 تكضيح  دكر ترنكلكجيا النانك في مجاؿ الح ا  على البيئة مف التلكث. .9

 تكضيح المق كد بخا ية تأثير اللكتس. .6
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 تعريا المالبس الذكية. .3

 كجيا النانك قريبة المدى كبعيدة المدى.ذكر تطبيقات ترنكل .5

 تقدير أىمية ترنكلكجيا النانك في حياة اإلنساف. .4

 ،المرحلػػة الدراسػػية: ال ػػا التاسػػع ا ساسػػي ،تحديػػد المرحمػػة الدراسػػية والفئػػة العمريػػة (5
 .( سنة94 – 93ما بيف )ال ئة العمرية: 

 ، كتتلخص بما يلي:تحديد العناصر المادية والبرمجية (4

 مجية مثل:عنا ر بر - أ

 .برام  الرسـك كتحرير ال كر 

 .برنام  محرر الن كص 

 .برام  إنتاج كتحرير ا فالـ 

 .برام  تسجيل كتحرير ا  كات 

 الحقيبة باستخداـ برنام   إنتاجكقد تـ  ،بعض ل ات البرمجةflash. 
 عنا ر مادية مثل:- ب

 .جياز حاسكب 

 .كاميرات ت كير عادية كرقمية 

 .ماسحات ضكئية 

  اص مدمجة  قابلة للقراءة كالرتابة.مش الت أقر 

 .معدات كميكركفكنات  كتية كغرؼ  كت معزكلة 

 . طابعات 

 .متحركة كغير متحركة كرسكمات ك كت كأفالـ كن كص  كر مف المحتوى  تحديد (2
كذلػؾ مػف خػالؿ دليػػل  ،المنػت  مػع المسػتيدفة ال ئػة تعامػل ككي يػة المنػتج واجيػة تحديػد (7

 داـ البرنام .الحقيبة التعليمية كدليل استخ
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كمػػػف ىػػػذه  ،الحقيبػػػة التعليميػػػة أسػػػس حسػػػب برمجتيػػػا الممكػػػف التعميميػػػة البػػػدائل تحديػػػد (8
 البدائل:

 .مقاطع فيديك تكضيحية 

 .ركاب  تشعبية 

 .أنشطة تعليمية 

 .مقاطع  كتية 

 :اإلعدادمرحمة ثانياا: 

 كفي ىذه المرحلة تـ تحديد ما يلي:

 إنتاجيا المطلكب المادة كفيـ قراءة. 
 التعليمية للبرمجيات الرئيسة العنا ر كتعلـ دراسة. 
 عاـ بشكل تعليمية المادة إنتاج كي ية عف المعلكمات جمع. 

 مرحمة التصميـ: ثالثاا:

 كاإلعػػػداد، التخطػػي  مرحلػػة فػػي تحديػػدىا تػػـ التػػي المتطلبػػات ضػػكء فػػي المرحلػػة ىػػذه كقػػد تمػػت
 يلي: ما كتشمل

 عمليػػػػة فػػػي كتػػػكازف  مرئيػػػة ا ػػػركعن ت ػػػميـ مػػػػف تحتكيػػػو بمػػػا العػػػرض كاجيػػػة ت ػػػميـ .9
 .للبرمجية ىيكلية ككضع التركيب

 .المحكسبة التعليمية الحقيبة محتكيات تكضح التي كالشرائح كالمعلكمات القكائـ ت ميـ .6
 .كالمعلكمات القكائـ كت ميـ عرض في كاحد قكاـ على الثبات .3
 مناسب. ت ميـ في المحتكى  كضع .5
 .التعليمية البدائل فييا بما االلرتركنية التعليمية للحقيبة النيائي الشكل تحديد .4
 التكضػػػيحية كالرسػػػكمات كا فػػػالـ كالحركػػػات ال ػػػكر إلنشػػػاء كا دكات البػػػرام  اسػػػتخداـ .2

 .المرجكة ا ىداؼ لتحقيل العنا ر باقي مع فني بشكل كربطيا ال كتية كالن كص
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 مرحمة التنفيذ:رابعاا: 

 كتضمنت ىذه المرحلة ما يلي:

 الذي الباحث اسـ االلرتركنية، التعليمية الحقيبة عنكاف)  على شتملكت :المقدمة شريحة (9
 أعػػدت أجليػػا مػػف التػػي الكحػػدة كعنػػكاف الحقيبػػة، إعػػداد علػػى المشػػرؼ اسػػـ الحقيبػػة، أعػػد

 (. تخدميا التي الدراسية كالمرحلة االلرتركنية، التعليمية الحقيبة
 التعليميػػة الحقيبػػة خػػالؿ فمػػ المعركضػػة العلميػػة للمػػادة عامػػاً  ك ػػ اً  تتضػػمف :المقدمػػة (6

 مبسطة كفكرة التعليمية، المادة كأىمية منيا، كاليدؼ الرئيسة، ال كرة كتحديد االلرتركنية،
 التعليمية للحقيبة التربكية ا ىداؼ كشرح الحقيبة، محتكيات عف

 .البرنام  في سيره قبل المتعلـ تخص إرشادات :التعميمية الحقيبة دليل (3
 الحقيبػػة ليػػا أعػػدت التػػي ال ئػػة تحديػػد (:المسػػتيدفة الفئػػة)يفالمتعممػػ خصػػائص تحميػػل (5

 .التعليمية
 تحقيػػػل يسػػػتطيع المػػػتعلـ كػػػاف مػػػا إذا تحديػػػد إلػػػى ييػػػدؼ الػػػذي القبمػػػي: االختبػػػار وضػػػع (4

 .الحالي بالتعلـ السابل التعلـ يرب  جسر كعمل المكضكعة، ا ىداؼ
 جػكىر علػى الخطػكة ىػذه لكتشػتم: المحتوى  وكتابة التعميمية والبدائل النشاطات تحديد (2

 تحقيػل يك ػل نحػك علػى الم ػممة كاإلجػراءات عرضيا، كطريقة ا ساسية العلمية المادة
 .كاالختبارات كالطرائل كا نشطة كا ساليب الكسائل تعدد مراعاة مع المحددة، ا ىداؼ

 مػػف خلػػكه مػػف التأرػػد كذلػػؾ مػػف أجػػل لمبرنػػامج: والػػوظيفي التعميمػػي المحتػػوى  فحػػص (7
 العرض. طريقة أك المحتكى  في أخطاء أية أك ال نية ا خطاء

الحقيبة التعليمية االلرتركنية على المجمكعة التجريبيػة مػف خػالؿ تنزيػل الحقيبػة  تـ تن يذد كق
طلبػػت علػػى أجيػػزة الحاسػػكب فػػي مختبػػر الحاسػػكب فػػي مدرسػػة نسػػيبة بنػػت كعػػب، كمػػف ثػػـ 

لػػػى مككناتيػػػا، كبسػػػبب قلػػػة عػػػدد االطػػػالع علػػػى الحقيبػػػة كالتعػػػرؼ عالباحثػػػة مػػػف الطالبػػػات 
قامػت الباحثػة ، كانقطػاع التيػار الريربػائي، ا جيػزة )عػدـ تػكافر جيػاز حاسػكب لرػل طالبػة( 

كف مػف مػذاررة الحقيبػة فػي المنػزؿ بتسليـ نسخة مػف الحقيبػة االلرتركنيػة لرػل طالبػة لرػي تػتم
   بشكل فردي.
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 مرحمة االختبار والتقويـ:خامساا: 

 ال نية ا خطاء مف للبرنام  كالكظي ي التعليمي المحتكى  خلك مف لى التأردكىدفت ىذه المرحلة إ
 العرض كذلؾ مف خالؿ: كطريقة

 مجػاؿ فػي المخت ػيف المحكمػيف مػف مجمكعة على االلرتركنية التعليمية الحقيبة عرض .9
جراء كالتدريس، كالمناى  كالتقكيـ كالقياس التعليـ ترنكلكجيا  .الالزمة التعديالت كا 

 مف الكحػدات، كحدة أك جزء كل تن يذ عملية خالؿ الجزئية ال حص عملية تتـ أف ةمراعا .6
 ا ىػػػػداؼ إلػػػى تػػػػؤدي كحػػػدة كػػػػل أف مػػػف كالتأرػػػػد المطلػػػكب بالشػػػػكل عمليػػػا مػػػػف كالتأرػػػد
 إلػػػى إضػػػافة التحليػػػل، عمليػػػة أثنػػػاء تحديػػػده تػػػـ الػػػذي المحتػػػكى  علػػػى كتحتػػػكي  المطلكبػػػة
 بعضػيا مػع الكحػدات تجميػع كبعػد. لجزئيػةا ال حػص عمليات على بناء كالتعديل الحذؼ
 االلرتركنيػػػة التعليميػػػة للحقيبػػػة الػػػداخلي الترػػػاملي ال حػػػص عمليػػػة تػػػتـ أف يجػػػب الػػػبعض
 ال التػػػي ا جػػػزاء كت ػػػحيح سػػػليـ، بشػػػكل تعمػػػل المطلكبػػػة الكظػػػائا كػػػل أف مػػػف كالتأرػػػد
 تحققت.  قد ا ىداؼ كل أف مف التأرد ثـ تعمل،

 مرحمة التوثيق:سادساا: 

 إعػداد) الخػارجي أك( للبرنػام ) الػداخلي التكثيػل سكاء المراحل جميع في التكثيل عملية تمت
 بمػا اإلنتػاج عمليػة طيلػة التكثيل عملية تتزامف بحيث مرحلة، لرل( المستخدميف كدليل تقرير
 كالتن يذ. كالت ميـ كالتحليل الدراسة مراحل ذلؾ في

 ( ( .91مية االلرتركنية )أنظر الملحل )الحقيبة التعلي إنتاجكفي ضكء ىذه المراحل تـ 

 صدؽ الحقيبة التعميمية االلكترونية: -ب

 مجػاؿ فػي المخت ػيف المحكمػيف مػف مجمكعػة علػى االلرتركنيػة التعليميػة الحقيبػة فقد تػـ عػرض
( يكضػػػح أسػػػماء المحكمػػػيف 6الملحػػػل ) كالتػػػدريس، كالمنػػػاى  كالتقػػػكيـ كالقيػػػاس التعلػػػيـ ترنكلكجيػػػا
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 ،أبدى المحكمػكف بعػض المالحظػات كاآلراء فػي الحقيبػة منيػا: كضػكح الخػ  كقد ،كتخ  اتيـ
 .الالزمة التعديالت كتـ إجراء ،تناسل العرض ،مالئمة الكسائ  ،سالمة الل ة

 . أدوات الدراسة:5

كمػف ثػـ االجابػة  ،استخدمت الباحثة أدكات الدراسة لجمػع البيانػات كالمعلكمػات الخا ػة بالدراسػة
 سة كالتحقل مف فرضياتيا:على أسئلة الدرا

 اختبار مفاىيـ تكنولوجيا النانو:أوالا: 

 مرت عملية إعداد اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك بالمراحل التالية:

 تحديد اليدؼ مف االختبار:/ 0

ىدؼ االختبار إلى قياس مستكى م ػاىيـ ترنكلكجيػا النػانك لػدى طالبػات ال ػا التاسػع ا ساسػي 
 لمعلكمات.بمادة ترنكلكجيا ا

 قائمة تحميل محتوى مفاىيـ تكنولوجيا النانو/ بناء 6

يق ػػد بتحليػػل المحتػػكى تجزئػػة المحتػػكى إلػػى عنا ػػره أك أجزائػػو التػػي يتػػألا منيػػا بحيػػث يتضػػح 
 ،ـ6111 ،الترتيػػػػػب اليرمػػػػػي لألفكػػػػػار كالمعػػػػػاني أك العالقػػػػػات بػػػػػيف ا فكػػػػػار كالمعػػػػػاني )اللقػػػػػائي

 تحليل محتكى م اىيـ ترنكلكجيا النانك بالمراحل التالية: ( . كقد مرت عملية إعداد قائمة997ص

 اليدؼ مف التحميل: -أ

ييػػدؼ التحليػػل إلػػى ح ػػر م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك المتضػػمنة فػػي منيػػاج ترنكلكجيػػا المعلكمػػات 
كبنػاًء عليػو  ،كتحديػد مػدى المالئمػة ،ككتابة الداللة الل ظيػة لرػل م يػكـ ،لل ا التاسع ا ساسي

 د اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك.سيتـ إعدا
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 عينة التحميل: -ب

جيا" اشتملت عينة التحليل على الدرس ا كؿ "ترنكلكجيا النانك" مف الكحدة ا كلى "ن كر بالترنكلك 
مػػػف قبػػػل كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ العػػػالي  طػػػكرلل ػػػا التاسػػػع ا ساسػػػي الم مػػػف كتػػػاب الترنكلكجيػػػا

 ـ.6194 عاـ كالذي تـ تدريسو مطلعب لسطيف 

 وحدة التحميل: -ت

السػتخراج م ػاىيـ ترنكلكجيػا النػانك المػراد تنميتيػا  ،لقد اعتمػدت الباحثػة علػى ال قػرة ككحػدة تحليػل
 مف خالليا.

 فئة التحميل: -ث

 تـ تحديد فئة تحليل كاحدة فق  كىي م اىيـ ترنكلكجيا النانك.

 ضوابط التحميل: -ج

 كا ىداؼ الخا ة للمرحلة كا نشطة.تمت عملية التحليل في ضكء المحتكى  .9

لل ػا التاسػع ا ساسػي "الػدرس  تكى منياج الترنكلكجيااشتملت عملية التحليل على مح .6
 ا كؿ مف الكحدة ا كلى" .

 استخداـ القائمة المعدة لر د النتائ  . .3

 صدؽ التحميل: -ح

لمحكمػػيف تػػـ التحقػػل مػػف  ػػدؽ التحليػػل مػػف خػػالؿ عػػرض قائمػػة التحليػػل علػػى مجمكعػػة مػػف ا
( يكضػح 6الملحػل ) كالتدريس، كالمناى  كالتقكيـ كالقياس التعليـ ترنكلكجيا مجاؿ في المخت يف

 ،كقد أبدى المحكمكف بعض اآلراء مػف حيػث:  ػياغة التعريػا ،أسماء المحكميف كتخ  اتيـ
 كتـ إجراء التعديالت الالزمة. ،مالئمة الم يكـ ،سالمة الل ة
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 ثبات التحميل: -خ

 مف ثبات قائمة تحليل محتكى م اىيـ ترنكلكجيا النانك قامت الباحثة بما يلي:للتحقل 

 تحليل محتكى م اىيـ ترنكلكجيا النانك لل ا التاسع ا ساسي. .9

 للمشاركة في عملية التحليل. االستعانة بمعلمة ترنكلكجيا .6

قامػػػػت الباحثػػػػة بحسػػػػاب معامػػػػل االت ػػػػاؽ بػػػػيف تحليػػػػل الباحثػػػػة كتحليػػػػل المعلمػػػػة ا خػػػػرى  .3
 باستخداـ معادلة ىكلستي كالتي تأخذ ال كرة التالية:

 معامل الثبات =         

( عػػػػدد نقػػػػاط التحليػػػػل N2) ،( عػػػػدد نقػػػػاط التحليػػػػل ا كؿN1) ،( عػػػػدد نقػػػػاط االت ػػػػاؽMحيػػػػث )
( يكضػػػح معػػػامالت ثبػػػات تحليػػػل محتػػػكى م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك عبػػػر 5.9الثػػػاني. كالجػػػدكؿ )

 ا فراد.

