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 مستخلص: 

هدؾ البحث الحالً إلى بناء برنامج فً النانوتكنولوجً قائم على المعمل االفتراضً، ومعرفة أثره فً تنمٌة المفاهٌم العلمٌة     

 بناء معمل افتراضً فً النانوتكنولوجً -1هذا الهدؾ أعدت الباحثة األدوات التالٌة: ولتحقٌق  لطالب كلٌات التربٌة.

 اختبار تحصٌل المفاهٌم( (أداة القٌاس: -2  

( طالب و طالبة من الفرقة الرابعة 13وقد اتبع البحث الحالً المنهج التجرٌبى ذو المجموعة الواحدة ، وبلؽت مجموعة البحث )   

م. و استخدم لإلجابة عن أسئلة البحث 2018-2017ٌة التربٌة جامعة بنً سوٌؾ خالل الفصل الدراسة األول لعام شعبة الفٌزٌاء بكل

بٌن متوسطً درجات أفراد ( 0001اختبار تحصٌل المفاهٌم،  وأظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائٌة  عند مستوى داللة ) 

اٌضا له حجم  لصالح التطبٌق البعدي، العلمٌة و مستوٌاته عدي إلختبار تحصٌل المفاهٌمالمجموعة التجرٌبٌة فً التطبٌقٌن القبلى والب

 تأثٌر كبٌر فً تنمٌة تحصٌل المفاهٌم لدى مجموعة البحث.

 تحصٌل المفاهٌم العلمٌة  –المعمل االفتراضً     -النانوتكنولوجً   الكلمات المفتاحٌة:

Abstract 

The objective of the research is to build a program in nanotechnology based on the virtual lab, as 

well as to know its effect in the development of scientific concepts for students of faculties of 

education. To achieve this goal, the researcher prepared the following tools: 1. Building a virtual 

laboratory in nanotechnology 2. Measurement Tool (Conceptual Testing)   The current research was 

followed by a one-group experimental approach. The research group was (13) male and female 

students from the fourth division physics department at the Faculty of Education, Beni Suef 

University during the first semester of 2017-2018. The results showed that there was a statistically 

significant difference at the level of (0.01) between the average scores of the experimental group 

members in the befor and after Treatment to test the achievement of the general concepts and 

levels for the benefit of the post test.  

 Keywords: Nanotechnology - Virtual Lab - Collecting scientific concepts 

 

              

 

 ث و دراسات علوم و تكنواوجٌا النانو فً ظل التطورات العلمٌة السرٌعة المتزاٌدة فى مجال بحو  

و ما نجم عنه من تزاٌد للمفاهٌم المرتبطة بتطبٌقات و قضاٌا هذا العلم فً جمٌع مجاالت الحٌاة بدرجة كبٌرة أصبح من الضروري 

الل برامج إعداده و تدرٌبه أن ٌكون المعلم ملماً بهذه المفاهٌم و التطبٌقات و القضاٌاً العلمٌة المرتبطة بعلم و تكنولوجٌا النانو من خ

 قبل و أثناء الخدمة.

فهذا العلم ٌمثل المستقبل الواعد للبشرٌة بما سٌحققه من تقدم و تطور متسارعان فً جمٌع المجاالت, و هذا ٌتطلب إعداد قوى   

تً رصدت المٌزانٌات المالٌة عاملة مدربة واعٌة بأهمٌة علم و  تكنولوجٌا النانو فً تقدم األمم و اللحاق بركب الدول الرائدة ال

الكبٌرة للدراسات و االبحاث الخاصة بعلم و تكنولوجٌا النانو، و ال ٌتحقق إال من خالل تربٌة أجٌال قادرة على فهم و تطوٌر هذا 

ب و ربطها العلم، من هنا ٌكون المعلمٌن بحاجة إلى الدعم المهنً حتى ٌستطٌعوا تضمٌن علوم وتكنولوجٌا النانو فً تدرٌسهم للطال

بدروس العلوم التً ٌتعلمها التالمٌذ، وتؤكد األدبٌات على ضرورة قٌام مؤسسات التعلٌم العلٌا )الكلٌات( بتعدٌل برامجها لتعكس 

 (             (Interisciplinaryطبٌعة علوم وتكنولوجٌا النانو من حٌث كونها متعددة الفروع.



    2009,7)  Healy,)(*) 

( إلى أهمٌة وضرورة تعلٌم وتدرٌس ونشر ثقافة تكنولوجٌا النانو فً المدارس 2008اق تشٌر صفات سالمة)وفً نفس السٌ   

والجامعات خصوصا فً الدول النامٌة، وتدرٌب المعلمٌن وخاصة معلمً العلوم، على كٌفٌة تدرٌس علوم وأبحاث تكنولوجٌا النانو، 

النانو والتواصل مع العامة أصبحت حالٌاً ضرورة عالمٌة مهمة تسٌر جنبا إلى  على اعتبار أن برامج التوعٌة العلمٌة بتكنولوجٌا

جنب مع السٌاسات العلمٌة و التكنولوجٌة للدول . كما ٌتحتم إقامة ورش عمل للمعلمٌن والمختصٌن بالشؤون العلمٌة و المراكز 

صٌل وتعرٌؾ عامة الناس على نطاق واسع بمفهوم العلمٌة وواضعوا السٌاسات تعرض فٌها تجارب وأسالٌب الدول المتقدمة فً تو

                       النانو من خالل هذا الحراك المتنامً فً تكنولوجٌا النانو والعلوم النانوٌة والسباق المحموم فً هذا المضمار عالمٌاً.              

 (247-246، 2008المة )   صفات س                                                       

لعل من أبرز التحدٌات التً تواجه التعلٌم والتدرٌب فً مجال تكنولوجٌا النانو والعلوم النانوٌة أن جوانبها النظرٌة والعملٌة بالؽة   

 & Jeschke التعقٌد وتتطلب أجهزة و أدوات باهظة التكالٌؾ التً ال تتوفر فً كل مكان.  وٌصؾ جستشٌكً و ثومسن )

Thomsen, 2007 هذه الحقٌقة بأنها تمثل عنق الزجاجة لتطوٌر التعلٌم والبحث فً مجال تكنولوجٌا النانو، كما ٌضٌفان إن زٌادة )

فاعلٌة التعلٌم والتدرٌب واألبحاث فً مجال تكنولوجٌا النانو وتحقٌق النمو االقتصادي المستقبلً   ٌعتمد بشكل أساسً على القدرة 

لباحثٌن والمطورٌن فً تكنولوجٌا النانو من خالل توظٌؾ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لتعزٌز على توفٌر تواصل واسع ل

التواصل فً مجال العلوم النانوٌة، وهذا ٌقتضً جهود تعاونٌة لتعزٌز تطبٌقات تكنولوجٌا النانو والعلوم النانوٌة وضمان نجاحها. 

ات واالتصاالت خٌاراً هاماً ومتمٌزاً لتجاوز الصعوبات المشار إلٌها فً ما وفً هذا المضمار تأتً تطبٌقات تكنولوجٌا المعلوم

  Nano Labٌعرؾ بالمعمل النانوي

; عطا حسن،  2015; شٌماء احمد، 2013; آٌات صالح، 2014و أوصت  العدٌد من الدراسات مثل دراسة )محمد ابراهٌم،       

من خالل  –والمتعلقة بالنانو وتطبٌقاتها  –رات واتجاهات الطالب المعلمٌن (. و  بضرورة العمل على تنمٌة معلومات ومها 2018

 إدراج هذه المفاهٌم وتطبٌقاتها بالبرامج األكادٌمٌة إلعدادهم بكلٌات التربٌة. 

(. بإنه البد من Pektas, M. et al., 2015( و باكتس )(Şenel Zor0  Aslan0 2018واٌضاً أوصً سٌنٌل زور و أصالن  

 –الكٌمٌاء  –برامج إلزامٌة إو إختٌارٌة فً علم و تكنولوجٌا النانو فً مرحلة إعداد الطالب المعلم بأقسام العلوم ) الفٌزٌاء  إضافة

 البٌولوجً( بالجامعات و الكلٌات.   

د بها الطالب المعلم فهناك ضرورة ملحة لدراسة المنجزات العلمٌة كعامل من العوامل المحددة لمستقبل الثقافة البشرٌة التً ٌتزو  

للفٌزٌاء ، والبد أن ٌتعرؾ اٌجابٌات و سلبٌات النانوتكنولوجً، و أن ٌكسر حاجز الرهبة فً التعامل مع التكنولوجٌا الحدٌثة  و منها 

 المعامل االفتراضٌة، ذلك من خالل برامج إعداده بكلٌات التربٌة.

 ة التربٌة فً جامعة بنً سوٌؾ و قد قامت الباحثة بعمل مقابالت مع عدد من طالب كلٌ  

وسؤالهم حول ما إذا كانوا درسوا مقررات عن النانوتكنولوجً سواء فً مراحل التعلٌم قبل الجامعً أو من خالل برامج إعدادهم 

 . األكادٌمً فً الجامعة و كانت إجاباتهم بالنفً

البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة فً شتى مجاالت النانو وتقدٌم ومن هنا ترى الباحثة أنه ٌجب على التعلٌم الجامعً التوسع فً تقدٌم   

الدرجات العلمٌة التخصصٌة وتبنً الشراكات مع المؤسسات التعلٌمٌة و البحثٌة و الصناعٌة من أجل اللحاق بقاطرة ثورة 

 النانوتكنولوجً التً تطوؾ العالم كله، و تخترق جمٌع المجاالت الحٌاتٌة.  

 ها:مشكلة البحث و تحدٌد

 فً ظل التطورات العلمٌة السرٌعة المتزاٌدة فى مجال بحوث و دراسات علوم و تكنواوجٌا النانو  

وما نجم عنه من تزاٌد للمفاهٌم المرتبطة بتطبٌقات و قضاٌا هذا العلم فً جمٌع مجاالت الحٌاة بدرجة كبٌرة أصبح من الضروري  

و القضاٌاً العلمٌة المرتبطة بعلم و تكنولوجٌا النانو من خالل برامج إعداده و تدرٌبه  أن ٌكون المعلم ملماً بهذه المفاهٌم و التطبٌقات

 قبل و أثناء الخدمة.

                                                           
 ( اتبعت الباحثة فً التوثٌق ) االسم، السنة، الصفحة( *)



ولذا تحاول الدراسة البحث الحالً اقتراح برنامج فً النانوتكنولوجً  قائم علً المعمل االفتراضً لتنمٌة المفاهٌم العلمٌة      

 .لطالب شعبة الفٌزٌاء بكلٌة التربٌة

 تتحدد مشكلة البحث فً التساؤل الرئٌس التالً:

 ما أثر برنامج مقترح فً النانو تكنولوجً قائم على المعمل اإلفتراضً فً تنمٌة المفاهٌم العلمٌة لطالب كلٌات التربٌة ؟

 وٌتفرع من هذا التساؤل الرئٌس التساؤالت البحثٌة الفرعٌة التالٌة: 

 طة بالنانوتكنولوجً الواجب إلمام طالب شعبة الفٌزٌاء بكلٌة التربٌة؟ما أهم المفاهٌم و القضاٌا المرتب

 ما صورة البرنامج المقترح فً النانوتكنولوجً القائم على المعمل االفتراضً؟

كلٌة ما أثر البرنامج المقترح فً النانوتكنولوجً القائم على المعمل االفتراضً علً تنمٌة المفاهٌم العلمٌة لطالب شعبة الفٌزٌاء ب

 التربٌة؟

 أهمٌة البحث:

 ٌمكن أن ٌفٌد هذا البحث :

 توجٌه نظر القائمٌن علً إعداد معلمً الفٌزٌاء بكلٌات التربٌة إلً المفاهٌم و التطبٌقات 

 والقضاٌا المرتبطة بالنانوتكنولوجً لضمها لبرنامج اإلعداد االكادٌمً و التربوي.