 ( : حساب معامالت ثبات تحميل محتوى مفاىيـ تكنولوجيا النانو عبر األفراد.3.0ؿ )جدو

عدد نقاا 
 التحميل

 معامل الثبات عدد نقاا االتفاؽ المحممة الثاني المحممة األوؿ

97 97 97 9 

( أف عػدد نقػاط التحليػل لػدى المحللػة ا كلػى تسػاكي عػدد نقػاط التحليػل 5.9يتضح مف الجدكؿ )
 ،أي أنو ليس ىنالؾ اختالؼ بيف المحللتيف في نقاط التحليل ،(97محللة الثانية كيساكي )لدى ال

( أي أف قائمػػة تحليػػل محتػػػكى 9كىػػذا يعنػػي أف معامػػل الثبػػػات حسػػب معادلػػة ىكلسػػتي يسػػػاكي )
 م اىيـ ترنكلكجيا النانك تتمتع بدرجة ثبات عالية جدًا. 

 إعداد جدوؿ المواصفات:/ 4

كا ػ ات بنػاًء علػى تحليػػل محتػكى م ػاىيـ ترنكلكجيػا النػانك كالػذي ييػدؼ إلػػى تػـ إعػداد جػدكؿ الم
 ،ال يػػػـ ،قيػػػاس ارتسػػػاب الطالبػػػات لم ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك عنػػػد المسػػػتكيات المعرفيػػػة )التػػػذكر
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التحليل( . كبناًء على ىذه المستكيات المعرفية تـ بناء جدكؿ مكا  ات اختبار م اىيـ ترنكلكجيا 
 ( .5.6ضح الجدكؿ )النانك كما يك 

 ( : مواصفات اختبار مفاىيـ تكنولوجيا النانو3.6جدوؿ )

موضوعات الحقيبة التعميمية 
 االلكترونية

مجموع  توزيع المفردات عمى المستويات المعرفية
 األسئمة

األوزاف النسبية 
 تطبيق فيـ تذكر لمموضوعات

 %64 4 61،  99 3،  6 91 ا كؿ مكضكعال
 %94 3 - - 99،  5،  9 نيالثا مكضكعال

 الثالث مكضكعال
4  ،8  ،96 ، 
 92  ،98 

93 - 2 31% 

 %94 3 - - 97،  94،  95 الرابع مكضكعال
 %94 3 - - 9،  7،  2 الخامس مكضكعال

 61 6 3 94 المجمكع الرلي لألسئلة
911% 

 - %91 %94 %74 ا كزاف النسبية للمستكيات المعرفية

 ختبار:صياغة أسئمة اال/ 3

كقػد ترػكف االختبػار  ،تـ  ياغة أسئلة االختبار بناًء على تحليل محتكى م اىيـ ترنكلكجيػا النػانك
كقد اختارت الباحثة ىذا النكع مف االختبار لألسباب االختيار مف متعدد،  ( فقرة مف نكع61مف )
 التالية:

 عدـ تأثر أسئلة االختيار مف متعدد بذاتية الم حح.-أ 

 النكع مف ا سئلة. سيكلة ت حيح ىذا-ب 

 سيكلة معالجة النتائ  إح ائيًا.-ج 

 ىذا النكع مف ا سئلة لو معدالت  دؽ كثبات عالية.-د 
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 صياغة تعميمات االختبار:/ 4

علػى فيػـ طبيعػة  تعليمات الميمػة التػي تسػاعد الطالبػاتتضمف اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك ال
كالكقت المحدد لالختبار، كتـ كضع  ،على ا سئلة اإلجابةككي ية  ،كتحديد اليدؼ منو ،االختبار

 التعليمات في بداية االختبار )قبل أسئلة االختبار( .

 صدؽ االختبار:/ 5

 ،(485ص  ،ـ6112 ،)أبػػك عػػالـ" قدرتػػو علػػى قيػػاس مػػا كضػػع لقياسػػو"يق ػػد ب ػػدؽ االختبػػار 
 كتـ التحقل مف  دؽ اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك بالطرؽ اآلتية:

 صدؽ المحكميف -أ

يق ػػػد ب ػػػدؽ المحتػػػكى "مػػػدى تمثيػػػل م ػػػردات االختبػػػار التح ػػػيلي لجكانػػػب المجػػػاؿ السػػػلككي       
 ( .88ص  ،ـ6114 ،المستيدؼ قياسو" )الريالني كالشري ييف

كللتحقل مف  دؽ المحتكى تـ عرض االختبار في  كرتو ا كلية على مجمكعة مف المحكميف 
( 6كالملحػػل ) ،كترنكلكجيػػا التعلػػيـ ،كالمنػػاى  كطػػرؽ التػػدريس ،المتخ  ػيف فػػي القيػػاس كالتقػػكيـ

كقػد أبػدى المحكمػكف بعػض المالحظػات كاآلراء  ،يكضح أسماء المحكمػيف كتخ  ػاتيـ العلميػة
 ،ت ييػر بعػض البػدائل ،حػذؼ ال قػرات المكػررة ،في االختبػار منيػا: إعػادة  ػياغة بعػض ال قػرات

 إجراء التعديالت الالزمة.كقد قامت الباحثة ب ،إضافة بعض البدائل

 صدؽ االتساؽ الداخمي -ب

يق د باالتساؽ الداخلي "درجة تجانس محتكى االختبار لمعرفة ما إذا كػاف االختبػار يقػيس سػمة 
 ( .521ص  ،ـ6112 ،أك خا ية كاحدة" )أبك عالـ

( 61)كللتحقل مف اتساؽ االختبار داخليًا تـ تطبيل االختبار علػى عينػة اسػتطالعية مككنػة مػف 
-ـ6194طالبػة مػف طالبػػات ال ػا التاسػػع ا ساسػي )ال  ػػل الدراسػي الثػػاني( للعػاـ الدراسػػي )

كتػػـ حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بيرسػػكف بػػيف الدرجػػة لرػػل  ،ـ( فػػي مدرسػػة دار ا رقػػـ للبنػػات6192
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( يكضػح نتػائ  معػامالت االرتبػاط بػيف الدرجػة لرػل 5.3كالجػدكؿ ) ،فقرة كالدرجة الرلية لالختبار
 ة كالدرجة الرلية لالختبار.فقر 

 ( : نتائج معامل ارتباا بيرسوف بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار3.4جدوؿ )

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

9 65,1* 2 39,1* 99 ,261** 92 1,48** 
6 91,4** 7 25,1** 96 44,1** 97 35,1* 
3 1,29** 8 76,1** 93 59,1* 98 1,74** 
5 1,47** 9 54,1* 95 75,1* 99 22,1** 
4 1,79** 91 1,43** 94 73,1** 61 1,25** 

  ( α ≤0.05)دالة إح ائيًا عند مستكى داللة *

 ( α ≤0.01)دالة إح ائيًا عند مستكى داللة **

( إلى أف قيـ معامالت االرتباط بيف كل فقػرة مػف فقػرات 5.3في الجدكؿ ) تشير البيانات الكاردة 
( مما يشير إلى كجكد ارتباطػات ذات 78,1– 39,1االختبار كالدرجة الرلية لو تراكحت ما بيف )

كجميعيػػا قػػيـ معػػامالت ذات  ( α ≤0.01)ك  ( α ≤0.05)داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكى داللػػة 
 كمناسبتو للتطبيل. ،شرًا إيجابيًا على  دؽ االتساؽ الداخليكيعد ىذا مؤ  ،ارتباطات مكجبة

 ثبات االختبار:/ 6

أف يعطػػػي االختبػػػار النتػػػائ  ن سػػػيا تقريبػػػًا إذا أعيػػػد تطبيقػػػو علػػػى الطلبػػػة "يق ػػػد بثبػػػات االختبػػػار 
بحسػاب معامػل الثبػات كلقػد قامػت الباحثػة  ، (175ص  ،ـ6112 ،)أبك عالـ" أن سيـ مرة ثانية
بتقسػػػيـ االختبػػػار إلػػػى ن ػػػ يف )فقػػػرات فرديػػػة  ة التجزئػػػة الن ػػػ ية، حيػػػث قامػػػتمػػػف خػػػالؿ طريقػػػ
كتػػـ حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيف اسػػتجابات طالبػػات العينػػة االسػػتطالعية علػػى  ،كفقػػرات زكجيػػة(

( كىػذه 1,83ككػاف معامػل الثبػات ) ،ال قرات ال ردية كالزكجية لالختبار باستخداـ معادلة بيرسػكف 
 الختبار يتميز بثبات مرت ع. القيمة تدؿ على أف ا
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 معامالت الصعوبة والتمييز لمفردات اختبار مفاىيـ تكنولوجيا النانو:/ 7

 معامل الصعوبة  -أ

يشير م يكـ معامل ال عكبة لم ردات االختبار إلى نسبة عدد الطالب الذيف أجابكا على الم ردة 
 ػردةل فكلمػا زادت ىػذه النسػبة دؿ إجابة  حيحة إلى عدد الطالب الذيف حاكلكا اإلجابة علػى الم

ص  ،ـ6112 ،ككلمػػػا قلػػػت دؿ ذلػػػؾ علػػػى  ػػػعكبة الم ػػػردة )عػػػالـ ،ذلػػػؾ علػػػى سػػػيكلة الم ػػػردة
993 .) 

 تطبيل المعادلة التالية: تـ كإليجاد معامل ال عكبة

العػػدد الرلػػي الػػذي طبػػل  ÷معامػػل  ػػعكبة الم ػػردة = عػػدد الطػػالب الػػذيف أجػػابكا علػػى الم ػػردة 
 .علييـ االختبار

 معامل التمييز -ب

يشير م يكـ معامل تمييز الم ردات إلى درجة تمييز كل م ردة مف م ردات االختبار التح يليل 
 ،للتحقل مػف فعاليتيػا فػي التمييػز بػيف الطػالب ا علػى تح ػياًل كالطػالب ا قػل تح ػياًل )عػالـ

 ( .995ص  ،ـ6112

لنػػػانك تػػػـ اسػػػتخداـ معامػػػل ال ػػػركؽ كلحسػػػاب معامػػػل تمييػػػز م ػػػردات اختبػػػار م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا ا
فبعػػػد ترتيػػػب نتػػػائ  الطالبػػػات كفقػػػًا للدرجػػػة الرليػػػة ترتيبػػػًا تنازليػػػًا تػػػـ تحديػػػد  ،الطرفيػػػة للمجمكعػػػات
%( مف أعداد العينػة االسػتطالعية كتػـ 67%( في مقابل المجمكعة الدنيا )67المجمكعة العليا )

 حساب المعادلة التالية:

عػػدد  –لطػػالب الػػذيف أجػػابكا علػػى الم ػػردة مػػف المجمكعػػة العليػػا معامػػل تمييػػز الم ػػردة = عػػدد ا
 ،عػدد الطػالب فػي إحػدى المجمػكعتيف ÷الطالب الذيف أجابكا على الم ردة مف المجمكعػة الػدنيا 

 ( يكضح معامالت ال عكبة كالتمييز لم ردات اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك.5.5كالجدكؿ )
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 وبة والتمييز لمفردات اختبار مفاىيـ تكنولوجيا النانو( : نتائج معامالت الصع3.3جدوؿ )

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقـ الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقـ الفقرة
9 32,1 75,1 99 73,1 1,27 
6 1,57 67,1 96 1,29 1,39 
3 1,43 54,1 93 74,1 76,1 
5 75,1 1,26 95 1,27 27,1 
4 79,1 43,1 94 1,59 59,1 
2 59,1 1,54 92 49,1 69,1 
7 41,1 39,1 97 45,1 45,1 
8 49,1 49,1 98 37,1 1,53 
9 26,1 1,32 99 72,1 1,71 
91 77,1 1,44 61 59,1 1,69 

 

( أف قػػػيـ معػػػػامالت ال ػػػػعكبة تتػػػكزع تكزيعػػػػًا متعػػػػاداًل علػػػػى 317ـ، ص 6118ذكػػػر أبػػػػك لبػػػػده )
تشػػير البيانػػات الػػكاردة ( ، ك 1,81– 1,31بػػيف )م ػػردات االختبػػار التح ػػيلي عنػػدما تتػػراكح مػػا 

( إلى أف معامالت  عكبة م ردات اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك قػد تراكحػت 5.5في الجدكؿ )
كيعػد ذلػؾ مؤشػرًا علػى جػكدة م ػردات  ، ( أي تتكافل مع ما حدده أبػك لبػده77,1 – 21,3)بيف  

 ارتساب م اىيـ ترنكلكجيا النانك. االختبار كفعاليتيا في قياس قدرات الطالبات في 

( أف قيـ معامالت التمييز المكجبة في االختبار التح ػيلي 399ـ، ص 6118)ك ذكر أبك لبده 
( أف قػيـ معػامالت التمييػز تراكحػت 5.5كيتضح مػف الجػدكؿ ) ( ،1,74– 1,64تتراكح ما بيف )

كىػػي  ،دده أبػػك لبػػده كجميعيػػا قػػيـ معػػامالت تمييػػز مكجبػػة حسػػب مػػا حػػ (1,75 -1,67)مػػا بػػيف 
تعطي مؤشرًا إيجابيًا على فعالية م ردات االختبار في التمييػز بػيف الطالبػات الالتػي كػاف أدائيػف 

 كالطالبات الالتي كاف أداؤىف منخ ضًا في اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك. ،مرت عاً 
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 مقياس االتجاه نحو تكنولوجيا النانوثانياا: 

 االتجاه نحك ترنكلكجيا النانك بالمراحل التالية:مرت عملية إعداد مقياس 

 تحديد اليدؼ مف مقياس االتجاه:/ 9

كالسػلبية نحػك   اإليجابيػةييدؼ مقيػاس االتجػاه فػي الدراسػة الحاليػة إلػى قيػاس اتجاىػات الطالبػات 
 ترنكلكجيا النانك. 

 تحديد مجاالت مقياس االتجاه:/ 6

كالسػيما الدراسػات  ،ة المتعلقػة بمكضػكع الدراسػة الحاليػةبعد إطالع الباحثة على الدراسات التربكيػ
ـ( كالرلبػػػػػاني 6196التػػػػػي أكلػػػػػت اىتمامػػػػػًا بقيػػػػػاس اتجاىػػػػػات الطػػػػػالب كمنيػػػػػا: دراسػػػػػة الشػػػػػيري )

تػػـ اسػػتنتاج خمػػس مجػػاالت تقػػيس اتجػػاه الطالبػػات نحػػك  ،ـ(6119ـ( كالسػػايح كىػػاني )6191)
 ترنكلكجيا النانك تتمثل فيما يأتي:

 ية تعلـ م اىيـ ترنكلكجيا النانك.االتجاه نحك أىم .9
 االتجاه نحك تكظيا م اىيـ ترنكلكجيا النانك. .6
 االتجاه نحك حب البحث كاالطالع في ترنكلكجيا النانك. .3

 االتجاه نحك طريقة تدريس المعلـ لم اىيـ ترنكلكجيا النانك. .5

 االتجاه نحك مكاربة التطكرات العلمية لترنكلكجيا النانك. .4

 قياس االتجاه:صياغة عبارات م/ 4

( عبارة إيجابية تعكس 93منيا ) ،( عبارة64كبعد تحديد مجاالت أداة قياس االتجاه تـ  ياغة )
( عبػارة سػلبية تعكػس رفػض ال كػرة أك 96ك )  ،ت ضػيل كاستحسػاف الطالبػات لل كػرة أك المكضػكع

 المكضكع.
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 :صياغة تعميمات مقياس االتجاه/ 3

ا النػػانك التعليمػػات الميمػػة التػػي تسػػاعد الطػػالب علػػى فيػػـ تضػػمف مقيػػاس االتجػػاه نحػػك ترنكلكجيػػ
 على ال قرات. اإلجابةككي ية  ،كتحديد اليدؼ منو ،طبيعة المقياس

 صدؽ مقياس االتجاه:/ 4

 تـ التحقل مف  دؽ مقياس االتجاه بالطرؽ اآلتية:

 صدؽ المحكميف  -أ

المتخ  يف في مجػاؿ  حيث قامت الباحثة بعرض مقياس االتجاه على مجمكعة مف المحكميف
( يكضػػػػػح أسػػػػػماء 6الملحػػػػػل ) ،ترنكلكجيػػػػػا التعلػػػػػيـ كالقيػػػػػاس كالتقػػػػػكيـ ،المنػػػػػاى  كطػػػػػرؽ التػػػػػدريس
كقػػػد أبػػػدى المحكمػػػكف بعػػػض المالحظػػػات كاآلراء فػػػي المقيػػػاس منيػػػا:  ،المحكمػػػيف كتخ  ػػػاتيـ

إعػػادة تكزيػػع ال قػػرات علػػى المحػػاكر بشػػكل  ،حػػذؼ بعػػض ال قػػرات ،إعػػادة  ػػياغة بعػػض ال قػػرات
 كقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة. ،الئـم

 صدؽ االتساؽ الداخمي -ب

( 61كللتحقػل مػػف اتسػػاؽ مقيػػاس االتجػػاه  داخليػػًا تػـ تطبيقػػو علػػى عينػػة اسػػتطالعية مككنػػة مػػف )
-ـ6194طالبػة مػف طالبػػات ال ػا التاسػػع ا ساسػي )ال  ػػل الدراسػي الثػػاني( للعػاـ الدراسػػي )

ة لرػػل كتػػـ حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بيرسػػكف بػػيف الدرجػػ ، رقػػـ للبنػػاتـ( فػػي مدرسػػة دار ا6192
لرػػل  ( يكضػػح نتػػائ  معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة5.4كالجػػدكؿ ) ،فقػػرة كالدرجػػة الرليػػة لمجاليػػا
 .فقرة كالدرجة الرلية لمجاليا
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 لياجا( : نتائج معامل ارتباا بيرسوف بيف الدرجة لكل فقرة والدرجة الكمية لم3.4جدوؿ )

 مجاؿ االتجاه
االتجاه نحو أىمية 

تعمـ مفاىيـ تكنولوجيا 
 النانو

االتجاه نحو توظيف 
مفاىيـ تكنولوجيا 

 النانو

االتجاه نحو حب 
البحث واالطالع في 
 تكنولوجيا النانو

االتجاه نحو طريقة 
تدريس المعمـ لمفاىيـ 

 تكنولوجيا النانو

االتجاه نحو مواكبة 
التطورات العممية 

 جيا النانولتكنولو 
رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

رقـ 
 الفقرة

معامل 
 االرتباا

9 39,1* 2 33,1* 99 36,1* 92 35,1* 69 58,1* 
6 48,1** 7 32,1* 96 73,1** 97 72,1** 66 88,1** 
3 46,1** 8 38,1* 93 37,1* 98 58,1* 63 1,51* 
5 34,1* 9 57,1* 95 54,1* 99 33,1* 65 1,31* 
4 21,1** 91 44,1** 94 81,1** 61 1,86** 64 77,1** 

 (         α ≤0.05)دالة إح ائيًا عند مستكى داللة * 

 ( α ≤0.01)دالة إح ائيًا عند مستكى داللة ** 

فقػرات  ف قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف كػل فقػرة مػف( إلى أ5.4تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )
( ممػػػػا يشػػػػير إلػػػػى كجػػػػكد 88,1 – 1,31تراكحػػػػت مػػػػا بػػػػيف ) المقيػػػػاس كالدرجػػػػة الرليػػػػة لمجاليػػػػا

كجميعيػػا قػػيـ  ( α ≤0.01)ك  ( α ≤0.05)ارتباطػػات ذات داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكى داللػػة 
 ، ػػػػدؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخلي كيعػػػػد ىػػػػذا مؤشػػػػرًا إيجابيػػػػًا علػػػػى ،معػػػػامالت ذات ارتباطػػػػات مكجبػػػػة

 كمناسبتو للتطبيل.

ة لرػػػل فقػػػرة كالدرجػػػة الرليػػػة حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بيرسػػػكف بػػػيف الدرجػػػب كقامػػػت الباحثػػػة أيضػػػاً 
لرػل فقػرة كالدرجػة الرليػة  ( يكضػح نتػائ  معػامالت االرتبػاط بػيف الدرجػة5.2كالجػدكؿ ) للمقياس،
 .للمقياس
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 سوف بيف الدرجة لكل فقرة والدرجة الكمية لمقياس االتجاه( : نتائج معامل ارتباا بير 3.5جدوؿ )

 معامل االرتباا رقـ الفقرة معامل االرتباا رقـ الفقرة معامل االرتباا رقـ الفقرة
9 52,1* 91 37,1* 99 32,1* 
6 23,1** 99 39,1* 61 74,1** 
3 44,1** 96 59,1* 69 51,1* 
5 38,1* 93 54,1* 66 31,1* 
4 25,1** 95 48,1** 63 98,1** 
2 71,1** 94 85,1* 65 51,1* 
7 27,1** 92 79,1** 64 89,1** 
8 36,1* 97 33,1* - - 
9 76,1** 98 52,1* - - 

         ( α ≤0.05)دالة إح ائيًا عند مستكى داللة * 

 ( α ≤0.01)دالة إح ائيًا عند مستكى داللة ** 

ى أف قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف كػل فقػرة مػف فقػرات ( إل2.5تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )
( مما يشير إلػى كجػكد ارتباطػات ذات 98,1– 31,1المقياس كالدرجة الرلية لو تراكحت ما بيف )

كجميعيػػا قػػيـ معػػامالت ذات  ( α ≤0.01)ك  ( α ≤0.05)داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكى داللػػة 
 كمناسبتو للتطبيل. ،ؽ االتساؽ الداخليكيعد ىذا مؤشرًا إيجابيًا على  د ،ارتباطات مكجبة

 ثبات مقياس االتجاه:/ 5

 ،تػػـ اسػػتخداـ معامػػل أل ػػا كركنبػػاخ للتحقػػل مػػف ثبػػات مقيػػاس االتجػػاه علػػى المسػػتكى الرلػػي لػػألداة
( كىػػي قيمػػة مرت عػػة تشػػير إلػػى ثبػػات اسػػتجابات الطالبػػات علػػى 87,1حيػػث بلػػ) معامػػل الثبػػات )

 ا النانك.أداة مقياس االتجاه نحك ترنكلكجي

 تقدير درجة مقياس االتجاه:/ 6
تػـ ت ػحيح اسػتجابات الطالبػػات علػى أداة قيػاس االتجاىػات فػػي ضػكء مقيػاس ليكػرت ذك التػػدرج 

 ( .7.5كما يكضح الجدكؿ ) ،الخماسي
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 ( : تقدير درجة مقياس االتجاه نحو تكنولوجيا النانو6.3جدوؿ )

 العبارات
 درجة الموافقة

فق بدرجة أوا أوافق أوافق بشدة
غير موافق  غير موافق متوسطة

 بشدة
 9 6 3 5 4 المكجبة
 4 5 3 6 9 السالبة

 

 :المجموعتيفتكافؤ . 5
 قامت الباحثة بالتحقل مف ترافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة مف خالؿ:

 العمر الزمني. .9

 .لبات في مادة الترنكلكجيا التح يل الدراسي للطا .6
 بار م اىيـ ترنكلكجيا النانك.التطبيل القبلي الخت .3

 التطبيل القبلي لمقياس االتجاه نحك ترنكلكجيا النانك. .5

كقد قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( لعينتيف مستقلتيف للتحقل مف ترافؤ المجمكعتيف )التجريبية 
 ( يكضح نتائ  االختبار.8.5كالجدكؿ ) ،كالضابطة( مف خالؿ مت يرات الدراسة

 ائج اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف لمتحقق مف تكافؤ المجموعتيف( : نت7.3جدوؿ )

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

درجة الحرية 
(df) 

قيمة 
 )ت(

قيمة الداللة 
(sig) 

مستوى 
 الداللة

 العمر الزمني
 1,49 94,31 التجريبية

88 1874 1,99 1,14 
 1,23 94,39 الضابطة

 دراسيالتح يل ال
 96,86 46,48 التجريبية

88 48,1 95,1 1,14 
 93,47 42,88 الضابطة

 االختبار القبلي
 3,37 8,55 التجريبية

88 86,1 17,1 1,14 
 3,19 9,81 الضابطة

 المقياس القبلي
 8,96 64,963 التجريبية

88 97,1 19,1 
1,14 
 4,28 27,964 الضابطة 
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 ( على النحك التالي:8.5ار )ت( لعينتيف مستقلتيف في الجدكؿ )يمكف ت سير نتائ  اختب

بالنسبة لمت ير العمر الزمني لطالبات ال ا التاسع ا ساسي فإف المتكس  الحسابي للمجمكعػة 
( ، كقيمة 94,39( كالمتكس  الحسابي في المجمكعة الضابطة يساكي )94,31التجريبية يساكي)
( ، 1,14( أي أنيػا غيػر دالػة عنػد مسػتكى داللػة )1,14ف )( كىي أربر مػ1,99الداللة تساكي )

في متكسػطي  ( α ≤0.05)كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية عند مستكى داللة 
 العمر الزمني في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.

ة التجريبيػة المتكسػ  الحسػابي للمجمكعػفػإف  لمػادة الترنكلكجيػا التح ػيل الدراسػيبالنسبة لمت ير 
الداللػػة كقيمػة  ،(88,42( كالمتكسػ  الحسػابي فػي المجمكعػػة الضػابطة يسػاكي )46,48يسػاكي )
كىػػذا  ،(1,14عنػػد مسػػتكى داللػػة )( أي أنيػػا غيػػر دالػػة 1,14( كىػػي أربػػر مػػف )95,1تسػػاكي )

فػػي متكسػػطي  ( α ≤0.05)يعنػػي أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إح ػػائية عنػػد مسػػتكى داللػػة 
 لدراسي في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.التح يل ا

المتكسػػ  الحسػػابي للمجمكعػػة أمػػا بالنسػػبة للتطبيػػل القبلػػي الختبػػار م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك فػػإف 
كقيمػػة  ،(9,81( كالمتكسػػ  الحسػػابي فػػي المجمكعػػة الضػػابطة يسػػاكي )8,55التجريبيػػة يسػػاكي )
 ،(14,1عنػد مسػػتكى داللػػة )غيػر دالػػة  أي أنيػػا (1,14( كىػي أربػػر مػف )17,1الداللػة تسػػاكي )

فػػػي  ( α ≤0.05) كىػػػذا يعنػػػي أنػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكى داللػػػة 
لمجمػػكعتيف التجريبيػػة متكسػػطي درجػػات الطالبػػات فػػي االختبػػار القبلػػي لم ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك ل

  كالضابطة.

المتكسػػػػ  الحسػػػػابي نكلكجيػػػػا النػػػػانك فػػػػإف أمػػػػا بالنسػػػػبة للتطبيػػػػل القبلػػػػي لمقيػػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػك تر
( كالمتكسػػػ  الحسػػػابي فػػػي المجمكعػػػة الضػػػابطة يسػػػاكي 64,963للمجمكعػػػة التجريبيػػػة يسػػػاكي )

عنػػػد ( أي أنيػػػا غيػػػر دالػػػة 14,1كىػػػي أربػػػر مػػػف ) (1,19الداللػػػة تسػػػاكي )كقيمػػػة  ،(964,27)
 د مسػػتكى داللػػة كىػػذا يعنػػي أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إح ػػائية عنػػ ،(1,14مسػػتكى داللػػة )

(α ≤0.05 ) لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة.في اتجاىات الطالبات لترنكلكجيا النانك ل  
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ضػابطة فػي المت يػرات كبالتالي ال تكجد فركؽ ذات داللة إح ائية بيف المجمكعتيف التجريبية كال
لمجمػػػػكعتيف أي أف ا ،)العمػػػػر الزمنػػػػي، التح ػػػػيل الدراسػػػػي، االختبػػػػار القبلػػػػي، المقيػػػػاس القبلػػػػي(

 مترافئتيف في تلؾ المت يرات.

 . خطوات الدراسة:6

 إعداد اإلطار النظري مف خالؿ االطالع على ا دب التربػكي مػف كتػب كمكاقػع إنترنػت، 
 كخا ة المكاضيع المتعلقة بالحقيبة التعليمية االلرتركنية ك ترنكلكجيا النانك.

  التعليمية االلرتركنية ك ترنكلكجيا استعراض الدراسات السابقة في محكريف كىما: الحقيبة
 كاالست ادة منيا في بعض جكانب الدراسة. ،النانك في التعليـ

 كبنػػػاء أدكات الدراسػػػة كىػػػي:  ،إجػػػراءات الدراسػػػة كتمثلػػػت بتحديػػػد مجتمػػػع الدراسػػػة كالعينػػػة
مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػك  ،اختبػػػار م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك ،الحقيبػػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػػة

 جيا النانك.ترنكلك 

 .تطبيل أدكات الدراسة على عينة استطالعية كحساب  دؽ كثبات ا دكات 

  التطبيػػػل القبلػػػي الختبػػػار م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك كمقيػػػاس االتجػػػاه علػػػى المجمػػػكعتيف
 التجريبية كالضابطة كر د النتائ .