تواجه المعلمٌن فً استخدام المعامل التقلٌدٌة بما ٌحقق إتاحة الفرصة لجمٌع الطالب قد ٌسهم البحث فً التؽلب علً المعوقات التً 

 عن طرٌق المعامل اإلفتراضٌة.

 تقدٌم تصور لكٌفٌة استخدام المعامل االإفتراضٌة للتؽلب على خطورة بعض التجارب 

 و نقص األجهزة.

 أهداؾ البحث:

 هدؾ البحث الحالً إلً:

ح القائم على المعمل اإلفتراضً لتنمٌة تحصٌل المفاهٌم العلمٌة المتعلقة بعلم و تكنولوجً النانو لدي طالب استخدام البرنامج المقتر

 شعبة الفٌزٌاء بكلٌة التربٌة.

 فرض البحث:

 ٌحاول البحث التحقق من الفرض البحثً التالً:

وعة البحث فً التطبٌقٌن القبلً و البعدي ( بٌن متوسطً درجات طالب مجم0001ٌوجد فرق  دال إحصائٌاً عند مستوي داللة ) 

 إلختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌة ومستوٌاته لصالح التطبٌق البعدي.

 

 حدود البحث: 

 م.2018 -2017جامعة بنً سوٌؾ للعام الدراسً  -مجموعة من طالب الفرقة الرابعة شعبة الفٌزٌاء بكلٌة التربٌة

 ما فوق الفهم(.  –الفهم  –تكنولوجً وقد تضمن مستوٌات) التذكر اختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌة فً النانو

 منهج البحث :



 لتحقٌق أهداؾ البحث و التحقق من فرضه تم استخدام:

 المنهج الوصفً التحلٌلً فً إعداد اإلطار النظري.

عتمد علً التطبٌقٌن القبلً و البعدي المنهج التجرٌبً : تم استخدام التصمٌم شبه التجرٌبً نظام المجموعة التجرٌبٌة الواحدة التً ت

 .ألداه البحث )اختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌة(

 متؽٌرات البحث:

 المتؽٌر المستقل : البرنامج المقترح فً النانوتكنولوجً  القائم علً المعمل االفتراضً.

 المتؽٌرات التابعة : ) تحصٌل المفاهٌم العلمٌة( 

 إجراءات البحث:

 ت البحث و التحقق من فروضه و تحقٌق أهدافه اتبعت الباحثة اإلجراءات التالٌة:لإلجابة عن تساؤال

 االطالع على الدراسات و البحوث السابقة لالفادة منها. -1

التربوٌٌن المختصون للتوصل إلى المفاهٌم و  –النانوتكنولوجً  –األحٌاء  -الكٌمٌاء -إجراء مقابالت شخصٌة ألساتذة الفٌزٌاء -2

 المرتبطة بالنانوتكنولوجً التً تصلح للطالب المعلم شعبة الفٌزٌاء.      القضاٌا

 إعداد قائمة بالمفاهٌم و التطبٌقات المرتبطة بالنانوتكنولوجً.  -3

عرض القائمة علً مجموعة من المحكمٌن للحكم علً مدي أهمٌة المفاهٌم و القضاٌا المرتبطة بالنانوتكنولوجً ، و مناسبتها  -4

 عبة الفٌزٌاء ؛ ثم إعداد القائمة النهائٌة فً ضوء أراء المحكمٌن.لطالب ش

 تحدٌد أسس بناء البرنامج المقترح لطلبة شعبة الفٌزٌاء بكلٌة التربٌة. -5

 إعداد البرنامج المقترح فً النانوتكنولوجً القائم علً المعمل االفتراضً. -6

 حص صالحٌته. عرض البرنامج البرنامج على مجموعة محكمً البحث لف -7

 تعدٌل البرنامج فً ضوء أراء الخبراء و صٌاؼته فً صورته النهائٌة. -8

 إعداد دلٌل المعلم لبٌان كٌفٌة أستخدام المختبر اإلفتراضً فً تدرٌس المفاهٌم و القضاٌا المرتبطة بعلم وتكنولوجٌا النانو.  -9

 ة فً النانوتكنولوجً والتأكد من صدقه و ثباته.إعداد أدة البحث و تتضمن اختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌ -10

 اختٌار مجموعة البحث من طالب الفرقة الرابعة شعبة الفٌزٌاء. -11

 تطبٌق أداة البحث قبلٌاً علً مجموعة البحث. -12

 تدرٌس البرنامج المقترح علً مجموعة البحث. -13

 تطبٌق أداة البحث بعدٌاً على مجموعة البحث. -14

 لبٌانات إحصائٌاً.معالجة ا -15

 تحلٌل النتائج و تفسٌرها. -16

 تقدٌم التوصٌات و المقترحات فً ضوء نتائج البحث. -17

 مصطلحات البحث:



 ( Programالبرنامج )   

 ( هوخطة للقٌام بإجراءات معٌنة  Webester (1993,ٌعرؾ البرنامج فً قاموس وبستر  

 تحقٌق مقاصد معٌنة، و هو أٌضاً مشروع   أو جدول زمنً أو نظام ٌتخذ لعمل ما ٌهدؾ إلى 

 (  21، 2007مقترح أو خطة تحدد معطٌات المؤسسة التعلٌمٌة و ترادؾ لكلمة منهج دراسً. نقال عن ) ماجدة عبد الحمٌد،  

 التعرٌؾ االجرائً:

التً تهدؾ جمٌعاً بصورة متكاملة المخطط الذي ٌتضمن مجموعة من المفاهٌم و القضاٌا و التطبٌقات المتعلقة بالنانوتكنولوجً و    

إلً تزوٌد طالب شعبة الفٌزٌاء كلٌة التربٌة بالمفاهٌم العلمٌة الجدٌدة، كما ٌتضمن األنشطة و الخبرات و الوسائط التكنولوجٌة; مما 

 ٌؤدي إلً اكتسابهم المعارؾ و المعلومات المرتبطة بعلم وتكنولوجٌا النانو.

 (Nanotechnologyلنانوتكنولوجً) ا - 

التكنولوجً المتقدمة القائمة عى فهم و دراسة علم النانو و العلوم االساسٌة اآلخرى فهما عقالنٌا و إبداعٌاً مع توافر المقدرة   

التكنولوجٌة على تخلٌق المواد النانوٌة و التحكم فً بنٌتها الداخلٌة عن طرٌق إعادة هٌكلة و ترتٌب الذرات و الجزٌئات المكونة لها. 

 (25، 2010مد األسكندرانً, ) مح

( هو علم تعدٌل الذرات و الجزٌئات لصنع منتجات جدٌدة، و هو علم حدٌث ٌبحث فً تصمٌم و 2009تعرفها صفات سالمة )  

 (18، 2009إنتاج أجهزة ؼاٌة فً الدقة من خالل نماذج صؽٌرة جدا.) صفات سالمة، 

 التعرٌؾ اإلجرائً:  

م بذرات و جزٌئات المادة من خالل العدد والترتٌب، و بالتالى دراسة و توصٌؾ التؽٌر الذي ٌطرأ هً تطبٌق علم النانو الذي ٌتحك

( نانو تقرٌبا قد تقل عن الواحد أو تزٌد عن المئة المعٌار هو تؽٌر خواصها سواء 100-1على خواص المواد التً فً حجم ) 

أو الحرارة و ؼٌرها. و ٌتم دراسة الخواص و التوصٌؾ من خالل أجهزة الفٌزٌائٌة أو الكٌمٌائٌة أو المٌكانٌكٌة، أو المؽناطٌسٌة 

و ؼٌرها، و بعدها ٌتم استخدام هذه المواد الجدٌدة فً تطبٌقات   XRDحدٌثة و دقٌقة و مطورة من مٌكروسكوبات إلكترونٌة و اجهزة 

 مختلفة و متنوعة.

 :   Virtual Labs المعامل اإلفتراضٌة  

ئة تعلم وتعلٌم افتراضٌة تستهدؾ تنمٌة مهارات العمل المخبري لدى الطالب وتقع هذه البٌئة على أحد المواقع فً ُتعرؾ بأنها بٌ     

شبكة االنترنت وٌنضوي هذا الموقع عادة على صفحة رئٌسٌة ولها عدد من الروابط أو األٌقونات )األدوات( المتعلقة باألنشطة 

 المختبرٌة وانجازاتها وتقوٌمها.  

 (.16522005)حسن زٌتون،                                                                   

بمعامل التعلم المصطنع القائم علً الوسائل المتعددة التفاعلٌة معا، والتً ُتمكن المتعلمٌن من ” محمد عطٌه خمٌس“وقد عرفها     

رك بالحواس، كالذرة، والقٌام باألحداث واإلجراءات التً ال تدرك بالحواس استخدام األدوات المعملٌة، وتداول األشٌاء التً ال تد

 (365، 2003أٌضا، كالعملٌات العقلٌة.)محمد عطٌة خمٌس: 

 التعرٌؾ اإلجرائً:

ُتعرؾ بأنها بٌئات تعلٌم وتعلم الكترونٌة افتراضٌة ٌتم من خاللها محاكاة مختبرات ومعامل العلوم الحقٌقٌة فً مجال    

وتكنولوجً، وذلك بتطبٌق التجارب العملٌة بشكل افتراضً ٌحاكً التطبٌق الحقٌقً، ومن خاللها ٌتمكن المتعلم من إجراء النان

التجارب المعملٌة عن بعد ألي عدد ممكن من المرات، و تعوض ؼٌاب األجهزة المعملٌة المكلفة،و ٌمكن تؽطٌة الجزء التجرٌبً  

ه فً الواقع، وتكون متاحة لالستخدام من خالل األقراص المدمجة أو من خـــــالل موقع بتجارب افتراضٌة وهو ما ٌصعب تحقٌق

 على شبكة االنترنت.