 المجمكعػػة  تػػدريس المجمكعػػة التجريبيػػة باسػػتخداـ الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة كتػػدريس
 الضابطة بالطريقة التقليدية.

  التطبيػػػل البعػػػدي الختبػػػار م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك كمقيػػػاس االتجػػػاه علػػػى المجمػػػكعتيف
 التجريبية كالضابطة كر د النتائ .

 . استخداـ ا ساليب اإلح ائية المناسبة لتحليل البيانات كر د النتائ 

 . ت سير النتائ 

 لمقترحات في ضكء النتائ  التي تـ الح كؿ علييا.تقديـ مجمكعة مف التك يات كا 

 



84 
 

 :اإلحصائية. األساليب 7

 ( إلجراء التحليالت اإلح ائية كالمتمثلة في:SPSSاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة برنام  )

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. .9

 معامل ارتباط بيرسكف إليجاد  دؽ االتساؽ الداخلي. .6

 كركنباخ  للتحقل مف ثبات مقياس االتجاه. معامل أل ا .3

 اختبار )ت( لعينتيف مرتبطتيف. .5

 اختبار )ت( لعينتيف مستقلتيف. .4

 مربع إيتا لحساب حجـ ا ثر. .2
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

  التػي تػـ التك ػل إلييػا مػف خػالؿ تطبيػل ستقكـ الباحثة في ىػذا ال  ػل بعػرض ت  ػيلي للنتػائ
باإلضػػافة إلػى ت سػػير كمناقشػة مػػا تػـ التك ػػل إليػو مػػف نتػائ  مػػف خػالؿ اإلجابػػة  ،أدكات الدراسػة

 على تساؤالت الدراسة كالتحقل مف فرضياتيا:

 . مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:0

تنميتيػػػا لػػػدى طالبػػػات المجموعػػػة  مػػػا مفػػػاىيـ تكنولوجيػػػا النػػػانو المػػػراد"نػػػص السػػػؤاؿ ا كؿ: 
 ؟" التجريبية

حيث قامت بتحليل  لم اىيـ ترنكلكجيا النانك خالؿ بناء قائمةأجابت الباحثة عف ىذا السؤاؿ مف 
محتكى م اىيـ ترنكلكجيا النانك المتضمنة في الدرس ا كؿ مف كتاب الترنكلكجيػا لل ػا التاسػع 

، ثػػػـ قامػػػت الباحثػػػة  ((5)أنظػػػر الملحػػػل رقػػػـ )( م يػػػـك 97ا ساسػػػي، كاشػػػتملت القائمػػػة علػػػى )
كمػف ثػـ بنػاء اختبػار م ػاىيـ ترنكلكجيػا النػانك باالعتمػاد علػى  ،التحقل مف  دؽ كثبػات القائمػةب

، كتمت االجابة بشػكل م  ػل عػف ىػذا السػؤاؿ فػي ف ػل  ( (2ىذه القائمة )أنظر الملحل رقـ )
 . اإلجراءات

 :لثانيامناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 6

لوحػدة "نحػف  بػة التعميميػة االلكترونيػة التػي تػـ تصػميمياما صػورة الحقي": نص السؤاؿ الثػاني
 ؟ "تنمية مفاىيـ تكنولوجيا النانو مف خاللياوالتكنولوجيا" ل

تبنػت  الحقيبة التعليميػة االلرتركنيػةل حيػث إنتاجمف خالؿ عملية أجابت الباحثة عف ىذا السؤاؿ 
بستة مراحػل كىػي :  اإلنتاجمرت عملية ككفقًا ليذا النمكذج  ـ(6199زينة، الباحثة ت ميـ )أبك 

كاسػػتخدمت  ،((91التكثيػػل )أنظػػر الملحػػل رقػػـ ) ،التقػػكيـ ،التن يػػذ ،الت ػػميـ ،اإلعػػداد ،التخطػػي 
لت ميـ الحقيبة، كاشتملت الحقيبة علػى مجمكعػة مػف الن ػكص كال ػكر  flashالباحثة برنام  
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ديك كا نشطة كأساليب التقكيـ المتنكعة المتعلقة بدرس "ترنكلكجيا النانك" ك ا  كات كمقاطع ال ي
التحقل ( ،  كتـ CDبنسخ الحقيبة التعليمية االلرتركنية على إسطكانات ) ك مف ثـ قامت الباحثة

،  ((6المحكمػيف )أنظػر الملحػل رقػـ ) مف  ػدؽ الحقيبػة مػف خػالؿ عرضػيا علػى مجمكعػة مػف
 ل عف ىذا السؤاؿ في ف ل اإلجراءات .كتمت االجابة بشكل م  

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالثمناقشة . 4

 ( α ≤0.05)ىػل توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ": نػص السػؤاؿ الثالػث
بػػيف متوسػػطي درجػػات الطالبػػات فػػي المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة  فػػي التطبيػػق البعػػدي 

 ؟" ا النانوالختبار مفاىيـ تكنولوجي

"ال توجػد فػػروؽ ال ػرض ال ػ ري التػالي:  ى ىػذا السػؤاؿ قامػت الباحثػة بػالتحقل مػفكلإلجابػة علػ
الطالبػػات فػػي  بػػيف متوسػػطي درجػػات ( α ≤0.05)ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة 

 . ختبار مفاىيـ تكنولوجيا النانو"التطبيق البعدي الفي  المجموعتيف التجريبية والضابطة

ل حػػص داللػػػة  تبػػار  ػػحة ىػػػذا ال ػػرضل اسػػػتخدمت الباحثػػة اختبػػػار )ت( لعينتػػيف مسػػػتقلتيفكالخ
 ،ختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانكالتطبيل البعدي الال رؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

يجاد قيمة مربع إيتا، كلحساب قيمة مربع إيتا تـ استخداـ المعادلة التالية:  كا 

 

 . درجة الحرية:      ،    )ت( مربع قيمة:    ،    مربع إيتا:     حيث أف:

كما  ( كىيcohen) ككىف اإلشارات التي قدمياعف طريل  كيمكف ت سير قيمة مربع إيتا
 :( 637ـ، ص6117كضحيا بالنت )

، تأثير معتدؿ( 1,95( إلى أقل مف )1,12أعلى مف ) ، تأثير ضئيل( 1,12 -1.19مف )
  (.4.9. كالنتائ  مكضحة في الجدكؿ )تأثير كبير (1,92مف )أعلى 
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( : نتائج استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف لفحص داللة الفرؽ بيف المجموعتيف 4.0جدوؿ )
 وقيمة مربع إيتا ,التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مفاىيـ تكنولوجيا النانو

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري 

 الحرية درجة
(df) 

قيمة 
 )ت(

 الداللةقيمة 
(sig) 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 مربع إيتا

 4,12 78,51 التجريبية
88 93,74 1،11 1,14 28,1 

 5,19 53,61 الضابطة

 α)( إلػػى كجػػكد فػػرؽ داؿ إح ػػائيًا عنػػد مسػػتكى داللػػة 4.9تشػػير البيانػػات الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )

رجكع إلى المتكسػطات الحسػابية يتضػح أف متكسػ  أداء المجمكعػة التجريبيػة علػى كبال ( 0.05≥
 ،(53,61( أعلى مف متكس  أداء المجمكعة الضابطة )51,78اختبار م اىيـ ترنكلكجيا النانك )

 ( α ≤0.05) ( ذات داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكى داللػػػة 74,93كأف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة )
كبيػر حسػب ت ػنيا  التػأثير( أي أف حجػـ 28,1ع إيتػا تسػاكي )كقيمػة مربػ ،(88كدرجة حريػة )

مما يشير إلى فعالية الحقيبة التعليمية االلرتركنية في تنمية م اىيـ ترنكلكجيػا النػانك لػدى  ،ككىف
طالبػػات ال ػػػا التاسػػػع ا ساسػػيل كىػػػذا يقػػػكد ضػػمنًا إلػػػى رفػػػض ال ػػرض ال ػػػ ري ا كؿ كالػػػذي 

بيف متوسطي (  α ≤0.05)حصائية عند مستوى داللة "ال توجد فروؽ ذات داللة إينص على 
درجػػات الطالبػػات فػػي المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػق البعػػدي الختبػػار مفػػاىيـ 

توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد كالقبكؿ بػال رض البػديل المكجػو كىػك " ،تكنولوجيا النانو"
ات فػػػي المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات الطالبػػػ (α =0.05)مسػػػتوى داللػػػة 

والضابطة في التطبيػق البعػدي الختبػار مفػاىيـ تكنولوجيػا النػانو لصػالح المجموعػة التجريبيػة 
 . يعزى لمحقيبة التعميمية االلكترونية"

 ويمكف تفسير ىذه النتيجة كما يمي:

نػػانك لػػدى طالبػػات إف الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة ليػػا أثػػر كبيػػر فػػي تنميػػة م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا ال
كيمكػػػف أف تعػػػزى ىػػػذه  المجمكعػػة التجريبيػػػة مقارنػػػة بالطالبػػات الالتػػػي درسػػػف بالطريقػػػة التقليديػػة،

 النتيجة إلى:

 مية منظمة.جكدة ت ميـ الحقيبة التعليمية االلرتركنية كفل خطكات عل 
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 نو تركيػػز الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة علػػى المثيػػرات السػػمعية كالب ػػرية بكػػل مػػا تتضػػم
مػػف  ػػكر كأ ػػكات كمقػػاطع فيػػديك كأنشػػطة كأسػػاليب تقػػكيـ مختل ػػة، سػػاعد علػػى جػػذب 

 اىتماـ الطالبات كبالتالي ارساب الطالبات لم اىيـ ترنكلكجيا النانك.

  التركيػػػز علػػػى م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك كمسػػػاعدة الطالبػػػات علػػػى تعلميػػػا بشػػػكل أفضػػػل
 مف خالؿ الحقيبة التعليمية االلرتركنية. كأسيل

  إتاحػػة ال ر ػػة للطالبػػات لممارسػػة أنشػػطة الػػتعلـ التػػي تعػػزز اسػػتيعاب م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا
 النانك مف خالؿ الحقيبة التعليمية االلرتركنية.

كممػػا يعػػزز ىػػذا الت سػػير تأريػػد الدراسػػات السػػابقة علػػى فعاليػػة الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة فػػي 
لمكاد الدراسية التػي أجريػت علييػا تلػؾ الدراسػات، تنمية الم اىيـ كالتح يل الدراسي في مختلا ا

ـ( كالعنػػػزي 6199ـ( كمتػػػكلي )6193كالخكالػػػده كالتميمػػػي ) ـ(6194دراسػػػة أبػػػك مزيػػػد )كمنيػػػا: 
  ـ( .6112ـ( كبني عكاد )6191ـ( كالرلباني )6191)

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابعمناقشة . 3

 بيف ( α ≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائية ةدالل ذات فروؽ  توجد ىل" :نص السؤاؿ الرابػع
 البعػػػدي التطبيػػػق فػػػي والضػػػابطة التجريبيػػػة الطالبػػػات فػػػي المجمػػػوعتيف اسػػػتجابات متوسػػػطي

 ؟" لمقياس االتجاه نحو تكنولوجيا النانو

" ال توجد فػروؽ ذات كلإلجابة على ىذا السؤاؿ قامت الباحثة ب ياغة ال رض ال  ري التػالي: 
بػػيف متوسػػطي اسػػتجابات الطالبػػات فػػي  ( α ≤0.05)د مسػػتوى داللػػة داللػػة إحصػػائية عنػػ

 . مقياس االتجاه نحو تكنولوجيا النانو"والضابطة في التطبيق البعدي ل التجريبيةالمجموعتيف 

ل حػػص داللػػػة  كالختبػػار  ػػحة ىػػػذا ال ػػرضل اسػػػتخدمت الباحثػػة اختبػػػار )ت( لعينتػػيف مسػػػتقلتيف
لضػابطة فػي التطبيػل البعػدي لمقيػاس االتجػاه نحػك ترنكلكجيػا ال رؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كا

يجاد قيمة مربع إيتا،  ،النانك  ( .4.6كتتضح النتائ  في الجدكؿ )كا 
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( : نتائج استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف لفحص داللة الفرؽ بيف المجموعتيف 4.6جدوؿ )
 وقيمة مربع إيتا ,نحو تكنولوجيا النانوالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه 

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 الحرية درجة
(df) 

قيمة 
 )ت(

 الداللةقيمة 
(sig) 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 مربع إيتا

 99,39 978,38 التجريبية
88 93,48 1،11 1,14 72,1 

 91,26 957,89 الضابطة

 α)( إلػى كجػكد فػركؽ دالػة إح ػائيًا عنػد مسػتكى داللػة 4.6الجػدكؿ )تشير البيانػات الػكاردة فػي 

كبالرجكع إلى المتكسػطات الحسػابية يتضػح أف متكسػ  أداء المجمكعػة التجريبيػة علػى  ( 0.05≥
( أعلػػى مػػػف متكسػػػ  أداء المجمكعػػػة الضػػػابطة 38,978مقيػػاس االتجػػػاه نحػػػك ترنكلكجيػػػا النػػػانك )

 α)( ذات داللػػػة إح ػػػائية عنػػػد مسػػػتكى داللػػػة 48,39كأف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة ) ،(957,89)

كبيػر حسػب  لتػأثير( أي أف حجـ ا72,1كقيمة مربع إيتا تساكي ) ،(88كدرجة حرية ) ( 0.05≥
ممػػػا يشػػػير إلػػػى فعاليػػػة الحقيبػػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػػة فػػػي تنميػػػة االتجػػػاه نحػػػك  ،ت ػػػنيا كػػػكىف

كىػػػذا يقػػػكد ضػػػمنًا إلػػػى رفػػػض ال ػػػرض  ،ترنكلكجيػػػا النػػػانك لػػػدى طالبػػػات ال ػػػا التاسػػػع ا ساسػػػي
ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة " ال  ري الثاني كالذي ينص على أنو 

(α ≤0.05 )  بػػيف متوسػػطي اسػػتجابات الطالبػػات فػػي المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي
" لبػديل المكجػو كىػك كالقبػكؿ بػال رض ا ،التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو تكنولوجيا النػانو"
بػػيف متوسػػطي اسػػتجابات  (α =0.05)توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة 

الطالبػػات فػػي المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػق البعػػدي لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو 
 محقيبة التعميمية االلكترونية" .لتكنولوجيا النانو لصالح المجموعة التجريبية يعزى 

 تفسير ىذه النتيجة كما يمي: يمكف

ه الطالبػػات نحػػك فػػي اتجػػا بشػػكل إيجػػابي إف الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة قػػد اسػػتطاعت التػػأثير
كيمكػف أف تعػزى ىػذه النتيجػة  مقارنة بالطالبات الالتي درسف بالطريقة التقليديػة، ترنكلكجيا النانك

، طالبػػػات العقليػػػة كالن سػػػية كاالجتماعيػػػةإلػػػى مالئمػػػة الحقيبػػػة التعليميػػػة االلرتركنيػػػة لخ ػػػائص ال
تاحػػة ال ر ػػة ليػػـ  كالتركيػػز علػػى تنميػػة الميػػارات المعرفيػػة المتعلقػػة بم ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك، كا 

باإلضػافة إلػػى  للبحػث كالرشػا عػف ا سػباب كالحقػائل كا فكػار، كارتسػاب طرقػًا جديػدة للت كيػر،
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العكامػػل أك بعضػػيا ربمػػا سػػاعدت فػػي ترػػكيف  كػػل ىػػذه عامػػل اإلثػػارة كالجػػذب كالتشػػكيل كالتنػػكع،
 اتجاه إيجابي نحك ترنكلكجيا النانك.

ـ( علػى دكر الػرـز التعليميػة المبرمجػة فػي 6194كمما يعزز ىذا الت سير تأريد دراسػة مكحػاف ) 
علػى دكر الحقيبػة أرػدت ـ( 6191دراسػة جع ػر )ك  خلل اإلثػارة كالتشػكيل كالت اعػل أثنػاء الػدرس،

 تركيف اتجاه إيجابي نحك تعلـ مادة التاريخ. يااللرتركنية ف

 :  خامسمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ ال. 4

ىل يوجد أثر لمحقيبة التعميمية االلكترونية في تنمية مفاىيـ تكنولوجيا "نص السؤاؿ الخامس: 
 ؟" النانو لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

" ال يوجد أثر لمحقيبة  ب ياغة ال رض ال  ري التالي: كلإلجابة على ىذا السؤاؿ قامت الباحثة
التعميمية االلكترونية في تنمية مفاىيـ تكنولوجيا النانو لدى طالبات الصػف التاسػع األساسػي 

 . بغزة"

كالختبػػار  ػػحة ىػػذا ال ػػرضل قامػػت الباحثػػػة بتطبيػػل اختبػػار )ت( لعينتػػيف مػػرتبطتيف )التطبيػػػل 
كحسػػاب  ،تػػأثيركحسػػاب قيمػػة مربػػع إيتػػا لمعرفػػة حجػػـ ال ،ريبيػػةالبعػػدي( للمجمكعػػة التج –القبلػػي 
 ( مف خالؿ المعادلة التالية:dقيمة )

d = 

 : درجة الحرية . df)ت( ،  قيمة:  t: قيمة حجـ التأثير ،  d حيث أف:

(وهًكماوضحهاCohenعنطرٌكاإلشاراتالتًلدمهاكوهن)(d)وٌمكنتفسٌرلٌمة

 (:cker, 2000, p3Be)بٌكر

d = 0,2  تأثير ضئيل    ،d = 0,5   تأثير معتدؿ    ،d = 0,8  تأثير كبير 

 ( يكضح ىذه النتائ .4.3كالجدكؿ ) 
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 لمفاىيـ تكنولوجيا النانو تأثير( : نتائج استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مرتبطتيف لحساب حجـ ال4.4جدوؿ)

 التأثيرحجـ  (dقيمة )  مربع إيتا يمةق قيمة )ت(  (df) الحرية درجة المجموعة
 كبير 9,2 84,1 66,37 55 التجريبية

( كىك ذك داللة عملية مرت عة حسب 1,84( أف قيمة مربع إيتا تساكي )4.3يتضح مف الجدكؿ )
كىذا يعني أف المت ير المستقل  ،(1,8( كىي أربر مف )9,2( تساكي )dكقيمة ) ،ت نيا ككىف

اللرتركنيػػة( لػػو تػػأثير مرت ػػع علػػى المت يػػر التػػابع )م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانك( )الحقيبػػة التعليميػػة ا
" ال يوجػد كىذه النتيجة تقكد إلى رفػض ال ػرض ال ػ ري الثالػث كالػذي يػنص علػى  ،بدرجة كبيره

أثػػر لمحقيبػػة التعميميػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة مفػػاىيـ تكنولوجيػػا النػػانو لػػدى طالبػػات الصػػف 
"يوجد أثر إيجابي لمحقيبة التعميمية االلكترونية  كالقبكؿ بال رض البديل ،ة"التاسع األساسي بغز 

 . في تنمية مفاىيـ تكنولوجيا النانو لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة"

 يمكف تفسير ىذه النتيجة كما يمي:

داؼ، إف ترامػػل كتناسػػل العنا ػػر المككنػػة للحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة مػػف حيػػث تحديػػد ا ىػػ
كتنكيع ا نشطة كأساليب التقكيـ، كتقديـ الت ذية الراجعة ال كريػة لتنشػي  عمليػة الػتعلـ، باإلضػافة 
إلػػػى تػػػكفير بيئػػػة تعليميػػػة مح ػػػزة علػػػى الػػػتعلـ النشػػػ  سػػػاىمت فػػػي ترػػػكيف أثػػػر إيجػػػابي الرتسػػػاب 

سػة الشػيري ـ( كدرا6193كتت ل ىػذه النتيجػة مػع دراسػة لبػد ) الطالبات لم اىيـ ترنكلكجيا النانك.
 ـ( .6196)

 :  السادسمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ . 2

االتجػػاه نحػػو ىػػل يوجػػد أثػػر لمحقيبػػة التعميميػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة : السػػادسنػػص السػػؤاؿ 
 لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة؟ تكنولوجيا النانو

" ال يوجد أثر لمحقيبة  التالي:كلإلجابة على ىذا السؤاؿ قامت الباحثة ب ياغة ال رض ال  ري 
لػػدى طالبػػات الصػػف التاسػػع  االتجػػاه نحػػو تكنولوجيػػا النػػانوالتعميميػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة 

 . األساسي بغزة"
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كالختبػػار  ػػحة ىػػذا ال ػػرضل قامػػت الباحثػػػة بتطبيػػل اختبػػار )ت( لعينتػػيف مػػرتبطتيف )التطبيػػػل 
ة مربػػع إيتػػا لمعرفػػة حجػػـ ا ثػػر، كالجػػدكؿ البعػػدي( للمجمكعػػة التجريبيػػة، كحسػػاب قيمػػ –القبلػػي 

 ( يكضح ىذه النتائ .5.4)

لالتجاه نحو تكنولوجيا  التأثير( : نتائج استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مرتبطتيف لحساب حجـ 3.4جدوؿ)
 النانو

 التأثيرحجـ  (dقيمة ) مربع إيتا قيمة قيمة )ت( (df) الحرية درجة المجموعة
 كبير 1,96 91,1 54,16 55 التجريبية

( كىك ذك داللة عملية مرت عة حسب 91,1( أف قيمة مربع إيتا تساكي )5.4يتضح مف الجدكؿ )
(، كىػػػػذا يعنػػػػي أف المت يػػػػر 1,8( كىػػػػي أربػػػر مػػػػف )1,96( تسػػػػاكي )dت ػػػنيا كػػػػكىف، كقيمػػػػة )

حػػػػك االتجػػػػاه نالمسػػػػتقل )الحقيبػػػػة التعليميػػػػة االلرتركنيػػػػة( لػػػػو تػػػػأثير مرت ػػػػع علػػػػى المت يػػػػر التػػػػابع )
كالػذي يػنص  الرابػع( بدرجة كبيره، كىذه النتيجة تقكد إلى رفض ال رض ال ػ ري ترنكلكجيا النانك

لػدى  االتجاه نحو تكنولوجيا النػانوال يوجد أثر لمحقيبة التعميمية االلكترونية في تنمية  علػى "
قيبػػة "يوجػػد أثػػر إيجػػابي لمح "، كالقبػػكؿ بػػال رض البػػديلطالبػػات الصػػف التاسػػع األساسػػي بغػػزة

لػػدى طالبػػات الصػػف التاسػػع  االتجػػاه نحػػو تكنولوجيػػا النػػانوالتعميميػػة االلكترونيػػة فػػي تنميػػة 
 . األساسي بغزة"

 يمكف تفسير ىذه النتيجة كما يمي:

ت اعػػل الطالبػػات مػػع الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركنيػػة بكػػل مػػا تحكيػػو مػػف مػػؤثرات سػػمعية كب ػػرية 
نك، أسيـ بشكل غير مباشر في تركيف اتجاىات إيجابية نحك أثناء دراستيـ لم اىيـ ترنكلكجيا النا

ـ( كدراسػة 6196ـ( كدراسة الشيري )6193. كتت ل ىذه النتيجة مع دراسة لبد )ترنكلكجيا النانك
  ـ( .6119السايح كىاني )

ـ( فػػػي 6119ـ( ك دراسػػػة )السػػػايح كىػػػاني 6196ات قػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة )الشػػػيري 
إال أنيػا  ،ي في تنمية م اىيـ ترنكلكجيا النانك كتنمية االتجػاه نحػك ترنكلكجيػا النػانكالتأثير اإليجاب

بينما قاسػت الدراسػة الحاليػة أثػر الحقيبػة علػى  ،اختل ت معيما في أنيما تناكلتا أثر كحدة مقترحة
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بقة كحدة مكجكدة ضمنيًا في المنياج. كذلؾ ات قت نتائ  الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السػا
التي تناكلت الحقيبة التعليمية االلرتركنية في فاعلية الحقيبة التعليمية كأثرىا اإليجػابي فػي عمليػة 

كات قػػػت مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت ترنكلكجيػػػا النػػػانك فػػػي المنيػػػاج فػػػي  ،التػػػدريس
 تركيف اتجاىات إيجابية نحك المادة المدرسة.

 التوصيات والمقترحات

 ات الدراسة:توصيأوالا: 

 يمكف تقديـ التك يات التالية:نتائ  الدراسة في ضكء 

اىتمػػاـ كزارة التربيػػة كالتعلػػيـ بتضػػميف منيػػاج ترنكلكجيػػا المعلكمػػات بمكضػػكعات ضػػركرة  .9
 عف ترنكلكجيا النانك في المراحل التعليمية المتقدمة كالسيما المرحلة الثانكية.

فػػي تػػدريس ترنكلكجيػػا  يػػة التػػي أعػػدتيا الباحثػػةاالسػػت ادة مػػف الحقيبػػة التعليميػػة االلرتركن .6
 . ادة منيا في العملية التعليميةأخرى لالست ل  كؼ كا عداد حقائب تعليمية ،النانك

 بناء حقائب تعليمية إلرتركنية في مختلا المناى  الدراسية. .3

 مقترحات الدراسة:ثانياا: 

يا كمػػػا تك ػػػلت إليػػػو مػػػف نتػػػائ  امتػػػدادًا ل كػػػرة الدراسػػػة الحاليػػػة كعلػػػى ضػػػكء مػػػا أثارتػػػو مػػػف قضػػػا
 كتك يات تقترح الباحثة ما يلي:

كتحػػديات  تطلبػػاتبنػػاء ت ػػكر مقتػػرح لتطػػكير منػػاى  ترنكلكجيػػا المعلكمػػات فػػي ضػػكء م .9
 ترنكلكجيا النانك.الع ر الحالي ل

 قياس مدى الكعي النانك ترنكلكجي لدى معلمي ترنكلكجيا المعلكمات. .6

 ية االلرتركنية في تنمية بعض الميارات البرمجية.دراسة أثر استخداـ الحقيبة التعليم .3
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 المصادر والمراجع

 أوالا: المراجع العربية

العػدد   ،سلسلة عػالـ المعرفػةـ( . ترنكلكجيا النانك مف أجل غد أفضل. 6191دمحم ) ،اإلسكندراني
(375). 
العدد  ،. مجلة المسارا في ال ناعات ال ذائيةـ( . تقنية النانك كاستخداماتي6199كجيده ) ،أنكر

(612). 
. القػػاىرة: دار الرتػػب العلميػػة للنشػػر م ػػاىيـ ترنكلكجيػػا النػػانكـ( . 6118عبػػد الحميػػد ) ،بسػػيكني

 كالتكزيع.
. )ترجمػػػػػة: خالػػػػػد  Spssالتحليػػػػػل االح ػػػػػائي باسػػػػػتخداـ برنػػػػػام  ـ( . 6117بالنػػػػػت، جػػػػػكلي )

 طباعة كالنشر.العامري( . القاىرة: دار ال اركؽ لل
فػػي الػػتعلـ الػػذاتي لمػػادة  اإللرتركنيػػةفاعليػػة الحقيبػػة التعليميػػة ـ( . 6191أسػػمياف علػػي ) ،جع ػػر

 97 ،(39) 92 ،. مجلػة الدراسػات االجتماعيػة)بحػث محكػـ( التاريخ فػي المرحلػة الثانكيػة
– 41. 
إلرتركنيػػة تػػأثير ت ػػميـ حقيبػة تعليميػػة ـ( . 6118علػي ) ،علػػي ك عبػػد ،أسػػامة ك حسػيف ،جػكاد

)بحػث محكػـ( .  لتعلـ بعض الميارات ا ساسػية علػى بسػاط الحركػات ا رضػية للمبتػدئيف
 .9374 – 9343 ،(5)94 ،العلـك اإلنسانية -مجلة جامعة بابل 

. العلػػـ النػػانكي كدكره فػػي حياتنػػاـ( . 6199رنػػا ) ،أسػػيل كعنػػائي ،قحطػػاف كالزبيػػدي ،الخزرجػػي
 عماف: دار دجلو .

. عمػػػاف: دار التقنيػػػة النانكيػػػةـ( . 6191أسػػػيل ) ،رنػػػا ك الزبيػػػدي ،ك عنػػػائي قحطػػػاف ،الخزرجػػػي
 دجلة .

أثر استخداـ حقيبػة تعليميػة محكسػبة )انتػل( فػي ـ( . 6193إيماف ) ،نا ر ك التميمي ،الخكالدة
التح ػػيل ال ػػكري كالمؤجػػل للم ػػاىيـ ال قييػػة لطلبػػة ال ػػا السػػادس ا ساسػػي فػػي ا ردف. 