 .مجموع الدرجات التً ٌحصل علٌها كل طالب معلم فً اختبار تحصٌل مفاهٌم النانوتكنولوجً المعد لذلكتحصٌل المفاهٌم: 



 اإلطار النظري للبحث:

 محورٌن:تم تقسٌم اإلطار النظري إلى 

 Nanotechnology) أوالً: النانوتكنولوجً) 

 ( Visual Labsثانٌاً: المعامل اإلفتراضٌة ) 

 

 Nanotechnology) أوال: النانوتكنولوجً) 

 Nanotechnology تكنولوجً مفهوم  النانو

 (اإلؼرٌقٌة(Nanos نانوس لمةك من مشتقة بادئة وهً ( Nano ) نانو األولى الكلمة كلمتٌن، من مركب مصطلح النانوتكنولوجً  

 ملٌار على واحد جزء ٌساوي النانو فإن والفٌزٌائٌة الرٌاضٌة النظر وجهة ومن الصؽر. فً المتناهً الشًء أو ( Dwarf ) القزم وتعنً

 ,Allhoff; Lin; Moore )متر( (9-10 أنها أي المتر؛ من ملٌار على واحد ٌساوي مثال فالنانومتر المقاسة، الوحدة من ( 10-9 )

2010, p3 )  هناك وكذلك نانومتر، واحد ٌساوي الواحد الجزء فإن الطول فً متساوي جزء ملٌار إلى المتر قسمنا إذا آخر، بمعنى 

 .الصؽر المتناهٌة للجزٌئات قٌاس كوحدة النانو وٌستخدم....والنانوجول والنانومول والنانوجرام النانوثانٌة

 و بذلك معٌن. مجال فً للمعرفة العملً التطبٌق أنها على -به تعرؾ ما بٌن من -فتعرؾ Technology تكنولوجً الثانٌة الكلمة أما  

 به ٌقصد الصؽر، فً المتناهٌة المواد تكنولوجٌا تسمٌته ٌمكن والذي  Nanotechnology  النانوتكنولوجً مصطلح بأن القول ٌمكننا

 .الصؽر فً المتناهٌة ادالمو أو )النانو( مجال فً للمعرفة العملً التطبٌق

 أن الظن أؼلب ومتباٌنة، متنوعة بتعرٌفات حظً قد المصطلح أن نجد جانبا، النانوتكنولوجً لمصطلح اللؽوي التحدٌد تركنا ما وإذا  

 لىع ٌؤكد التعرٌفات هذه بعض فنجد التعرٌؾ، صوغ خلؾ تقؾ التً والخبرات المصطلح فٌها ٌوظؾ التً الزاوٌة من ٌأتً منها كال

-1 (بٌن ما أبعادها تقع جدٌدة وأدوات مواد بابتكار ٌهتم علم :التعرٌفات هذه ومن إلٌه الوصول بالنانوتكنولوجً المنوط المبتكر المنتج

 المبتكر المنتج بهذا أٌضا تهتم أخرى تعرٌفات ونجد .نانوٌة وأنظمة بأبعاد وأجهزة مواد تصنٌع على القدرة :وكذلك ( ناومتر،100

 بدراسة ٌختص علم :ومنها الهدؾ هذا لتحقٌق المستخدمة األدوات أو الطرق أو األسالٌب تضٌؾ ولكنها النانو، تكنولوجٌا من المأمول

 :وكذلك نانومتر،  (100)من أصؽر األشٌاء بهندسة ٌختص علم :أٌضا ومنها النانو، مقٌاس إطار فً أحجامها تقع حدٌثة أشٌاء وتطوٌر

 بهدؾ نانومتر( 100-1 (بٌن تقع أحجامها بنى مع وٌتعامل والجزٌئً، الذري البعدٌن فً المادة فً التحكم أو والسٌطرة البحث

 وأجهزة أدوات وتطوٌر إنتاج :أنها على النانو تكنولوجٌا تعرٌؾ ذلك عن ٌختلؾ وال خصائصها، ودراسة وقٌاس ومراقبتها تصنٌعها

 األدوات من مجموعة :أنها آخرون وٌضٌؾ المادة، داخل والجزٌئات اتالذر ترتٌب فً التحكم طرٌق عن الحجم فً الصؽر متناهٌة

 Fonash, 2001, p4; Baer, 2005 )        الصؽر) فً متناهٌة معٌنة بنً بتصنٌع تتعلق التً والتطبٌقات والتقنٌات

مواد النانو و تعٌٌن خواصها و كما ٌعرفه محمد االسكندرانً ذلك العلم الذي ٌعتنً بدراسة و توصٌؾ   Nanoscienceعلم النانو   

، 2010خصالها الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌة، و المٌكانٌكٌة مع دراسة الظواهر المرتبطة الناشئة عن تصؽٌر حجمها.) محمد االسكندرانً،

25) 

ك نظرا لتشعبها و بٌنما ٌعد تعرٌؾ علم النانو أمرا سهالً، فإن وضع تعرٌؾ محدد لتكنولوجٌا النانو ٌعد أمرا أكثر صعوبة و ذل   

دخولها فً المجاالت التطبٌقٌة المختلفة; حٌث إن كالً من هذه الجاالت ٌنظر إلى هذه التكنولوجٌا من وجهة النظر الخاصة به و عامة 

رى تفهماً فإن تكنولوجٌا النانو ٌمكن تعرٌفه: تلك التكنولوجٌا المتقدمة القائمة على تفهم و دراسة علم النانو و العلوم األساسٌة اآلخ

 عقالنٌاً و إبداعٌاً مع توافر المقدرة التكنولوجٌة على تخلٌق المواد النانوٌة و التحكم فً بنٌتها الداخلٌة عن  طرٌق إعادة هٌكلة و

ترتٌب الذرات و الجزٌئات المكونة لها، مما ٌضمن الحصول على منتجات متمٌزة و فرٌدة توظؾ فً التطبٌقات المختلفة)محمد 

 (25، 2010نً،االسكندرا

( هو علم تعدٌل الذرات و الجزٌئات لصنع منتجات جدٌدة، و هو علم حدٌث ٌبحث فً تصمٌم و 2009و تعرفها صفات سالمة )

 (18، 2009إنتاج أجهزة ؼاٌة فً الدقة من خالل نماذج صؽٌرة جدا.) صفات سالمة، 



فً المواد التً أبعادها  المباشر على التحكم القدرة تعطٌنا التً ةالتقنٌ" بأنها تكنولوجً النانو ( عرؾ 2018و ٌعرفها عطا حسن )    

( نانومتر، و ذلك عن طرٌق تصنٌعها و إعادة ترتٌبها و دراسة خصائصه، للحصول على مواد مختلفة بأقل تكلفة 100تقل عن ) 

 (  202، 2018ممكنة.) عطا حسن، 

 :النانوتكنولوجً تعلم أهمٌة

 ، ب(2012 شلبً، نوال( التالٌة النقاط فً العام التعلٌم فً النانوتكنولوجً وتعلم متعلٌ أهمٌة نوجز أن ٌمكننا

 ٌتٌحها التً االختٌارات ضوء فً بنجاح للحٌاة المتطلبة األساسٌة والمهارات النانوتكنولوجً بلؽة اإللمام على المتعلمٌن مساعدة 1 - 

 .ٌسببها التً والمخاطر

 من المبكرة المراحل هذه فً تعلموها التً المفاهٌمٌة األطر على اعتمادا النانو، تكنولوجٌا عن المزٌد تعلم على المتعلمٌن مساعدة  2-

 .التعلٌم

 واقع، حقٌقً هو ما على االتفاق وعدم المجال جدة أهمها من عدة، أسباب إلى ترجع والتً المجال فً الخاطئة المفاهٌم على التؽلب 3- 

 .الحالٌة وات واألد المعرفة ضوء فً للتحقٌق قابل ؼٌر خٌال هو وما للتحقٌق، قابل أمل هو وما

 .النانو وتكنولوجٌا علم مجال فً أكادٌمٌة مسارات الختٌار المتعلمٌن توجٌه 4- 

 .عالقة ذات مهن أو النانو تكنولوجٌا مجال فً مهن الختٌار المتعلمٌن توجٌه -5

   النانوٌة: ةالتكنولوجٌ التربٌة تواجه تحدٌات

 التً تلك عن تختلؾ النانو حجم فً المواد تحكم التً القوانٌن أن عن فضال التصور، وصعبة مجردة النانوتكنولوجً مفاهٌم أن شك ال

 و باترٌشٌا (Sabelli et al. 2005 ) سابٌلً من كل وٌحدد الطالب، اعتادها التً المحسوس أو المرئً الحجم فً المواد تحكم

Schank, 2007)  )التحدٌات هما رئٌسٌٌن قسمٌن إلى تقسٌمها ٌمكننا النانوتكنولوجً وتعلم تعلٌم تواجه التً لتحدٌاتا من عددا 

 .)التنظٌمٌة( اإلجرائٌة والتحدٌات المفاهٌمٌة

 :ومنها للنانوتكنولوجً المفاهٌمً باإلدراك تتعلق تحدٌات وهً :المفاهٌمٌة التحدٌات :أوال

 أن الصعب فٌه، فمن نعٌش الذي المالحظ بالعلم عالقة لها ولٌس الوصؾ، صعبة التصور، صعبة النانو حجم فً والمفاهٌم األشٌاء -1

 .رؤٌتها ٌمكننا ال أشٌاء نفهم

            المرئً الحجم فً المواد تحكم التً تلك عن تختلؾ النانوٌة المواد تحكم التً القوانٌن        2-

 .ونالمتعلم اعتادها التً المحسوس أو           

 .النانوٌة المواد وتفاعالت سلوك تمثٌل صعوبة 3 -

 .لهم مضلال منهما أي أو /كل ٌكون أن ٌمكن وكٌؾ الطالب، لدى المسبقة والمعرفة الحدس بدور التنبؤ الصعب من  4- 

 .النانو عالم فً خٌال هو وما حقٌقً هو ما بٌن الخلط معضلة حل صعوبة  - 5

 .العلماء على أٌضا جدٌدة األمر حقٌقة فً وهً المعلمٌن، على المنهج ٌتناولها سوؾ التً التعلٌمٌة المادة جدة 6-

 .النانو لتكنولوجٌا التربوي والسٌاق المجتمعٌة، والتأثٌرات األخالقٌة، الجوانب فهم 7-

 ومساعدة العلمٌة، التربٌة فً وجًالنانوتكنول لتضمٌن تتخذ التً باإلجراءات تتعلق تحدٌات وهً  :)التنظٌمٌة( اإلجرائٌة التحدٌات :ثانٌا

 :ومنها العلمٌة ثقافتهم من ٌتجزأ ال كجزء منها التمكن على المتعلمٌن

 بشكل ؼٌر مفهوم متطور جدٌد للدراسة مجال فً تدرٌسها سٌتم التً الكبرى األفكار أو والمبادئ المحورٌة المفاهٌم تحدٌد صعوبة .