  93 – 9 ،(9)9 ،العلـك التربكيةالمجلة ا ردنية في 
العػػػػدد  ،. مجلػػػػة ا مػػػػف كالحيػػػػاةق( . التقنيػػػػة متناىيػػػػة ال ػػػػ ر )النػػػػانك( 9533دمحم )  ،الدكسػػػػري 
(348.) 
. تػػدريس ترنكلكجيػػا النػػانك فػػي أقسػػاـ المكتبػػات كالمعلكمػػات العربيػػةـ( . 6199أمػػاني ) ،الرمػػادي

 .اإلسكندريةجامعة  ،دراسة تخطيطية
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نػػػكفمبر  69. تػػػاريخ االطػػػالع: ترنكلكجيػػػا النػػػانك م يػػػـك كت ػػػكراتـ ( . 6119) الزىرانػػػي، دمحم 
 . http://www.makphys.com/vb3/showthread.phالمكقع:  ،ـ6194

 3الطػالع: تػاريخ ا أ ػكؿ ت ػميـ الحقائػب التعليميػة المحكسػبة.ـ( . 6199مجػدي ) ،أبػك زينػو
 . http://al3loom.com/?p=1320المكقع:   ،ـ6194أرتكبر

علػػى ضػػكء  اإلعداديػػةتقػػكيـ مػػني  العلػػـك بالمرحلػػة ـ( . 6119مرفػػت ) ،السػػيد ك ىػػاني ،السػػايح
طػػكير بحػػث مقػػدـ للمػػؤتمر العلمػػي الحػػادي كالعشػػريف )ت بعػػض م ػػاىيـ النػػانك ترنكلػػكجي.

 القاىرة. ،المناى  الدراسية بيف ا  الة كالمعا رة(
. عمػاف: دار  ترنكلكجيا التعليـ الم رد كتنمية االبترار )رؤية تطبيقية( ـ( .6117عادؿ ) ،سرايا

 كائل للنشر.
. اإللرتركنػيأساسػيات الػتعلـ ـ( . 6119حسف ) ،الشناؽ، قسيـ ك بني دكمي عمػاف:  فػي العلػـك

 دار كائل للنشر.
فعالية برنام  تعليمي قائـ علػى الكسػائ  المتعػددة فػي إرسػاب طػالب ـ( . 6196دمحم ) ،لشيري ا

)رسػػػالة دكتػػػكراه غيػػػػر  ال ػػػا الثػػػاني ثػػػانكي م ػػػاىيـ ترنكلكجيػػػا النػػػانك كاتجاىػػػاتيـ نحكىػػػا
 مكة المكرمة. ،منشكرة( . جامعة أـ القرى 

. المملرػػػػة العربيػػػػة  لبيئػػػػة(ا – اإلنسػػػػافتقنيػػػػة النػػػػانك )ق( . 9535عبػػػػد الكىػػػػاب ) ،ابػػػػف  ػػػػادؽ
 السعكدية: جامعة الملؾ سعكد.

. إ ػػػدار بمناسػػػبة مقدمػػػة فػػػي تقنيػػػة النػػػانكـ( . 6117دمحم ك الضػػػكياف، عبػػػد هللا )  ،ال ػػػالحي
 جامعة الملؾ سعكد. ،انعقاد كرشة عمل أبحاث النانك في الجامعات

 5 ،معػػػة دمشػػػل. مجلػػػة جاـ( . االتجاىػػػات مػػػف منظػػػكر علػػػـ االجتمػػػاع6196حسػػػيف ) ، ػػػديل
(68.) 

القػػاىرة: دار النشػػر  منػػاى  البحػػث فػػي العلػػـك الن سػػية كالتربكيػػة.ـ( . 6112رجػػاء ) ،أبػػك عػػالـ
 للجامعات.

لقياس كالتقكيـ التربكي كالن سي )أساسياتو كتطبيقاتو كتكجياتو ـ( . ا6111 الح الديف ) ،عالـ
 القاىرة: دار ال كر العربي. المعا رة( .

 عماف: دار ال كر. االختبارات كالمقاييس التربكية كالن سية.ـ( . 6112)  الح الديف ،عالـ
عمػػاف: دار  اسػػتخداـ الترنكلكجيػػا فػػي ال ػػا. ـ(.6117أميمػػو ك أبػػك ريػػاش، حسػػيف ) ،عمػػكر

 ال كر.

http://www.makphys.com/vb3/showthread.php
http://al3loom.com/?p=1320
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أثػػػر تػػػدريس العلػػػـك بحقيبػػػة إلرتركنيػػػة كفػػػل برنػػػام  أنتػػػل "التعلػػػيـ ـ( . 6112بنػػػي عػػػكاد، معػػػف )
) رسػػالة ماجسػػتير لبػػة ال ػػا الثػػامف ا ساسػػي للم ػػاىيـ العلميػػة للمسػػتقبل" فػػي ارتسػػاب ط

 اربد. ،غير منشكر( . جامعة اليرمكؾ
. عمػػػػاف: دار الرايػػػػة للنشػػػػر التجديػػػػد التربػػػػكي كالتعلػػػػيـ اإللرتركنػػػػي ـ( .6199فاطمػػػػة ) ،العنػػػػزي 

 كالتكزيع .
الدراسي كدرجػة أثر حقيبة إلرتركنية في مادة العلـك على التح يل ـ( . 6191مشعل ) ،العنزي 

)بحػػػث محكػػػـ( . المػػػؤتمر الػػػدكلي الثػػػاني للتعلػػػيـ االلرتركنػػػي رضػػػا اآلبػػػاء كالتالميػػػذ عنػػػو 
 الرياض. ،كالتعلـ عف بعد

عمػاف: دار المسػيرة للنشػر كالتكزيػع  التعلـ الذاتي بالحقائػب التعليميػة.ـ( . 6119عمر ) ،غبايف
 كالطباعة.

 ،ك ػػناعة القػػرف الجديػػد. مجلػػة الحػػكار المتمػػدف النػػانك ترنكلكجيػػا علػػــ( . 6191فتحػػي  ) ،فػػرج
 المكقع :    ،ـ6194سبتمبر  3تاريخ االطالع:  ،(3139)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218765.  
رفية فاعلية حقيبة تـ( . 6191زكينة ) ،الرلباني عليمية محكسبة في تنمية الم اىيـ النتحكية كال َّ

)بحػػث محكػػـ( . كا داء الل ػػكي كاالتجػػاه لػػدى طالبػػات ال ػػا العاشػػر فػػي سػػلطنة عمػػاف 
 القاىرة. ،معيد البحكث كالدراسات العربية

مػػػدخل إلػػػى البحػػػث فػػػي العلػػػـك التربكيػػػػة ـ( . 6114نضػػػاؿ ) ،عبػػػد هللا  ك الشػػػري يف ،الريالنػػػي
 عماف: دار المسيرة. ية.كاالجتماع

إثػػراء بعػػض مكضػػكعات منيػػاج العلػػـك بتطبيقػػات النػػانك ترنكلػػكجي كأثػػره ـ( . 6193أمػػل ) ،لبػػد
)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  علػػى مسػػتكى الثقافػػة العلميػػة لطلبػػة ال ػػا الحػػادي عشػػر فػػي غػػزة

 غزة. ،منشكرة( . جامعة ا زىر
 . عماف: دار ال كر.يـ التربكي مباد  القياس الن سي كالتقي ( .6118سبع ) ،أبك لبدة
 . القاىرة: عالـ الرتب.المناى  بيف النظرية كالتطبيل( . 6111أحمد ) ،اللقائي
 ،التقانة النانكية )مقدمة مبسطة لل كرة العظيمة القادمة(ـ( . 6199راتنز ) ،دانياؿراتنز ك  ،مارؾ

 بيركت: المنظمة العربية للترجمة. ،)ترجمة حاتـ النجدي(
فاعليػػػة حقيبػػػة تعليميػػػة إلرتركنيػػػة قائمػػػة علػػػى المػػػدخل الكقػػػائي فػػػي ـ( . 6199حمػػػد )أ ،متػػػكلي

التػػدريس فػػي تنميػػة الت كيػػػر المسػػتقبلي كالتح ػػيل كبقػػاء أثػػػر الػػتعلـ فػػي الرياضػػيات لػػػدى 
 القاىرة. ،)رسالة دكتكراه غير منشكرة( . جامعة القاىرةتالميذ المرحلة اإلعدادية 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218765
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اعليػػػة اسػػػتخداـ الحقيبػػػة االلرتركنيػػػة فػػػي تػػػدريس كحػػػدة البنيػػػة ف ـ( .6194أبػػػك مزيػػػد، فاطمػػػو )
)رسػػالة  الجيكلكجيػػة كالتضػػاريس علػػى التح ػػيل لػػدى طلبػػة ال ػػا التاسػػع فػػي خػػانيكنس

 ماجستير غير منشكرة( . جامعة ا زىر، غزة.
تػػػػػػأثير الػػػػػرـز التعليميػػػػػػة المبرمجػػػػػػة بأسػػػػػلكبي االرتشػػػػػػاؼ المكجػػػػػػو  ـ( .6194سػػػػػػجى ) ،مكحػػػػػاف

التح يل المعرفي كتعلـ بعض ميارات سالح الشيش لدى طالبات المرحلة كالمتشعب في 
)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  الثالثػػة فػػي كليػػة التربيػػة البدنيػػة كعلػػـك الرياضػػة فػػي جامعػػة الب ػػرة

 الب رة . ،منشكرة( . جامعة الب رة
ـ، 6192ديسػمبر  64. تػاريخ االطػالع علماء عػرب علػى بػاخرة ترنكلكجيػا النػانكمكقع أراجيؾ. 
 المكقع: 

scientists.html-arab-http://www.arageek.com/nanotechnology 
المكقػػػػػػع:   ،ـ6192ينػػػػػػاير  97. تػػػػػػاريخ االطػػػػػػالع: ترنكلكجيػػػػػػا النػػػػػػانك مكقػػػػػػع جامعػػػػػػة أـ القػػػػػػرى.

http://uqu.edu.sa/page/ar/55475 .   
. تاريخ ؤتمر الدكلي ال لسطيني ا كؿ حكؿ النانك ترنكلكجي كعلـ المكادالممكقع جامعة النجاح. 

 المكقع:  ،ـ6194ديسمبر  61االطالع: 
paper-http://scholar.najah.edu/ar/publication/conference . 
بيرزيت تعقد مؤتمراً حكؿ كاقع كتحديات مكضكع النانك ترنكلكجي في جامعة  مكقع شركة جكاؿ.

 المكقع:   ،ـ6194نكفمبر  98تاريخ االطالع:  الجامعات ال لسطينية.
http://jawwal.ps/index.php?page=section 

تػػاريخ  الحقيبػػة االلرتركنيػػة للرتػػب المدرسػػية.ربيػػة السػػكرية. مكقػػع كزارة التربيػػة فػػي الجميكريػػة الع
 . http://moed.gov.sy/ecurriculaالمكقع:  ،ـ6192يناير  4االطالع: 
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 باحث ميمة تسييل ( : كتاب0ممحق )
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 الدراسة ألدوات المحكميف أسماء ( : قائمة6ممحق )

 جية العمل الوظيفة الدرجة العممية اسـ المحكـ ـ

 دمحم عسقكؿأ. د.  9
دكتػػػػػػػػػػكراه منػػػػػػػػػػاى  كطػػػػػػػػػػرؽ 

 التدريس
أسػتاذ قسػـ المنػػاى  

 كطرؽ التدريس
 الجامعة اإلسالمية

 فتحية اللكلكأ. د.  6
دكتػػػػػػػػػػكراه منػػػػػػػػػػاى  كطػػػػػػػػػػرؽ 

 التدريس
 الجامعة اإلسالمية كلية التربية عميد

 مجدي عقلد.  3
دكتػػػػػػػػػػكراه منػػػػػػػػػػاى  كطػػػػػػػػػػرؽ 

 التدريس
مشػػػػػػػػػػػػػػرؼ مركػػػػػػػػػػػػػػز 
 ترنكلكجيا التعليـ

 الجامعة اإلسالمية

 محمكد الرنتيسيد.  5
دكتػػػػػػػػػػكراه منػػػػػػػػػػاى  كطػػػػػػػػػػرؽ 

 التدريس

أسػػػػتاذ مشػػػػارؾ فػػػػي 
قسػػػػػػػػػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػػػػػػػػػاى  

 كطرؽ التدريس
 الجامعة اإلسالمية

 جامعة ا ق ى محاضرة دكتكراه علـ ن س تربكي  ديبة الزيفد.  4

 أحمد أبك علبةد.  2
دكتػػػػػػػػػػكراه منػػػػػػػػػػاى  كطػػػػػػػػػػرؽ 

 تدريس
مشػػػػػرؼ ترنكلكجيػػػػػا 

 المعلكمات
مديريػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كالتعليـ شماؿ غزة

 لينا ظاىرأ.  7
ماجسػػػػػػػتير منػػػػػػػاى  كطػػػػػػػرؽ 

 التدريس
معلمػػػػػػػة ترنكلكجيػػػػػػػا 

 المعلكمات
 مدرسة دار ا رقـ

 كمبيكتر تعليمي بكالكريكس مريـ الحرثانيأ.  8
معلمػػػػػػػة ترنكلكجيػػػػػػػا 

 المعلكمات
مدرسػػػػة نسػػػػيبة بنػػػػت 

 كعب

 معلـ علكـ يكس فيزياءبكالكر  أ. دمحم خضر 9
مدرسة سػعد بػف أبػي 

 كقاص
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 ( : خطاب تحكيـ قائمة تحميل محتوى مفاىيـ تكنولوجيا النانو4ممحق )

 









األخ/تالفاضل/ة______________________________________المحترم/ه

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

ةالماجستٌرفًالمناهجوطرقالتدرٌسبكلٌةالتربٌةفًالجامعةتمومالباحثةبإعدادبحثللحصولعلىدرج

 واالتجاا  الناانو تكنولوجٌا مفاهٌم تنمٌة فً إلكترونٌة تعلٌمٌة حمٌبة استخدام أثرغزةبعنوان:"–اإلسالمٌة

"لتحمٌكأهدافالبحثالمتمثلةفً:بغزة  األساسً التاسع الصف طالبات لدى نحوها

التاسةعللصةفالمعلومةاتتكنولوجٌةالمةادة"والتكنولوجٌةانحةن"وحةدةفةًإلكترونٌةةتعلٌمٌةحمٌبةتصمٌم-1

.األساسً

 الصاف طالباات لادى الناانو تكنولوجٌاا مفااهٌم تنمٌاة فاً اإللكترونٌاة التعلٌمٌاة الحمٌبة توظٌف أثر معرفة-2

.األساسً التاسع

الصةفطالباتلدىالنانوتكنولوجٌامفاهٌمنحواالتجاهًفاإللكترونٌةالتعلٌمٌةالحمٌبةتوظٌفأثرمعرفة-3

.األساسًالتاسع

منحٌث:محولبنودالجزءالخاصبمائمةتحلٌلالمحتوىوتودالباحثةمنسٌادتكمالتكرمبإبداءرأٌك

 صٌاغةتعرٌفالمفهوم. 

 العلمٌةللمفهومالدلة. 

 سالمةاللغة. 