 .كامل



 .الدائم وتطوره المجال حداثة ضوء فً النانوتكنولوجً، لتعلم الالزمة لمفاهٌمل التطوري التتابع تحدٌد صعوبة 2 -

    معرفً مجال فً المتخصصٌن فالطالب التخصصات، تعددٌة أهمٌة على اآلراء اتفاق   3- 

 البٌولوجً فً لمعرفة تحتاج والتً النانو لتكنولوجٌا المصاحبة المعرفٌة الطفرة مع التوافق على القدرة لدٌهم ٌكون لن فقط واحد  

 .أخرى ومجاالت والفٌزٌاء

 .المنفصلة العلوم مجاالت بٌن التخصصات متعدد المجال هذا موضع تحدٌد صعوبة  -  4

 .التخصصات متعددة العلوم لتدرٌس الخدمة قبل المعلم إعداد ضرورة - 5

 المناسب العمق وما المفاهٌم؟ من أي تدرٌس ٌمكن متى وتحدٌد مختلفة، مستوٌات من ألفراد النانوتكنولوجً تدرٌس كٌفٌة فهم -6

 المختلفة؟ الدراسٌة المواد عبر أو ضمن لتناولها؟

 منهما؟ كل ٌعمل وكٌؾ متى ومعرفة المفاهٌم، تدرٌس عند واالفتراضٌة الفٌزٌقٌة الخبرات بٌن التوازن 7- 

 .النانو أنشطة ضمن التقوٌم من متكاملة جدٌدة أشكال تطوٌر 8 - 

 .النانوتكنولوجٌة التربٌة جودة فً للتحكم معاٌٌر أسٌست 10 -

(Sabelli et al. 2005) Schank, 2007) ً23-21، ،2012( نقالً عن ) نوال محمد شلب) 

 فً المعلم إعداد برامج تواكب أن علٌنا تفرض والعشرون الواحد القرن ٌشهدها التً المتالحقة والتكنولوجٌة العلمٌة فالتطورات   

 .التقدم هذا لتربٌةا كلٌات

 عند علٌه ٌؤثر ربما المجال لهذا واالجتماعٌة األخالقٌة لألبعاد وفهمه NST النانو وتكنولوجٌا علوم لمفاهٌم العلوم معلم وامتالك  

 وتبعا رٌس،التد عند بأهمٌته ٌشعر لما إدراكه على بالتأكٌد ٌؤثر سوؾ المهنً إعداده برامج أثناء المعلم ٌتعلمه وما لطالبه، تدرٌسه

 (58، 2013) آٌات محمد صالح،  .(Tomasik, J.H., etal, 2009, 65)مطورة تكون إن ٌجب المعلم إعداد برامج فإن لذلك

 العلوم فً قوي تعلٌم تلقً إلى بحاجة والطالب والرٌاضٌات، للعلوم التالمٌذ فهم فً المؤثر العوامل أهم من المعلم كفاءة وتعد   

 (Healy, N. 2009-7) .المستقبل فً المواد هذه فً نموهم احتٌاجات مواجهة على قادرٌن نواٌكو حتى والرٌاضٌات

 أن توضح الحالٌة التقارٌر أن إال الشاملة، العلمٌة للثقافة تحقٌقاً  إطار التربٌة فً تكنولوجً النانو وتعلم تعلٌم أهمٌة من الرؼم وعلى   

 النانو لمفاهٌم مناسبة بمقدمة المتعلمٌن لتزوٌد الالزمة المعرفة إلى ٌفتقر زال ما تكنولوجٌة نوالنا بالتربٌة اهتمت الدول فً العلوم تعلٌم

 وعادة الثانوٌة المدرسة فً العلوم كتب فً الجانبٌة والعناوٌن األمثلة على النانوٌة التكنولوجٌا موضوعات تقتصر ما فعادة تكنولوجً،

)نقالً عن  SIRI, 2005,450). النانو لعلم الطالب فهم إلى ٌؤدى أن ٌمكن ال بالطبع وهذا ٌمللتقٌ تخضع وال التعلم اختٌارٌة تعتبر ما

 (2015،49شٌماء أحمد 

 -:أن العلوم لمعلمً النانو وتكنولوجٌا علوم تقدٌم تبرر التً األسباب

 بالسهولة ٌشعر لن فإنه  وبالتالً األحٌاء، أو الكٌمٌاء أو الفٌزٌاء التقلٌدٌة العلوم فروع من فرع فً متخصصون ؼالبا -العلوم معلمً -

 .النانو وتكنولوجٌا علوم عن موضوعات تدرٌس عند والٌسر

 .بعٌد لمدى التقلٌدٌة العلوم فروع بٌن الروابط بقٌمة المعلمٌن لدى الوعً لتنمٌة احتٌاجاً  هناك -

 .الحدٌثة العلمٌة التطورات لمعرفة الفرصة تنقصهم  العلوم معلمً -

 .النانو وتكنولوجٌا بعلوم مرتبطة موضوعات عن تالمٌذهم من ألسئلة معرضون علمٌنالم -

     (Hingant, B & Albe, v., 2010-144)  ،(2013،58) نقالً عن آٌات حسن صالح 



لهم لدراسة علم معلمً العلوم هم من تم تزوٌدهم بمقررات سواء فً الفٌزٌاء و الكٌمٌاء و األحٌاء أثناء إعداده األكادٌمً تؤه -   

 وتكنولوجٌا النانو; النها تحتاج إلى  خلفٌة علمٌه فً هذه التخصصات.

معلمً العلوم هم من سٌربً أجٌاالً مستقبلٌة و قوى عاملة فً مجال النانوتكنولوجً، فالبد أن ٌكونوا على وعً و دراٌة بهذا العلم  -

 و كٌفٌة تدرٌسه.

لم و تكنولوجٌا النانو; و بالتالً ٌعملون على نشر و توعٌة طالبهم و المجتمع الذي ٌعٌشون لكً ٌتكون لدٌهم اتجاه اٌجابً نحو ع  -

 و ٌعملون فٌه بهذا العلم.

 من الممكن أن ٌكملوا دراساتهم العلٌا و ابحاثهم فً مجال علم و تكنولوجٌا النانو. -

 هذا العلم. ٌُوجدون الدافعٌة لدى طالبهم و ٌكونون اتجاهات اٌجابٌة لطالبهم نحو -

 ٌشجعون طالبهم على االشتراك فً عمل مشروعات و ابحاث و اختراعات حول النانونتكنولوجً. -

األحٌاء( هً من قام علٌها علم و تكنولوجٌا النانو باإلضافة إلى الرٌاضٌات و  –الكٌمٌاء  -معلموا العلوم تخصصاتهم) الفٌزٌاء -

 الهندسة.

هم القدرة على تحدٌد المتطلبات المعرفٌه و المهارٌة و الوجدانٌة لوضع مقررات علم و تكنولوجٌا معلموا العلوم هم من سٌكون لدٌ -

 النانو لطالبهم كل حسب المرحلة الدراسٌة التً ٌعمل بها فالبد أن ٌكونوا ملمٌن و عندهم وعً و ثقافة التربٌة النانوتكنولوجٌة.

 الدراسات السابقة:

 و قد قامت الباحثة بتصنٌفها فً عدة محاور: الدراسات من العدٌد فٌه أجرٌت فقد النانو وتكنولوجٌا علوم مجال وألهمٌة

 المحور األول: دراسات اهتمت بتقدٌم على و تكنولوجٌا النانو للطالب المعلم و الطالب الجامعٌٌن:

لدى طلبة كلٌات التربٌة تخصص (: التً هدفت إلى تقصً مستوى المعرفة بتطبٌقات النانوتكنولوجً 2018دراسة ) عطا حسن،  -

علوم فً جامعات ؼزة و اتجاهاتهم نحوه، و توصلت الدراسة إلى أنه المستوى المعرفً للطالب فً مفاهٌم و تطبٌقات النانو 

 منخفضة.

صٌل و (: هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح فً علوم و تكنولوجٌا النانو و أثره فً تنمٌة التح2017دراسة ) منال على،  -

ن تقدٌر العلم و العلماء و اتخاذ القرار لدى طالبات األقسام العلمٌة بكلٌة التربٌة بامعة حفر الباطن. و اتفقت مع الدراسة الحالٌة بأ

الطالب المعلمٌن من األسام العلمٌة بحاجة ماسة إلى التطوٌر فً برامج إعدادهم فً ضوء مفاهٌم النانوتكنولوجً التً أصبحت 

 ٌة.ضرورة حتم

(: هدفت إلى دراسة فعالٌة برنامج مقترح فً النانوتكنولوجً لتنمٌة المفاهٌم النانوتكنولوجٌة و الوعً 2015دراسة ) شٌماء أحمد،  -

 بتطبٌقاته فً البٌئة لدى طالب شعبة العلوم بكلٌة التربٌة 

لم العلوم التعلٌم األساسً فً ضوء علم و قد أوصت الدراسة بتضمٌن مفاهٌم علوم و تكنولوجٌا النانو فً برنامج إعداد مع

 النانوتكنولوجً و تطبٌقاته الحدٌثة فً مختلؾ مناحً الحٌاة.

(: هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح فً علوم و تكنولوجٌا النانو و أثره فً تنمٌة التحصٌل و فهم 2013دراسة ) آٌات حسن،  -

لمة بكلٌة البنات. و قد أوصت الدراسة بتضمٌن مفاهٌم علوم و تكنولوجٌا النانو فً طبٌعة العلم و اتخاذ القرار لدى الطالبة المع

 برامج إعداد معلم العلوم.

 المحور الثانً: دراسات اهتمت بتقدٌم علوم و تكنولوجٌا النانو للطالب  طالب المدارس:

كٌمٌاء و فقد مفاهٌم النانوتكنولوجً فً تنمٌة (: هدفت إلى معرفة فعالٌة وحدة مقترحة فً مناهج ال2017دراسة ) أحمد عبده،  -

التحصٌل لطالب الصؾ األول الثانوي. وأوصت الدراسة بضرورة تضمٌن مفاهٌم وتطبٌقات النانوتكنولوجً فً مناهج الكٌمٌاء 

 .جًللصؾ األول الثانوي واعادة النظر فً مناهج الكٌمٌاء الحالٌة وتقوٌمها وتطوٌرها فً ضوء مفاهٌم النانوتكنولو



(: هدفت إلى معرفة أثر استخدام حقٌبة تعلٌمٌة إلكترومٌة فً تنمٌة مفاهٌم تكنولوجٌا النانو و االتجاه 2016دراسة) آٌات جمال،  - -

نحوها لدى طالبات الصؾ التاسع األساسً بؽزة. و توصلت الدراسة إلى أن الحقٌبة التعلٌمٌة اإللكترونٌة أدت إلى تنمٌة مفاهٌم 

نانو لدي طالب مجموعة الدراسة و كونت اتجاه اٌجابً نحو تكنولوجٌا النانو. و أوصت الدراسة باإلستفادة من الحقٌبة تكنولوجٌا ال

 التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً تدرٌس مفاهٌم تكتولوجٌا النانو.

كٌر البٌنً لدى طالب المرحلة (: هدفت إلى بناء و حدة مقترحة لتنمٌة المفاهٌم النانوتكنولوجٌة و التف2012دراسة) نوال محمد،  -

قد اكتسبن المفاهٌم النانوتكنولوجٌة المتضمنة بالوحدة المقترحة نتٌجة الثانوٌة.  أثبتت الدراسة أن طالب المجموعة التجرٌبٌة 

 لتدرٌسهن إٌاها، و أدى تدرٌس الوحدة المقترحة إلى تنمٌة التفكٌر البٌنً لدي الطالب عٌنة الدراسة. 

 اإلعدادٌة المدارس فً الطالب لفهم وتقوٌم فحص بعمل ( North Western University)  وٌسترن نورث جامعة دراسة -

 توصلت وقد النانوٌة، العلوم تحقٌق متطلبات أهم توضٌح استبانة خالل من النانوٌة العلوم لمفاهٌم ) 12-7 ( الصفوؾ من والثانوٌة

 Materials)  الثانوٌة المرحلة طالب من النانومترٌة العلوم مفاهٌم نحو ودافعٌة إقباال أشد المتوسطة المرحلة طالب أن إلى الدراسة

Research Institute Programs, 2008) 

 المحور الثالث: دراسات اهتمت بتقوٌم مناهج العلوم فً ضوء علم و تكنولوجٌا النانو منها:

لوجً المتضمنة فً كتب الكمٌاء للمرحلة الثانوٌة و مدى (: هدفت إلى معرفة متطلبات النانوتكنو2016دراسة) هدٌل نبٌل،  -

 اكتساب طلبة الصؾ الحادي عشر لها.

 علوم تقدٌم على رض األ وعلوم والكٌمٌاء، البٌولوجً معلمً مساعدة إلى هدفت التً ( Andrew, S.M. etal, 2011 ) دراسة -

 .الجوفٌة المٌاه تلوث عن بٌئً إطار فً وذلك الثانوٌة المرحلة لطالب النانو وتكنولوجٌا

 المراحل بعض وفً لدي الطالب  لدى تكنولوجً النانو مفاهٌم بتدرٌس اهتماما هناك أن السابقة والبحوث الدراسات من وٌتضح  

أن إلى  باإلضافةبعض الدراسات اهتمت بالمعلم أثناء الخدمة  و بعضها اهتمت بالطالب المعلم أثناء إعدادة األكادٌمً،   الدراسٌة،

 التقنٌة بهذه الوعً تنمٌة فً بدورها التعلٌم مؤسسات قٌام ألهمٌة استشعارا وذلك العالم مستوى على أٌضاً  كثٌرة بحثٌة دراسات هناك 

  الخدمة. أثناء أو الخدمة قبل المعلمٌن إعداد وبرامج الدراسٌة والمراحل المناهج خالل من وذلك

سة تناولت برنامج مقترح فً النانوتكنولوجً قائم على المعمل اإلفتراضً لتنمٌة المفاهٌم و لكن على حد علم الباحثة ال ٌوجد درا   

 لطالب كلٌات التربٌة.

 -ثانٌاً: المعامل االفتراضٌة:

اماً خٌاراً ه و فً ظل التحدٌات التً تواجه التربٌة النانوتكنولوجٌه التً ذكرتها سابقاً تأتً تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

 ,Jeschke & Thomsenجستشٌكً و ثومسن   Nano Labومتمٌزاً لتجاوز الصعوبات المشار إلٌها فً ما ٌعرؾ بالمعمل النانوي

تعاونٌة بٌن الباحثٌن بتوظٌؾ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تبادل  حٌث تعتمد منظومة المعمل النانوي تهٌئة بٌئة(،  (2007

االفتراضٌة التعاونٌة تعزٌز  لموقع الجؽرافً لمصدر المعرفة كذلك الباحث عنها، وستهدؾ هذه البٌئةالنظر عن ا المعرفة بؽض

التطبٌقات الصناعٌة. وٌخلق المعمل االفتراضً والتجارب عن بعد فضاء معرفً  العملٌة التعلٌمٌة، كذلك العملٌة البحثٌة، إضافة

النانو والعلوم النانوٌة. إضافة لذلك  ق لمفاهٌم التعلٌم والتدرٌب فً تكنولوجٌاأبحاث النانو وتعلٌمها ٌحقق الفهم العمٌ مناسب فً

 وكذلك ،النانو المبنً على البٌئة االفتراضٌة التعاونٌة و نقل الخبرات التخصصٌة سٌحقق التواصل اإللكترونً لعلوم وتكنولوجٌا

للمهتمٌن فً أنحاء العالم من خالل الشبكة العالمٌة  فً الدول الرائدةالتجهٌزات بالؽة الدقة وباهظة التكالٌؾ فً علوم النانو المتوفرة 

المعرفة فً مجال  البٌئة االفتراضٌة إضافة للتعاون توفٌر قاعدة معلومات تسهم فً تشكٌل سلسلة تكوٌن للبحث والتعلٌم. كما ستتٌح

، وتطوٌرها. والشك أن تحقٌق هذه البٌئة االفتراضٌة العلوم النانوٌة فً شتى المراحل بدءاً باكتشاؾ المعرفة، وتبادلها، ونشرها

 (https://uqu.edu.sa/smsaif/ar/200248 )وانتشار العلوم النانوٌة وتطبٌقاتها التكنولوجٌة. سٌعزز من تطوٌر واتساع

 تعرٌؾ المعامل االفتراضٌة:

ات العمل المختبري لدى الطالب وتقع هذه البٌئة على بأنها بٌئة تعلٌم وتعلم افتراضٌة تستهدؾ تنمٌة مهار” حسن زٌتون” ٌعرفها     

وبها عدد من الروابط أو األٌقونات  Home Pageأحد المواقع فً إحدى الشبكات وٌنطوى هذا الموقع عادة علً صفحة رئٌسٌة 

 (.165, 2005)األدوات( المتعلقة باألنشطة المعملٌة وإنجازها وتقوٌمها.)حسن زٌتون:



بالمعامل االعتبارٌة وهً برنامج كمبٌوتر تفاعلً متعدد الوسائل، وٌوفر بٌئة تعلم اعتبارٌة ” ة خمٌسمحمد عطٌ“وعرفها    

مصطنعة بالكمبٌوتر، تحاكً معامل حقٌقٌة، وتمكن المتعلمٌن من استخدام األدوات واألجهزة المعملٌة، وتداول األشٌاء التً ال تدرك 

لفحوصات الصعبة والخطرة والنادرة، فً بٌئٌة آمنة علً الخط المباشر بالوٌب.)محمد بالحواس المجردة كالذرة، وإجراء التجارب وا

 (338،  2003عطٌة خمٌس، 

بأن المعمل االفتراضً هو بٌئة تعلٌمٌة تم إنشاؤها على شكل برنامج ٌحتوى على رسومات ”  Prekerl ,1991برٌكرل ” ٌشٌر    

 (. Prekerl,1991مج على برامج فرعٌة تحاكً عمل األجهزة المعملٌة )ُتمكن من سهولة استخدامها، وٌحتوى هذا البرنا

ومن خالل ما سبق تعرؾ الباحثة المعامل االفتراضٌة على أنها معامل إلكترونٌة تحاكً المعامل الحقٌقٌة، صممت بواسطة بٌئة   

ت العلمٌة  الخاصة بعلم و تكنولوجٌا النانو من خالل افتراضٌة ثالثٌة األبعاد، تساعد المتعلمٌن فى فهم و استٌعاب المفاهٌم و التطبٌقا

التعامل  مع  االجهزة  و األدوات و المواد التً تستخدم فً تحضٌر و دراسة و توصٌؾ المواد النانوٌة  عن طرٌق إجراء التجارب 

 ستخدامها.العلمٌة وتكرارها دون التعرض للمخاطر، و للتؽلب على قلة توافرها و ارتفاع تكلفتها مع سهولة ا

 الفلسفة التً ٌقوم علٌها المعمل االفتراضً:

ترتكز فلسفة المعمل االفتراضً على عددة أسس ومبادئ تنبثق من فلسفة الواقع االفتراضً والتعلٌم االفتراضً, حٌث إن المعمل   

(, 421, 2004مد محمد سالم,(, و) أح367, 2004االفتراضً ٌقوم علٌهما, ومن هذه األسس ما ٌأتً: ) كمال عبد الحمٌد زٌتون,

 (.81 -74, 2008(, و) مجدي صالح طه المهدي,463 -460, 2011و)السعدي الؽول السعدي,

تسعى معامل العلوم االفتراضٌة ثالثٌة األبعاد إلى بناء عوالم قوامها الرموز؛ وذلك من أجل محاكاة الواقع, أو إقامة عوالم خٌالٌة 

ٌستؽرق فٌها المتعلم لٌمارس خبرات ٌصعب علٌه ممارستها فً عالمه الحقٌقً, كأنه ٌجوب  صنٌعة الرقمنة والوسائط المتعددة

 الفضاء الخارجً, أو ٌتجول داخل المفاعل النووي.

تجاوز الواقع الحقٌقً والدخول إلى عالم خٌالً وكأنه الواقع, فهً تم إنشاؤها كبدٌل للواقع لصعوبة الوصول إلٌه أو لخطورته مثل 

 مكان انفجار البراكٌن. الحضور فً

فردٌة التعلم وحرٌة المتعلم: حٌث إن كل متعلم ٌتعلم بمفرده, بحسب ما ٌملكه من استعدادات وقدرات وما ٌحتاجه من متؽٌرات 

 لقٌها.مطلوب إحداثها, وهً أمور تؤدي من ناحٌة االهتمام بالتعلم أكثر من التعلٌم, واالهتمام بالتدرٌب على إنتاج المعرفة بدالً من ت

والذى ٌمثل ضرورة ملحة ال ٌمكن االستؽناء عنها فً ظل ما  Long Lifeاستمرارٌة التعلٌم: عن طرٌق إتاحة التعلم مدى الحٌاة 

ٌفرضه العصر من متطلبات ومتؽٌرات جدٌدة, حٌث ٌتٌح ألي فرد أن ٌلتحق به فً الوقت الذي ٌراه مناسباً لظروفه؛ لتطوٌر معارفه 

 ردود تربوي أفضل, ونتائج معرفٌة أحسن تؤدي إلى تكوٌن فرد قابل لتحمل المسؤلٌة.باستمرار من أجل م

إزالة الحواجز الزمنٌة والمكانٌة فً النظم التعلٌمٌة القدٌمة, والتأكٌد على استمرارٌة التعلم مدى الحٌاة, وتنوع أسالٌبه ووسائله, 

 القبول به, وإتاحة الحوار الفعال بٌن النظري والتطبٌقً.واتساع نطاق التعلٌم للجمٌع, وٌتسم بالمرونة من حٌث شروط 

التعلٌم عن بعد: عن طرٌق االعتماد على وسائل جدٌدة وطرق حدٌثة فً التعلٌم تعبر عن روح العصر ومتطلباته, والتخلص من 

 النمط التقلٌدي للتعلٌم, وأن ٌكون تعلٌم بال أسوار.

بٌوتر فً تولٌؾ خبرة حسٌة تجعل المتعلم ال ٌستطٌع التمٌٌز بٌن الخبرة االفتراضٌة االعتماد على التكنولوجٌا التً تستخدم الكم

 والخبرة الحقٌقٌة.

تعبر معامل العلوم فً فلسفتها عن محور مهم  فً مجال الوسائط المتعددة, فهً تستخدم تطبٌقات متعددة مثل محاكاة وضع قائم أو 

 (26، 2013)هالة ابراهٌم،  خلق عوالم خٌالٌة وذلك من خالل تجارب مختلفة.

 : االفتراضٌة المعامل استخدام عند مراعاتها ٌنبؽً مبادئ     

 التعلٌم عملٌة تنجح حتى اتباعها من البد األساسٌة التً الخطوات من عددا هناك أن ) 269، 2005( والمبارك الموسى من كل ٌرى

 :الخطوات هذه ومن التقنٌة، هذه بواسطة

 :قنٌةالت مع التواصل  1-



 علٌها، والتعود معها التعامل على تدرٌبهم ٌتم أن وٌجب التقنٌات، هذه مع المباشر االتصال على القدرة المتعلمٌن لدى ٌكون أن ٌجب

 .والصعوبات المشاكل من خالٌة ناجحة تعلٌمٌة عملٌة على نحصل حتى

 : والتوجٌهات االجراءات  2-

 صارمة وؼٌر مقٌدة ؼٌر واإلجراءات التوجٌهات ٌعجم تكون ال بحٌث اإللزام فكرة عن االبتعاد

 .للمتعلمٌن

 : المشاركة 3 -

 األسئلة طرح من له البد لذلك ناجحة، التعلٌم عملٌة لجعل كبٌرة مسؤولٌة عاتقه على وٌقع بالمشاركة ٌتعلق فٌما كبٌر   بدور   المعلم ٌقوم

 المعرفة وتبادل زمالئهم مع ومناقشتها ومالحظاتهم آرائهم إبداء على وتحفٌزهم وحماسهم المتعلمٌن دافعٌة إثارة على تعمل التً

 .المعلم إشراؾ تحت ٌتم ذلك كل .بٌنهم فٌما والمعلومات

 :المشترك التعلٌم 4 -

 مع المتعلمٌن بٌن أو والمتعلم المعلم بٌن سواًء األطراؾ جمٌع بٌن المتبادل التفاعل تحقٌق ٌجب

 .التدرٌبٌة أو التعلٌمٌة العملٌة نجاح ٌكفل المعرفة، من عالً ىمستو الى للوصول وذلك البعض بعضهم

 :التقوٌم 5 -

، بعضهم أعمال بتقوٌم ٌقومون بحٌث المتعلمٌن متابعة المعلم على ٌجب  خالل من وذلك لبعض 

 .التعلٌمٌة العملٌة فً األداء مستوٌات حول واآلراء المالحظات ارسال

 

 خطوات البحث و إجراءاته:

الحالً إلى: " برنامج مقترح فً  النانو تكنولوجً قائم على المعمل اإلفتراضً و أثره فً تنمٌة المفاهٌم لطالب كلٌات  هدؾ البحث

 -التربٌة" و لالجابة عن تساؤالت البحث و التحقق من صحة فرضه اتبعت الباحثة اإلجراءات التالٌة:

 أوالً: اختٌار محتوى البرنامج:

ى البرنامج بحٌث ٌراعً خصائص ومهام المرحلة الجامعٌة ، وحاجات ومتطلبات المجتمع ؛ حٌث أن تم  تحدٌد واختٌار محتو  

 مجال النانو تكنولوجً اصبح اهتمام العالم كله فهو  سٌحدث تقدم فً جمٌع المجاالت.  