 نانوالمتضمنةفًالدرس.لمفاهٌمتكنولوجٌاالتغطٌةالمائمة 

 .امكانٌةالحذفواالضافة 

عاونكمتشكراًعلىحسن

                                                                                                آٌات خضر / الباحثة

 البٌانات الشخصٌة للمحكم

 -------------------------------الدرجة العلمٌة:      ---------------------------------------------االسم: 

 -----------------------------------جهة العمل:     --------------------------------------------الوظٌفة:

 غزة –الجبمعت االسالميت 

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 كليت التربيت

 قسم المنبهج وطرق التدريس
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 النانو تكنولوجيا مفاىيـ ( : قائمة3ممحق )

 كتاب التكنولوجٌا

 الصف التاسع األساسً

 الوحدة األولى )نفكر بالتكنولوجٌا( الدرس األول )تكنولوجٌا النانو(

م
 المفهوم
 

 للفظٌةالداللة ا

النانو1

المةزمبمعنةى«نةانوس»الكلمةةمةنمشةتكٌونانًمصطلحهو
المٌةةاسلوحةةداتكبادئةةةالمصةةطلحهةةذاوٌسةةتخدم،الصةةغٌرأو

:إنحٌثوغٌرهاوالثانٌةوالغرامكالمترالمعروفة

المٌةةاسوحةةدةمةةنالملٌةةارمةةنجةةزءأي،=النةةانو
 .األساسٌة

النانومتر2
،بجزءمنالملٌارمنالمترهووحدةلٌاستمدر

.متر   النانومتر=

تكنولوجٌاالنانو3

هةةًالتمنٌةةةالتةةًتتعامةةلمةةعمةةوادوأدواتفةةًالحجةةمالنةةانوي
بهةةةدفإنتةةةاجمةةةواد،(نةةةانومتةةةر111-1الةةةذيٌتةةةراوحبةةةٌن)

تستخدمفًالمجاالت،وأجهزةجدٌدةبخصائصفرٌدةوممٌزة
المختلفة.

(نانومتر.111–1)الحجمالذيٌتراوحمابٌنهوالحجمالنانوي4

الجسٌماتالنانوٌة5
نةانو111و1تتةراوحمةابةٌن،هًجزٌئةاتمتناهٌةةالصةغر

ولدالتحملنفسالخصائصالمرتبطةبالحجم.،متر

جسٌماتالذهبالنانوٌة6
تتةراوحمةا،مصنوعةمةنالةذهبهًجزٌئاتمتناهٌةالصغر

تسةةةةتخدمفةةةةًعةةةةالجمةةةةر ،انومتةةةةر(نةةةة111–1بةةةةٌن)
السرطان.

جسٌماتالفضةالنانوٌة7
تتةراوحمةا،مصنوعةمةنالفضةةهًجزٌئاتمتناهٌةالصغر

تستخدمفةًالمضةاءعلةىالبكتٌرٌةا،(نانومتر111–1بٌن)
وعالجاألورامالسرطانٌة.

8
جسةةةةةةةٌماتثةةةةةةةانًأكسةةةةةةةٌد

التٌتانٌومالنانوي

مصةةةنوعةمةةةنثةةةانًأكسةةةٌدهةةةًجزٌئةةةاتمتناهٌةةةةالصةةةغر
تسةتخدمفةً،(نةانومتةر111–1تتراوحمةابةٌن)،التٌتانٌوم

التخلصمنالملوثاتوالروائحالكرٌهة.

الروبوتالنانوي9

،عبارةعنروبوتاتدلٌمةجداًمنحٌثالحجةموالوظٌفةةهً
لتستخدمعلةىنطةاقواسةعفةًكثٌةر،ٌتمتصنٌعهابتمنٌةالنانو

والمضةاءعلةىمجموعةة،تالحٌوٌةداخلأجسامنامنالتطبٌما
.األمرا المهددةللحٌاة

األجهزةالنانوٌة11
لةةةٌسهةةةًأجهةةةزةلةةةدٌةةةدخلفةةةًتركٌبهةةةاجسةةةٌماتنانوٌةةةةو

النانوي.بالضرورةأنتكونأجهزةبالحجم

الموادالنانوٌة11
انتاجهةاٌمكةنالتةًالمتمدمةةالمةوادمةنالمتمٌةزةالفئةتلنهً
1بةٌنالداخلٌةةحبٌباتهةاأبعادأوأبعادهامماٌٌستتراوحٌثبح
نانومتر.111–

أنابٌبالكربونالنانوٌة12
هًعبارهعةنتركٌبةاتنانوٌةةاسةطوانٌةالشةكلتمتةازبةالموة

تسةتخدمفةًمجةالااللكترونٌةات،والصالبةوالخفةفًالةوزن
والبناء.

نمادةنانوٌةتضافإلىاأللمشةألنهالهاالمةدرةهًعبارةعمادةالسٌلٌكاالنانوٌة13
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علىالتملٌلمنالنفاذٌة.


نانوٌة.جسٌماتإلٌهاٌضافموادعنعبارةهًنانوٌةالتركٌباتال14

نانوٌةالعبواتال15
هةةًعبةةارةعةةنعبةةواتتسةةتخدمفةةًتغلٌةةفاألدوٌةةةوالعمةةالٌر

ىالمنةةتجمةةنالطبٌةةلمةةاتمتةةازبةةقمةةنالمةةدرةعلةةىالحفةةاظعلةة
الرطوبةوالحرارةالخارجٌة.

نانوٌةالمذائفال16
هةةًعبةةارةعةةنخةةرزاتتسةةتخدمفةةًعةةالجمةةر السةةرطان

عنطرٌكالمضاءعلىالخالٌاالمصابة.

المجساتالنانوٌة17
تسةةتخدمفةةًصةةناعةالمالبةةسالذكٌةةةبحٌةةثتحةةانمةةعأنسةةجة

للبق.المماشمنأجللٌاسدرجةحرارةمرتدٌهاودلات
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 النانو تكنولوجيا مفاىيـ اختبار تحكيـ : خطاب(4ممحق )

 









األخ/تالفاضل/ة______________________________________المحترم/ه

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

سبكلٌةالتربٌةفًالجامعةتمومالباحثةبإعدادبحثللحصولعلىدرجةالماجستٌرفًالمناهجوطرقالتدرٌ

 واالتجاا  الناانو تكنولوجٌا مفاهٌم تنمٌة فً إلكترونٌة تعلٌمٌة حمٌبة استخدام أثرغزةبعنوان:"–اإلسالمٌة

"لتحمٌكأهدافالبحثالمتمثلةفً:بغزة  األساسً التاسع الصف طالبات لدى نحوها

التاسةعللصةفالمعلومةاتتكنولوجٌةالمةادة"تكنولوجٌةاوالنحةن"وحةدةفةًإلكترونٌةةتعلٌمٌةحمٌبةتصمٌم-1

.األساسً

 الصاف طالباات لادى الناانو تكنولوجٌاا مفااهٌم تنمٌاة فاً اإللكترونٌاة التعلٌمٌاة الحمٌبة توظٌف أثر معرفة-2

.األساسً التاسع

الصةفطالباتلدىانوالنتكنولوجٌامفاهٌمنحواالتجاهفًاإللكترونٌةالتعلٌمٌةالحمٌبةتوظٌفأثرمعرفة-3

.األساسًالتاسع

منحٌث:محولبنودالجزءالخاصباالختباروتودالباحثةمنسٌادتكمالتكرمبإبداءرأٌك

 . صٌاغةفمراتاالختباربلغةعلمٌةسهلةبعٌدةعنالغمو 

 .الدلةالعلمٌةلفمراتاالختبار 

 .مالئمةاالختبارلمستوىالطالب 

 ٌمتكنولوجٌاالنانوالمتضمنةفًالدرس.تغطٌةاالختبارلمفاه 

عاونكمتشكراًعلىحسن

                                                                                                خضر آٌات / الباحثة

 البٌانات الشخصٌة للمحكم

 

 -------------------------------الدرجة العلمٌة:      ---------------------------------------------االسم: 

 -----------------------------------جهة العمل:     --------------------------------------------الوظٌفة:

 غزة – اإلسالميتالجبمعت 

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 كليت التربيت

 قسم المنبهج وطرق التدريس
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 النانو تكنولوجيا مفاىيـ ( : اختبار5ممحق )

 اختبار مفاهٌم تكنولوجٌا النانوتعلٌمات 

عزٌزتًالطالبة:______________________________

السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاتق



 لتالٌة لبل البدء باإلجابة:الرئً التعلٌمات ا

ٌهةةدفهةةذااالختبةةارإلةةىلٌةةاسمةةدىاكتسةةابنلمفةةاهٌمتكنولوجٌةةاالنةةانوالمتضةةمنةفةةًمنهةةاجتكنولوجٌةةا-1

المعلوماتللصفالتاسعاألساسً)درستكنولوجٌاالنانو(.

الرئًالسؤالبدلةوعناٌةلبلاالجابةعنق.-2

(فمرة.21ٌتضمناالختبار)-3

(إجابات.4لفمرةتتضمن)ك-4

وبعدذلنفرغًإجابتنفًبطالةاإلجابةةبوضةع،علٌناختٌاراجابةواحدةفمطمنبٌناالجاباتاالربعة-5

إشارةرمزاإلجابةالصحٌحةأمامرلمالسؤال.

(ورلات.3عددأوراقاالختبار)-6

(دلٌمة.25زمناالختبار)-7

ولٌسلقعاللةبدرجاتنفًالمادة.،بهدفالبحثالعلمًفمطتذكريإنهذااالختباروضع-8



شكراًعلىحسنتعاونن

 / آٌات خضر الباحثة
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 اختبار مفاهٌم تكنولوجٌا النانو

 ن:اختاري اإلجابة الصحٌحة من بٌن عدة بدائل ثم انملً إجابتن إلى الجدول المخصص لذل

بهادف إنتاام ماواد وأجهازة جدٌادة بخصاائص  ،التمنٌة التاً تتعامال ماع ماواد وأدوات فاً الحجام الناانوي-1

فرٌدة وممٌزة

النانومتر.-بالنانو.-أ

 الحجمالنانوي.-دتكنولوجٌاالنانو.-ج

األنسب لتمدٌر لطر الذرة هًوحدة المٌاس -2

الملٌمتر.-المٌكرومتر.ب-أ

السنتٌمتر.-دالنانومتر.-ج

 وحدة المٌاس األنسب لتمدٌر غرفة الصف هً -3

.ترالم-المٌكرومتر.ب-أ

السنتٌمتر.-دلنانومتر.ا-ج

هو الحجم النانوي -----------------الحجم الذي ٌتراوح ما بٌن -4

(نانومتر.111–1)-ب(نانومتر.11–1)-أ

 (نانومتر.11111–1)-(نانومتر.د1111–1)-ج

داف الخالٌا السرطانٌةالسته -------------تستخدم  -5

أنابٌبالكربونالنانوٌة.-بجسٌماتالفضةالنانوٌة.-أ

 جسٌماتالذهبالنانوٌة.-جسٌماتثانًأكسٌدالتٌتانٌومالنانوي.د-ج

تمتاز جسٌمات الفضة النانوٌة بمدرتها على -6

سرطانٌة.عالجاألورامال-بالمضاءعلىالبكتٌرٌا.-أ

 أ+ب.-دالتملٌلمنالنفاذٌة.-ج

لها المدرة على التملٌل من النفاذٌة من المواد النانوٌة التً تضاف إلى األلمشة ألن-7

أنابٌبالكربونالنانوٌة.-بمادةالسٌلٌكاالنانوٌة.-أ

 المجساتالنانوٌة.-دجسٌماتالفضةالنانوٌة.-ج

جمٌع ما ٌلً من الطرق التملٌدٌة لعالم مرض السرطان ما عدا -8

المذائفالنانوٌة.-بالعالجالكٌمٌائً.-أ

 التدخلالجراحً.-دالعالجاإلشعاعً.-ج

لذكٌة.فً صناعة المالبس ا ------------------تستخدم -9

جسٌماتالفضةالنانوٌة.-بالمجساتالنانوٌة.-أ

العبواتالنانوٌة.-دثانًأكسٌدالتٌتانٌوم.-ج
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.الصغٌر أو المزم بمعنى «نانوس» الكلمة من مشتك ٌونانً مصطلح-11

النانو.-بتكنولوجٌاالنانو.-أ

 النانومتر.-دنانوي.الحجمال-ج

الجسٌمات النانوٌة هً-11

(نانومتر.111-1تتراوحمابٌن)-بجزٌئاتمتناهٌةالصغر.-أ

 جمٌعماسبك.-دلدالتحملنفسالخصائصالمرتبطةبالحجم.-ج

كترونً هو عبارة عناألنف اإلل-12

مادةنانوٌة.-بمركبنانوي.-أ

 جسٌماتنانوٌة.-دجهازنانوي.-ج

واساتهداف الخالٌاا المصاابة      إلٌصال العماار داخال جسام شاخص مصااب بمارض السارطان أفضل طرٌمة-13

هً استخدامفمط 

.خلالجراحًالتد-ب.العالجالكٌمٌائً-أ

جمٌعماسبك.-د.الروبوتالنانوي-ج

تستخدم جسٌمات ثانً أكسٌد التٌتانٌوم النانوي فً -14

مجالالتغذٌة.-بمجالالطب.-أ

 مجالالحفاظعلىالبٌئةمنالتلوث.-دمجالااللكترونٌات.-ج

مواد طبٌعٌة أو مصنعة لها خصائص فرٌدة وممٌزة هً -15

.موادنانوٌة-ب.موادكٌمٌائٌة-أ

 ب+ج.-د.موادمعمدة-ج

فً تغلٌف األدوٌة والعمالٌر الطبٌة. ------------------تستخدم -16

العبواتالنانوٌة.-بالجسٌماتالنانوٌة.-أ

 الروبوتاتالنانوٌة.-دالمذائفالنانوٌة.-ج

ٌحلم االنسان ببناء مصعد إلى الفضاء باستخدام-17

مادةالسٌلٌكاالنانوٌة.-بالكربونالنانوٌة.أنابٌب-أ

الحدٌد.-دالفوالذ.-ج
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نانوٌة جسٌمات إلٌها ٌضاف مواد عن عبارة-18

الموادالنانوٌة.-باألجهزةالنانوٌة.-أ

 الروبوتاتالنانوٌة.-دالتركٌباتالنانوٌة.-ج

 مٌكرو متر ٌساوي 9.1فاٌروس بطول  -91

نانومتر.1711-سنتٌمتر.ب1711-أ

 ملٌمتر.1711-مٌكرومتر.د1711-ج

 نانو متر تساوي  02222لطر شعرة الرأس بطول  -02

.ملٌمتر8-.بٌمترمل10118-أ

 .ملٌمتر81-.دملٌمتر1018-ج



 بطالة االجابة

رلم 

 الفمرة
 االجابة

رلم 

 الفمرة
 االجابة

9  99  

0  90  

3  93  

4  94  

5  95  

6  96  

1  91  

0  90  

1  91  

92  02  
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 النانو تكنولوجيا نحو االتجاه مقياس تحكيـ ( : خطاب6ممحق )

 









األخ/تالفاضل/ة______________________________________المحترم/ه

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

تمومالباحثةبإعدادبحثللحصولعلىدرجةالماجستٌرفًالمناهجوطرقالتدرٌسبكلٌةالتربٌةفًالجامعة

 واالتجاا  الناانو تكنولوجٌا مفاهٌم تنمٌة فً إلكترونٌة تعلٌمٌة حمٌبة استخدام أثرغزةبعنوان:"–اإلسالمٌة

"لتحمٌكأهدافالبحثالمتمثلةفً:بغزة  األساسً التاسع الصف طالبات لدى نحوها

التاسةعللصةفالمعلومةاتتكنولوجٌةالمةادة"والتكنولوجٌةانحةن"وحةدةفةًإلكترونٌةةتعلٌمٌةحمٌبةتصمٌم-1

.األساسً

التاسعالصفطالباتلدىالنانوتكنولوجٌامفاهٌمتنمٌةفًاإللكترونٌةالتعلٌمٌةلحمٌبةاتوظٌفأثرمعرفة-2

.األساسً

 طالباات لادى الناانو تكنولوجٌاا مفااهٌم نحاو االتجاا  فاً اإللكترونٌاة التعلٌمٌاة الحمٌباة توظٌاف أثر معرفة -3

 .األساسً التاسع الصف

منحٌث:محولبنودالجزءالخاصبممٌاساالتجاهوتودالباحثةمنسٌادتكمالتكرمبإبداءرأٌك

 .سالمةالصٌاغةاللغوٌةلفمراتممٌاساالتجاه 

 .الدلةالعلمٌةلفمراتممٌاساالتجاه 

 مالئمةممٌاساالتجاهلخصائصالطالب. 