سات السابقة والدراسات النظرٌة وقد حدد المحتوى التعلٌمً للبرنامج فً ضوء األهداؾ العامة للبرنامج، وذلك االطالع على الدرا  

 و العملٌة التً تناولت مجال علم و تكنولوجٌا النانو،.  وقد اعتمدت الباحثة فً بناء محتوى البرنامج على عدة أسس وهً كما ٌلً : 

 أن ٌناسب الطالب المعلمٌن الذٌن سٌطبق علٌهم البرنامج. 

 وفعالٌات تثٌر اهتمامهم وتتالءم وأدوارهم فً الحٌاة العملٌة و البحثٌة.  أن ٌحتوي البرنامج المقدم للطالب المعلمٌن على أنشطة

 أن ٌراعً مبدأ التكامل فً الخبرات المقدمة للطالب المعلمٌن . 

 أن ٌسهم بشكل فعال فً تنمٌة تفكٌرهم اإلبداعً . 

 أن ٌثٌر تفكٌر وخٌال الطالب المعلمٌن وتأمالتهم .

 تر من خالل المعمل االفتراضً.أن ٌنمً مهارات استخدام الكمبٌو

 أن تسهم فً إحساسهم بالمشكالته المحٌطة بهم و العمل على حلها. 



 –كتابة تقارٌر  –زٌارات مٌدانٌة  –عروض تقدٌمٌة  -أن ٌراعً فً التطبٌقات المقدمة التنوع فً مجاالت األنشطة )  نشاط بحثً

عروض عملٌة من خالل المعمل االفتراضً  ( لتتماشى مع  -ستراتعمل بو -عمل نماذج مجسمة –مناظرات  –مجموعات نقاشٌة 

 خصائص الطالب المعلمٌن وأنماط التعلم المختلفة و طبٌعة محتوى البرنامج المقترح .

وبعد التحكٌم على قائمة محتوى البرنامج  وإجراء التعدٌالت الالزمة أصبحت القائمة فً صورتها النهائٌة مكونة من خمس    

 ( موضوعاً فرعٌاً وهً : 16ٌسة ٌتفرع منها )وحدات رئ

 ( موضوعات فرعٌة . 3الوحدة األولى: مدخل لعلم و تكنولوجٌا النانو : وٌتفرع منها )

 ( موضوعاً فرعٌاً . 2الوحدة الثانٌة : طرق تحضٌر مواد النانو وٌتفرع منها )

 ( موضوعات فرعٌة . 3ٌتفرع منها )الوحدة الثالثة : األجهزة المستخدمة فً دراسة خواص مواد النانو و

 ( موضوعات فرعٌة.5الوحدة الرابعة: التطبٌقات الحالٌة و المستقبلٌة لتكنولوجٌا النانو وٌتفرع منها )

 ( موضوعات فرعٌة.3الوحدة الخامسة: التحدٌات و المخاطر التً تقابل تقنٌة النانو و ٌتفرع منها ) 

 



 ثانٌا: إعداد المواد التعلٌمٌة:

 ت الباحثة بإعداد المواد التعلٌمٌة التً تشتمل على:قام

 المعمل االفتراضً:  -أ

 عد إطالع الباحثة على عدد من األدبٌات و الدراسات السابقة فً مجال الوسائط المتعددة ب  

نموذج إلنتاج برنامج و التعلم اإللكترونً و خاصة نماذج التصمٌم الخاصة بإنتاج و تطوٌر المنتوجات التعلٌمٌة للوصول إلى أنسب 

،  نظرا ألن هذا النموذج ٌتمٌز بالمرونة و التأثٌر  (125، 2007المعمل اإلفتراضً،. و تبنت الباحثة نموذج محمد عطٌة خمٌس) 

المتبادل بٌن عناصره، و ٌتوافق مع الخطوات المنطقٌة للتخطٌط و اإلعداد  و التصمٌم لعروض برامج الكمبٌوتر التعلٌمٌة، و ٌعد 

 .رب النماذج لتصمٌم و إنتاج المنظومات التعلٌمًأق

 و ٌتكون من خمس مراحل هً:

 مرحلة التطوٌر :   -3مرحلة التصمٌم:   -2مرحلة التحلٌل:  

 .مرحلة النشر و االستخدام و المتابعة -5مرحلة التقوٌم النهائً: -4

 إعداد دلٌل لتدرٌس البرنامج:-ب

مج المقترح فً النانوتكنولوجً قائم على المعمل االفتراضً ٌوضح للقائم بالتدرٌس اإلرشادات اعدت الباحثة دلٌالً لتدرٌس البرنا  

العامة، األهداؾ العامة للبرنامج، محتوى البرنامج، األهداؾ اإلجرائٌة، أسالٌب و استراتٌجٌات تدرٌس البرنامج، أسالٌب تقوٌم 

قة تنفٌذ موضوعات البرنامج تبعاً لطرٌقة االستقصاء، و قائمة مصادر البرنامج، الخطة الزمنٌة لتنفٌذ موضوعات البرنامج، طرٌ

أسئلة التقوٌم. و مصاحب لكل محاضرة  -التعلم المستخدمة فً تنفٌذ البرنامج، موضوعات البرنامج مصممة تبعا لطرٌقة االستقصاء

 ورقة نشاط للطالب المعلم.

 ثالثاً: إعداد أداة البحث و تشمل:

 صٌل المفاهٌم وضبطه:إعداد اختبار تح  -

 إعداد اختبار تحصٌل المفاهٌم وقد مرت إجراءات اإلعداد والضبط بالخطوات التالٌة:  

 الهدؾ من االختبار:

من خالل دراستهم  قٌاس مدى اكتساب الطالب المعلمٌن )مجموعة البحث( لبعض المفاهٌم الخاصة  بعلم و تكنولوجٌا النانو  

 لى المعمل اإلفتراضً.للبرنامج المقترح و القائم ع

 صٌاؼة مفردات االختبار:

ما فوق الفهم (، و قد بلػ عدد  -فهم -صٌؽت مفردات االختبار فً صورة اختٌار من متعدد وفقاً للمستوٌات المعرفٌة )تذكر   

 مفرده قبل التحكٌم.  53 المفردات التً صٌؽت

 صدق االختبار :

وقد أشار بعض المحكمٌن ببعض البحث.  المبدئٌة على مجموعة من محكمً للتأكد من صدق االختبار تم عرضه بصورته    

التعدٌالت  إلى بعض األسئلة التً تحتاج إلى  حذؾ أو تعدٌل أو إعادة  صٌاؼة حتى تصبح صالحة لقٌاس اكتساب الطالب المعلم 

را لطول االختبار فقد كان عدد اسئلة االختبار للمفاهٌم الخاصة بعلم و تكنولوجٌا النانو منها و من أمثلة ذلك حذؾ بعض األسئلة نظ

 تعدٌل صٌاؼة بعض األسئلة.و  سؤاالً  49و اصبح   53

 تحدٌد نظام تقدٌر الدرجات:



حددت الباحثة درجة واحدة لكل إجابة صحٌحة لكل مفردة من مفردات االختبار وصفر لإلجابة الخاطئة وبذلك تكون الدرجة الكلٌة 

 ة الصؽرى صفراً. درجة و الدرج 49لالختبار

 التجربة االستطالعٌة لالختبار:

بعد إجراء التعدٌالت على االختبار وفقاً آلراء األساتذه المحكمٌن تم تطبٌق االختبار على الطالب المعلمٌن من الفرقة الثالثة شعبة 

  جامعة بنً سوٌؾ. –بكلٌة التربٌة ( طالب و طالبات 7م، و قد بلػ عددهم ) 2017/ 2016الفٌزٌاء فً الفصل الدراسً الثانً لعام 

 

 حساب ثبات اإلختبار:

و   ‚67و قد و جد أن معامل الثبات   SPSS 19تم حساب ثبات اإلختبار باستخدام معادلة : ألفا كرنباخ من خالل برنامج اإلحصاء   

 ار ٌتمتع بدرجة من الثبات. تعد قٌمة معامل الثبات الختبار تحصٌل المفاهٌم ككل قٌمة مقبولة، مما ٌدل على أن اإلختب

 حساب زمن االختبار: 

تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة االختبار عن طرٌق حساب متوسط الزمن الذى استؽرقه كل طالب و طالبة من طالب   

ة عن أسئلة االختبار، ( دقٌقة و قد اعتبر هذا المتوسط هو الزمن لالزم لإلجاب45التجربة االستطالعٌة، و قد بلػ متوسط الزمن ) 

 .( دقٌقة55باإلضافة إلى عشر دقائق لقراءة تعلٌمات االختبار و األمثلة لٌصبح الزمن ) 

 الصورة النهائٌة الختبار تحصٌل المفاهٌم:

 ( مفردة،  49بلػ عدد مفردات األختبار فً صورته النهائٌة بعد إجراء التعدٌالت علٌه )   

 ار تحصٌل المفاهٌم فً علم و تكنولوجٌا النانو.( مواصفات اختب 1وٌوضح جدول ) 

 

 

 

 ( جدول مواصفات اختبار تحصٌل المفاهٌم 1جدول )  

أرقام أسئلة  الوحدات  

 التذكر

أرقام أسئلة ما  أرقام أسئلة الفهم

 فوق الفهم 

عدد 

 المفردات 

الوزن 

 النسبً

 ٪18‚36 9 9-8-7 6-5-4-2 3 مدخل إلى علم و تكنولوجٌا النانو  -1

 ٪16‚32 8 15-14-13-12 16-10 17- 11 طرق تحضٌر المواد النانوٌة -2

األجهزة المستخدمة فً دراسة و  -3

 توصٌؾ المواد النانوٌة

- 24-25-26-

27-28-31 

18-19- 20-

21-22-23-29-

30-32 

15 61‚30٪ 

التطبٌقات الحالٌة و المستقبلٌة  -4

 لتكنولوجٌا النانو

41 - 42 33-34 35-36-37-38-

39-40-43-44-

45 

13 53‚26٪ 

التحدٌات و المخاطر التً تقابل  -5

 وعلم و تكنولوجٌا النان

47 46-48 49 4 16‚8٪ 



 ٪100 49 26 16 7 المجموع  

  ٪100 ٪53‚06 ٪32‚65 ٪14‚28 الوزن النسبً 

 



 رابعا:التصمٌم التجرٌبً و إجراءات التجربة:

 منهج البحث:

التجرٌبً، و استخدم أحد تصمٌماته و هو التصمٌم شبه التجرٌبً ذو المجموعة الواحدة القائم على اتبع البحث الحالٌة المنهج 

 المعالجات القبلٌة و البعدٌة لمجموعة البحث. 