 انتماءفمراتممٌاساالتجاهللمجالالمستهدفلٌاسق. 

عاونكمتشكراًعلىحسن

                                                                                                آٌات خضر / الباحثة

 البٌانات الشخصٌة للمحكم

 

 -------------------------------الدرجة العلمٌة:      ---------------------------------------------االسم: 

 -----------------------------------جهة العمل:     --------------------------------------------الوظٌفة:

 غزة –الجبمعت االسالميت 

 البحث العلمي والدراسبث العليب شئون

 كليت التربيت

 قسم المنبهج وطرق التدريس
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 النانو تكنولوجيا نحو التجاها ( : مقياس7ممحق )

 نحو مفاهٌم تكنولوجٌا النانو تعلٌمات االجابة على ممٌاس االتجا 

 

عزٌزتًالطالبة:______________________________

السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاتق



 الرئً التعلٌمات التالٌة لبل البدء باإلجابة : 

ومفاهٌمتكنولوجٌاالنانو.ٌهدفهذاالممٌاسإلىلٌاساتجاهننح-1

الرئًالبنودبدلةوعناٌةلبلالبدءباإلجابة.-2

(بنداً.25ٌتضمنالممٌاس)-3

(أسفل×بوضعإشارة)،لإلجابةعلىبنودالممٌاسعلٌناختٌاربدٌالًواحداًفمطمنبٌنالبدائلالخمس-4

رمزالبدٌلالمناسبلن.

ولٌسلقعاللةبدرجاتنفًالمادة.،بهدفالبحثالعلمًفمطتذكريأنهذاالممٌاسوضع-5



شكراًعلىحسنتعاونن

الباحثة

آٌاتجمالخضر
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 نحو مفاهٌم تكنولوجٌا النانو االتجا ممٌاس 

 مجال االتجاهات
رلاااااااااااام 

 العبارة
 العبارة

 درجة الموافمة

موافك 
 بشدة

 موافك
ك موافاااااااااا

بدرجااااااااااة 
 متوسطة

غٌااااااار 
 موافك

غٌااااااار 
موافاك 

 بشدة

أوالً: االتجااااااااااااا  
نحااو أهمٌااة تعلاام 
مفااااااااااااااااااااااااااهٌم 
 تكنولوجٌا النانو

أعتمدأنمفاهٌمتكنولوجٌاالنانومجالعلمًجدٌرباالهتمام.1

أشعربأنًلستمتحمسةلتعلممفاهٌمتكنولوجٌاالنانو.2

3
لعلمٌةلمفةاهٌمتكنولوجٌةاأرغبفًممارسةبع التطبٌماتا

النانو.


الأشجعزمٌالتًعلىدراسةمفاهٌمتكنولوجٌاالنانو.4

5
أتمنةةىدراسةةةمفةةاهٌمتكنولوجٌةةاالنةةانوفةةًالمراحةةلالدراسةةٌة

المادمة.


ثانٌاااااااً: االتجااااااا  
نحااااااو توظٌااااااف 
مفااااااااااااااااااااااااااهٌم 
 تكنولوجٌا النانو

6
العلمٌةةةلتكنولوجٌةةاأتمنةةىأنأتخصةةصفةةًإحةةدىالمجةةاالت

النانو.


7
أتطلعإلىحٌاةأفضلعندتوظٌفتكنولوجٌاالنانوفًنواحً

الحٌاةالمختلفة.


8
أشةةةعرأنمفةةةاهٌمتكنولوجٌةةةاالنةةةانومهمةةةةفمةةةطلمةةةنٌرٌةةةد

التخصصفًهذاالمجال.


نٌة.أتولعأنأستفٌدمنمفاهٌمتكنولوجٌاالنانوفًحٌاتًالمه9

الأشعربأيأهمٌةفًتوظٌفمفاهٌمتكنولوجٌاالنانو.11

ثالثاااااااً: االتجااااااا  
نحااو حااب البحاا  
واالطااااااال  فااااااً 
 تكنولوجٌا النانو

أرىأنمفاهٌمتكنولوجٌاالنانوتفتحلًآفاقعلمٌةجدٌدة.11

أشعرأنًالأحباالطالععلىمفاهٌمتكنولوجٌاالنانو.12

أتمنىالتواصلمععلماءتكنولوجٌاالنانو.13

أتمنىأنألدمبحثعنمفاهٌمتكنولوجٌاالنانو.14

15
أشعرأنمفاهٌمتكنولوجٌاالنانوالتدفعنًللبحةثعةنحمةائك

علمٌةجدٌدة.


تجاااااا  رابعااااااً: اال
نحاااااااو طرٌماااااااة 
تاااادرٌس المعلاااام 
لمفاااااااااااااااااااااااااهٌم 
 تكنولوجٌا النانو

61
أرىأنطرٌمةةةتةةدرٌسمفةةاهٌمتكنولوجٌةةاالنةةانوتشةةجععلةةى

البحثواالطالع.


17
أشةةةعربةةةأنطرٌمةةةةتةةةدرٌسمفةةةاهٌمتكنولوجٌةةةاالنةةةانومملةةةة

وتملٌدٌة.


18
أعتمةةةدأنطرٌمةةةةتةةةدرٌستكنولوجٌةةةاالنةةةانومالئمةةةةألهةةةداف

الدرس.


19
درٌسمفةةةاهٌمأرغةةةببةةةأنتمةةةومالمعلمةةةةبتغٌٌةةةرطرٌمةةةةتةةة

تكنولوجٌاالنانو.


21
أرىأنطرٌمةةةتةةدرٌسمفةةاهٌمتكنولوجٌةةاالنةةانوتشةةجععلةةى

التعلمالذاتً.


خامسااااً: االتجاااا  
نحاااااااو مواكباااااااة 
التطااااااااااااااااااورات 
العلمٌاااااااااااااااااااااااااة 
 لتكنولوجٌا النانو

 

21
أعتمةةدأنالةةدولتتمةةدمالهتمامهةةاالكبٌةةربتطةةوراتتكنولوجٌةةا

النانوالعلمٌة.


22
أرىأنتكنولوجٌةةاالنةةانوسةةوفتسةةهمفةةًتطةةوٌرمجتمعاتنةةا

العربٌة.


23
أعتمدأنتعلممفاهٌمتكنولوجٌاالنانولٌستضرورٌةلمواكبةة

التطوراتالعلمٌةلتكنولوجٌاالنانو.


24
أعتمةةةدأنمفةةةاهٌمتكنولوجٌةةةاالنةةةانوتنمةةةًالةةةوعًبتطةةةورات

تكنولوجٌاالنانو.


25
أعتمدأنالولتغٌرمناسبلالستفادةمنتطوراتتكنولوجٌةا

النانو.
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 االلكترونية التعميمية الحقيبة تحكيـ ( : خطاب8ممحق )

 









األخ/تالفاضل/ة______________________________________المحترم/ه

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

حثللحصولعلىدرجةالماجستٌرفًالمناهجوطرقالتدرٌسبكلٌةالتربٌةفًالجامعةتمومالباحثةبإعدادب

 واالتجاا  الناانو تكنولوجٌا مفاهٌم تنمٌة فً إلكترونٌة تعلٌمٌة حمٌبة استخدام أثرغزةبعنوان:"–اإلسالمٌة

:"لتحمٌكأهدافالبحثالمتمثلةفًبغزة  األساسً التاسع الصف طالبات لدى نحوها

 التاسع للصف المعلومات تكنولوجٌا لمادة" والتكنولوجٌا نحن" وحدة فً إلكترونٌة تعلٌمٌة حمٌبة تصمٌم -9

 .األساسً

التاسعالصفطالباتلدىالنانوتكنولوجٌامفاهٌمتنمٌةفًاإللكترونٌةالتعلٌمٌةالحمٌبةتوظٌفأثرمعرفة-2

.األساسً

الصةفطالباتلدىالنانوتكنولوجٌامفاهٌمنحواالتجاهفًاإللكترونٌةمٌةالتعلٌالحمٌبةتوظٌفأثرمعرفة -3

 .األساسًالتاسع

التعلٌمٌةااللكترونٌةةمةنخةاللمحولبنودالجزءالخاصبالحمٌبةوتودالباحثةمنسٌادتكمالتكرمبإبداءرأٌك

بطالةالتحكٌمالتالٌة:

 اتملحوظ ال نعم عناصر التحكٌم  معاٌٌر التحكٌم

تموٌمالنصوص

م ػػػػػػػػػػػػػػػردات الػػػػػػػػػػػػػػػنص ذات دالالت دقيقػػػػػػػػػػػػػػػة 
.ككاضحة



. الحركؼ الربيرة ميملة

جميػػػع المسػػػافات التػػػي يػػػدخليا المػػػتعلـ فػػػي 
.استجابتو ميملة



.حجـ الخ  يتناسب مع مضمكف البرنام 

 غزة –الجبمعت االسالميت 

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 كليت التربيت

 قسم المنبهج وطرق التدريس
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.تـ استخداـ نم  محدد مف الخطكط

تموٌمالشاشات

لػػكاف خطػػكط المػػتف ألػػكاف الخل يػػة مناسػػبة  
.كالعناكيف



.تـ إىماؿ الت ا يل الزائدة لل كر

.تـ االبتعاد عف المبال ة في تربير ال كر

.تت ا ا لكاف بالكاقعية

تعمػػػل ا لػػػػكاف علػػػػى بػػػػث عن ػػػػر التشػػػػكيل 
.كشد االنتباه



تموٌمالصوت

ال ػػػكت مناسػػػب لليػػػدؼ الػػػذي كضػػػع مػػػف 
.أجلو



.ز ا  كاتتـ تميي

تػػػػػـ االبتعػػػػػاد عػػػػػف ا  ػػػػػكات التػػػػػي تسػػػػػبب 
.ال دى ال ير مرغكب فيو



تموٌماألهداف

ا ىػػداؼ معقكلػػة كقابلػػة للتطبيػػل فػػي إطػػار 
اإلمكانػػػػػػات المتػػػػػػكافرة )المقػػػػػػدرات التعلميػػػػػػة، 
الكقػػػػػػػػػػت، المػػػػػػػػػػكاد، الم ػػػػػػػػػػادر، ا جيػػػػػػػػػػزة، 

.الكسائ ، كغيرىا(



تموٌمالمحتوى

ميػػػػػػػػة مػػػػػػػػع ا ىػػػػػػػػداؼ تتناسػػػػػػػػب المػػػػػػػػادة العل
.المنشكدة



تػػػػـ تقسػػػػيـ المػػػػادة العلميػػػػة إلػػػػى كحػػػػدات أك 
.دركس متراملة تناسب المتعلميف



تػػـ تنظػػيـ المحتػػكى فػػي سػػياؽ معػػيف بحيػػث 
تتدرج في  عكبتو بدءا مف المحسػكس إلػى 
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المجػػرد أكمػػػف المعلػػػـك إلػػى المجيػػػكؿ أكمػػػف 
.الرل إلى الجزء

تمةةةةةةوٌمخصةةةةةةائص

التصمٌم

علػػػػػػى شػػػػػػرائح إرشػػػػػػادية كتعليمػػػػػػات تحتػػػػػػكي 
.للمتعلـ



المحتػػػػػػػػكى مرتػػػػػػػػب فػػػػػػػػي خطػػػػػػػػكات إجرائيػػػػػػػػة 
.  يرة



يتناسػػػػب المحتػػػػكى مػػػػع الكقػػػػت المخ ػػػػص 
.للدراسة كالتعلـ



.الم اىيـ محددة بشكل كاضح

.الت ميـ العاـ للحقيبة يتناسب مع محتكاىا

تمةةةةةةةةوٌماألنشةةةةةةةةطة

التعلٌمٌة

 .راجعة فكريةيتلقى المتعلـ ت ذية 

تػػػػػكفر الحقيبػػػػػة التعليميػػػػػة المحكسػػػػػبة بػػػػػدائل 
 .تعلميو مناسبة



 .تتكافر ا نشطة العالجية



عاونكمتشكراًعلىحسن

                                                                                                آٌات خضر / الباحثة

 البٌانات الشخصٌة للمحكم

 

 -------------------------------الدرجة العلمٌة:      ---------------------------------------------االسم: 

 -----------------------------------جهة العمل:     --------------------------------------------الوظٌفة:
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 االلكترونية التعميمية ( : الحقيبة01ممحق )

 

 شرٌحة الممدمة .9

 

 

 

 . واجهة المستخدم0
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 . المقدمة4

 

 
 

 . دليل الحقيبة التعميمية االلكترونية3
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 . دلٌل البرنامج5

 

 

 

 لمٌن. خصائص المتع6
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 . المحتوى التعلٌم1ً

 

 

 

 . االختبار المبل0ً
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 األول وضو الم. 1

 

 

 

 . ممطع فٌدٌو92
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 صور .99

 

 

 

 نشاط .90
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 ابط تشعبًر. 93

 

 

 

 التموٌم المرحلً )الذاتً(. 94
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 . التغذٌة الراجعة59
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 االختبار البعدي .96
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 . تطبٌك التجربة91
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