 متؽٌرات البحث:

 :اشتمل التصمٌم التجرٌبً على المتؽٌرات التالٌة

 

 المتؽٌر المستقل:

 نوتكنولوجً القائم على المعمل اإلفتراضً.المتؽٌر المستقل هو: البرنامج المقترح فً النا

 المتؽٌر التابع:

 تنمٌة المفاهٌم العلمٌة لطالب كلٌة التربٌة ، و ٌقٌسه اختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌة.  - 

 اختٌار مجموعة البحث: -

( 13ً سوٌؾ، و البالػ عددهم ) تم اختٌار مجموعة البحث من طالب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الفٌزٌاء بكلٌة التربٌة جامعة بن

 م2018-2017طالب و طالبة فً العام الدراسً 

   -خطوات التجرٌب:

 التطبٌق القبلً ألداة البحث :

 م.2017/ 9/4فً  2018-2017تم تطبٌق أداة البحث قبلٌاً على مجموعة البحث فً الفصل الدراسى األول للعام الدراسً الجامعً 

 الدراسة التجرٌبٌة: اإلجراءات العملٌة لتنفٌذ 

قامت الباحثة بتدرٌس البرنامج للطالب المعلمٌن مجموعة البحث، و قد بدأ تطبٌق البرنامج فً الفصل الدراسً األول للعام 

( محاضرة   12( أسابٌع بما ٌعادل )  6أي )  29/11/2017و حتً   14/10/2017فً ٌوم السبت الموافق  2017/2018الجامعى

ساعة ٌدخل فٌها  24ضرة فً األسبوع، مدة المحاضرة ساعتان; و بذلك ٌكون عدد ساعات البرنامج و صل إلى ( محا 2بواقع  ) 

 زمن تطبٌق أداة البحث بعدٌاً .

 التطبٌق البعدي ألداة البحث. 

اء، قامت الباحثة بعد اإلنتهاء من تدرٌس البرنامج لمجموعة البحث من الطالب و الطالبات المعلمٌن بالفرقة الرابعة شعبة الفٌزٌ

و تم التصحٌح و رصد الدرجات  29/11/2017بإعادة تطبٌق أداة البحث ) اختبار تحصٌل المفاهٌم ( وذلك ٌوم األربعاء الموافق 

 لمقارنتها بالدرجات التً حصلوا علٌها فً التطبٌق القبلً باألسالٌب اإلحصائٌة المناسبة.

 :خامساً: المعالجة اإلحصائٌة للبٌانات

 اإلحصاء الوصفً: -د الحصول على درجات أداة البحث نتٌجة التطبٌقٌن القبلً و البعدي استخدمت الباحثة كالً من: ابع  

دشمل حساب المتوسط و اإلنحراؾ المعٌاري لدرجات الطالب و الطالبات المعلمٌن مجموعة البحث من خالل التطبٌقٌن القبلً و 

 البعدي.

 اإلحصاء اإلستداللً: 



قارنة بٌن درجات الطالب و الطالبات المعلمٌن فً التطبٌق القبلً و البعدي ألداة البحث  باستخدام اختبار " ولككسون" تمت الم -

Wilcoxon   عن طرٌق برنامجPSS   ((، و هو أحد أسالٌب المقارنة اإلحصائٌة الالبارامترٌة" التً تعطً قٌم )  19إصدار(Z 

 بعدي، وتم استخدام معادلة كارتر لحساب حجم تأثٌر البرنامج المقترح للمقارنة بٌن المتوسطٌن القبلً و ال

 -النتائج :

( بٌن متوسطً درجات طالب مجموعة البحث 0001ٌوجد فرق  دال إحصائٌاً عند مستوي داللة ) " ٌنص الفرض البحثً على أنه 

( ٌوضح نتائج تطبٌق أداة 2الح التطبٌق البعدي. جدول )فً التطبقٌن القبلً و البعدي إلختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌة ومستوٌاته لص

 البحث

الختبارولكوكسون لداللة الفروق بٌن القٌاسٌن القبلً  z)( المتوسط واالنحراؾ المعٌاري والقٌمة االعتدالٌة المقاربة )  2جدول )  

 والبعدي ل  فً ااختبار مجموعة البحث الختبار تحصٌل المفاهٌم

N= 13                                                                        

 

ح ٌتض

من 

الجدول ) 

2  )

السابق 

أنه ٌوجد 

فرق 

كبٌر بٌن متوسطً القٌاس القبلً والبعدي الختبار تحصٌل المفاهٌم  ألفراد المجموعة التجرٌبٌة لصالح القٌاس البعدي، فقد بلػ الفرق 

(، ونجد أن 290461(، بٌنما بلػ متوسط القٌاس البعدي )19038(، حٌث بلػ متوسط القٌاس القبلً )  100081بٌن المتوسطٌن )

الختبار ولكوكسون لحساب الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدي فً اختبار تحصٌل المفاهٌم ألفراد  (Z)القٌمة االعتدالٌة المقاربة 

( وحٌث إن قٌمة الداللة المحسوبة أقل من مستوى الداللة 00001(، والداللة المحسوبة )30186المجموعة التجرٌبٌة تساوي )

ا. مما ٌدل على ارتفاع درجات الطالب المعلمٌن فً التطبٌق البعدي عنه فً التطبٌق القبلً، أى (، با0001) ًٌ لتالً فهً دالة إحصائ

 أن أدائهم فً التطبٌق البعدي أفضل.

ٌاً، و أن أنها دالة إحصائ 0001و هو أقل من  00001عند مستوى داللة  38186" بالنسبة الختبار تحصٌل المفاهٌم ككل = Zقٌمة "   

بٌن متوسطً درجات الطالب المعلمٌن فً اختبار تحصٌل المفاهٌم قبل تطبٌق  0001ٌعنً ذلك وجود فرق دال إحصائٌا عند مستوى

البرنامج و بعده لصالح التطبٌق البعدي، أي أن أداء الطالب المعلمٌن فً التطبٌق البعدي لإلختبار ككل أفضل من التطبٌق القبلً و 

 0001ائٌاً عند مستوى ذلك بفرق دال إحص

( بٌن متوسطً درجات طالب عٌنة البحث فً التطبٌقٌن القبلً 0001ٌتضح أنه "ٌوجد فرق ذات داللة إحصائٌة عند مستوي داللة ) 

 و البعدي إلختبار تحصٌل المفاهٌم العلمٌة و مستوٌاته لصالح التطبٌق البعدي".

 كنولوجً القائم على المعمل االفتراضً ساهم فً و ٌدل ذلك على أن البرنامج المقترح فً النانوت   

 زٌادة و تنمٌة تحصٌل المفاهٌم، و بذلك قد تم  التحقق من فرض البحث.

 

 المتوسط 
االنحراؾ 

 المعٌاري

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن
 (z)قٌمة 

مستوى 

الداللة 

 المحسوبة

 الداللة

  2,663  19,38 القٌاس القبلً

10,0815 3,186 0,001 

دالة عند 

مستوى 

 3,66550 29,4615 القٌاس البعدي (0,01)

 z)( انًتىسط واالَحزاف انًعُارٌ وانمًُت االعتدانُت انًماربت )  3جدول )  ٌ وانبع 

ت انتجزَبُت فٍ الختبارونكىكسىٌ ندالنت انفزوق بٍُ انمُاسٍُ انمبهٍ وانبعدٌ نهًجًىع

 يا فىق انفهى(  الختبار تحصُم انًفاهُى –انفهى  –يستىىاث ) انتذكز 



 أوالً: يستىي انتذكز

 ( 96769( أٌ  يزٕسؾ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انمجهٙ )  3ٚزؼؼ يٍ انغذٔل ) 

(، ٔ  36233(، يزٕسؾ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ )  96965ٔاالَؾشاف انًؼٛبس٘ ) 

(، يًب ٚذل ػهٗ اسرفبع دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ ػُّ 96965االَؾشاف انًؼٛبس٘ ) 

 فٙ انزطجٛك انمجهٙ، أٖ أٌ أدائٓى فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ أفؼم نًسزٕٖ انززكش.

 

 اً: يستىي انفهىحاَُ

( ٔ االَؾشاف  76846( أٌ يزٕسؾ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انمجهٙ )  3ٚزؼؼ يٍ انغذٔل ) 

 (، يزٕسؾ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ 96772انًؼٛبس٘ )

فٙ (، يًب ٚذل ػهٗ اسرفبع دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ 96754(، ٔ االَؾشاف انًؼٛبس٘ )  936376)  

 انزطجٛك انجؼذ٘ ػُّ فٙ انزطجٛك انمجهٙ، أٖ أٌ أدائٓى فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ أفؼم نًسزٕٖ انفٓى.

N= 13                                                                       انفهى و  الختبار  –ر 

 
المستوى 
 المعرفي

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة 
(z) 

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 الداللة

القياس 
مستوى  القبلي

 التذكر

3298;45 32387973 
3268375 42:72 22226 

دالة عند 
مستوى 

(2223) 
القياس 
 البعدي

5245298 32387973 

 القياس

 القبلي

 28230766 18772294 78846154 مستوى الفهم

 

28921 08003 

 

 عند دالة

 مستوى

(0801) 

 القياس

 البعدي

10807692 18754116 

 القياس

 القبلي

مستوى ما 

 فوق الفهم

98769231 18363442 68846149 

 

 عند دالة 08002 38118

 مستوى

(0801) 

 القياس

 القبلي

 3828375: 52626593 



 حانخاً: يستىي يا فىق انفهى

( ٔ االَؾشاف  96769( أٌ يزٕسؾ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انمجهٙ )  3ٚزؼؼ يٍ انغذٔل ) 

(، ٔ االَؾشاف  966695فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ ) (، يزٕسؾ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ  96363انًؼٛبس٘ )

(، يًب ٚذل ػهٗ اسرفبع دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ ػُّ فٙ انزطجٛك 36434انًؼٛبس٘ ) 

 انمجهٙ، أٖ أٌ أدائٓى فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ أفؼم نًسزٕٖ يب فٕق انفٓى.

أ٘  3639ٗ ؽذِ دانخ إؽظبئٛبً ألَٓب ألم يٍ ثبنُسجخ نًسزٕٚبد اخزجبس رؾظٛم انًفبْٛى كم ػه Z "لٛى "    

ثٍٛ يزٕسطٙ دسعبد انطالة انًؼهًٍٛ فٙ انزطجٛمٍٛ  3639أَّ ٕٚعذ فشق دال إؽظبئٛبً ػُذ يسزٕٖ 

 انمجهٙ ٔ انجؼذ٘ فٙ اخزجبس رؾظٛم انًفبْٛى فٙ كم يسزٕٖ ػهٗ ؽذِ نظبنؼ انزطجٛك انجؼذ٘.

 م انًفاهُى ألفزاد انًجًىعت انتجزَبُت:حساب حجى األحز نهبزَايج انًمتزح فٍ تًُُت تحصُ

( ْٔٙ انزٙ رؼجش ػٍ ؽغى األصش، كًب رى إٚغبد يشثغ d) Cohen's d رى انزٕطم إنٗ لًٛخ يؤشش  

إٚزب "
2

( لًٛخ ) 4"  ٕٔٚػؼ عذٔل )
2

 ( انًمبثهخ ٔيمذاس ؽغى األصش.d( ٔلًٛخ )

 

   

ٚزؼؼ 

يٍ 

انغذٔل 

 (4  )

انسبثك 

أٌ ؽغى 

رأصٛش 

انجشَبي

ط انًمزشػ فٙ انُبَٕركُٕنٕعٙ انمبئى ػهٗ انًؼًم االفزشاػٙ فٙ رًُٛخ رؾظٛم انًفبْٛى انؼهًٛخ كجٛش، َظًشا 

ذاس ؽغى األصش انكجٛش، يًب ٚشٛش إنٗ اسرفبع رؾظٛم ْٔٙ انمًٛخ انغذٔنٛخ نًم 3.8أكجش يٍ  (d)ألٌ لًٛخ 

انًفبْٛى ألفشاد  يغًٕػخ انجؾش  فٙ انزطجٛك انجؼذ٘ َزٛغخ انزؼهى يٍ خالل انجشَبيظ انًمزشػ فٙ 

انُبَٕركُٕنٕعٙ انمبئى ػهٗ انًؼًم االفزشاػٙ، ٔ نؾسبة ؽغى انزأصٛش رى إسزخذاو يؼبدنخ كبسرش ٔ كالسن ) 

Carter & Clark, 1997,455) 

 تفسُز انُتائج و تحهُهها و يُالشتها فٍ ضىء فزض اانبحج:

 .رفسٛش انُزبئظ انخبطخ ثأصش انجشَبيظ فٙ رًُٛخ انًفبْٛى انؼهًٛخ نذٖ انطالة انًؼهًٍٛ ثكهٛخ انزشثٛخ 

 بانُسبت نهفزض األول: (1

 أشبسد انُزبئظ انخبطخ ثزطجٛك اخزجبس رؾظٛم انًفبْٛى ػهٗ انطالة انًؼهًٍٛ إنٗ أٌ:

( ثٍٛ يزٕسطٙ دسعبد ؽالة انًغًٕػخ 3.39ٕعذ فشق رٔ دالنخ إؽظبئٛخ ػُذ يسزٕ٘ دالنخ ) ٚ - أ

 انزغشٚجٛخ  فٙ انزطجٛمٍٛ انمجهٙ ٔ انجؼذ٘ إلخزجبس رؾظٛم انًفبْٛى نظبنؼ انزطجٛك انجؼذ٘.

ؼجخ انجشَبيظ انًمزشػ رٔ رأصٛش كجٛش فٙ صٚبدح رًُٛخ انًفبْٛى نذ٘ انطالة انًؼهًٍٛ ثكهٛخ انزشثٛخ ش  - ة

 انفٛضٚبء.

  جدلتجريبيةجدول

قيمة " 
 مقدار حجم األثر (dقيمة ) "2

   تحصيل  تباراخ
 المفاهيم   

 بعدي( –)قبلي 
 كبير 52997 :229

قيمة ) (4جدول ) 
 ( المقابلة ومقدار حجم األثرd( وقيمة )2



(، شبْش 2395ٔ رزفك ْزِ انُزبئظ يغ َزبئظ ثؼغ انذساسبد انسبثمخ يضم دساسخ شًٛبء أؽًذ ) 

 ( 2392(، دساسخ َٕال شهجٙ) 2393(، آٚبد ؽسٍ) 2395سثؾٙ )

 انتىصُاث انبحج:

رطجٛك رمُٛخ انًؼبيم انإلفزشاػٛخ فٙ رذسٚس انًمشساد نًب نٓب يٍ أصش كجٛش فٙ صٚبدح رؾظٛم  -9

 فبْٛى نذ٘ انطالة فٙ عًٛغ انًشاؽم انزؼهًٛٛخ.انً

رٕفٛش انكٕادس انجششٚخ انًؤْهّ ٔ انًزخظظخ يٍ أعم إَزبط ثشايظ انًؼبيم اإلفزشاػٛخ يغ  -2

انزذسٚت ػهٗ اَزبط يؾزٕٖ إنكزشَٔٙ نًُبْظ انؼهٕو ثبنًشاؽم انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ يغ اإلنزضاو 

 ثًؼبٚٛش انغٕدح ٔ اإلػزًبد.

يم اإلفزشاػٛخ انؼشثٛخ ػهٗ شجكخ اإلَزشَذ نٛزسفٛذ يُٓب انًؼهًٌٕ ٔ انطالة ٔ إَشبء يٕلغ نهًؼب -3

 انًزخظظٍٛ فٙ يخزهف انزخظظبد ٔ نزُبفس انًؼبيم اإلفزشاػٛخ األعُجٛخ.

رذسٚت أسبرزح انغبيؼخ ٔ انًؼهًٍٛ لجم ٔ أصُبء انخذيخ ػهٗ اسزخذاو انًؼبيم اإلفزشاػٛخ ٔ أًْٛزٓب  -4

 فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ.

دح طٛبغخ انًمشساد انغبيؼٛخ ٔ كزت االَشطخ انؼهًٛخ ٔ انؼًهٛخ فٙ يمشساد انؼهٕو إلعشاء إػب -5

 رغبسة فٙ انًؼبيم اإلفزشاػٛخ كًب نهًؼبيم انؾمٛمخ..

ٕٚػغ ثُذ يٍ ثُٕد انزمٕٚى نهمبئًٍٛ ثؼًهٛخ انزذسٚس سٕاء اسبرزح عبيؼبد أٔ يؼهًٍٛ ػٍ  -6

 اسزخذايٓى نهًؼبيم االفزشاػٛخ.

 كهٛبد انزشثٛخ ٔ انؼهٕو نهًؼبيم االفزشاػٛخ.إَشبء رخظض ث -7

 االسزفبدح يٍ خجشاد انذٔل انًزمذيخ انزٙ ؽجمذ َظبو انًؼبيم االفزشاػٛخ ثشكم عٛذ ٔ فؼبل. -8

 انبحىث انًمتزحت: 

 رمزشػ انجبؽضخ انًضٚذ يٍ انجؾٕس فٙ انًغبالد انزبنٛخ:

ًؼبيم انؾمٛمٛخ فٙ اكسبة يٓبساد إعشاء دساسخ يمبسَخ ثٍٛ أصشاسزخذاو انًؼبيم اإلفزشاػٛخ ٔ ان  -9

 انزغبسة انًؼًهٛخ نطالة كهٛبد انزشثٛخ.

إعشاء دساسخ ؽٕل أصش اسزخذاو انًؼبيم اإلفزشاػٛخ فٙ رًُٛخ ػًهٛبد انؼهى نذ٘ انطالة رٔ٘  -2

 االؽزٛبعبد انخبطخ.

إعشاء دساسخ نهزؼشف ػهٗ ارغبْبد أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس ثبنكهٛبد انؼًهٛخ ؽٕل اسزخذاو   -3

 بيم اإلفزشاػٛخ فٙ انزذسٚس ثبنغبيؼبد.انًؼ

 نذٖ االسزمظبء يٓبساد نزًُٛخ انُبَٕ ٔركُٕنٕعٛب ػهى يغبل فٙ انجؾضٛخ األسئهخ اسزخذاو دساسخ ػٍ -92

 .انطالة

 انطالة نذٖ انؼهًٛخ انضمبفخ رًُٛخ فٙ ٔدٔسْب انُبَٕركُٕنٕعٛخ انزشثٛخ ػٍ انًؼهًٍٛ رظٕساد -93

 

 -يزاجع انبحج:

، انشٚبع، 9، ؽانتعهُى االنكتزوٍَ االسس و انتطبُماث (.   ٥٠٠٢بسن، ػجذ هللا انًٕسٗ)أؽًذ انًج-9

 .يكزجخ انششذ

 



أؽًذ ػجذِ ػجذهللا ػسكش ، ػجذانسالو يظطفٗ ػجذانسالو، إٚٓبة أؽًذ يؾًذ يخزبس، ٔ أؽًذ إثشاْٛى  -2

ٕنٕعٙ فٙ رًُٛخ انزؾظٛم ػجذانٓبد٘. "فؼبنٛخ ٔؽذح يمزشؽخ فٙ يُٓظ انكًٛٛبء ٔفك يفبْٛى انُبَٕركُ

 . 696 - 689(: 2397) 22ع يظش -يغهخ كهٛخ انزشثٛخ ثجٕسسؼٛذ  ".نطالة انظف األٔل انضبَٕ٘

 

 .انشٚبع، يكزجخ انششذ: تكُىنىجُا انتعهُى وانتعهُى اإلنكتزوًَ. (2334أؽًذ يؾًذ سبنى) -3

ٙ األثؼبد فٙ رؾظٛم انًفبْٛى (: فبػهٛخ يؼًم انؼهٕو االفزشاػٙ صالص2399انسؼذ٘ انغٕل انسؼذ٘) -4

يجهت كهُت  انفٛضٚبئٛخ انًغشدح ٔرًُٛخ االرغبِ َؾٕ إعشاء انزغبسة افزشاػٛبً نذٖ راليٛز انًشؽهخ انضبَٕٚخ.

 -499. عبيؼخ أسٕٛؽ. انًغهذ انسبثغ ٔانؼششٌٔ. أكزٕثش انؼذد انضبَٙ. انغضء انضبَٙ. ص ص انتزبُت

497. 

يمزشػ فٙ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب انُبَٕ ٔاصشِ فٙ رًُٛخ انزؾظٛم ٔفٓى (: "ثشَبيظ 2393آٚبد ؽسٍ طبنؼ) -5

ؽجٛؼخ 
انؼهى

ع   ,16يظ  يظش-يغهخ انزشثٛخ انؼهًٛخ  ".ٔارخبر انمشاس نذٖ انطبنجخ يؼهًخ انؼهٕو ثكهٛخ انجُبد 

4  ،53 - 936  

رؼهًٛٛخ  (، ٔ يؾًذ سهًٛبٌ ؽسٍٛ أثٕ شمٛش: "أصش اسزخذاو ؽمٛجخ  2396آٚبد عًبل ٚبسٍٛ خؼش ) -6

إنكزشَٔٛخ فٗ رًُٛخ يفبْٛى ركُٕنٕعٛب انُبَٕ ٔاالرغبِ َؾْٕب نذٖ ؽبنجبد انظف انزبسغ األسبسٗ ثغضح" 

 سسبنخ يبعسزٛش. انغبيؼخ اإلساليٛخ )غضح(. 

 https://uqu.edu.sa/smsaif/ar/200248 : (2332رمُٛخ انُبَٕ) -7

 2395-7-39انًٕافك  يسبءا 93.55انضٚبسح ٕٚو انغًؼخ انسبػخ  ربسٚخ انضٚبسح

 –انمضاَا  –انتعهى اإلنكتزوٍَ ) انًفهىو  -رؤَت جدَدة فٍ انتعهُى(: 2335) ؽسٍ ؽسٍٛ صٚزٌٕ-8

 االسدٌ: داس ٔائم نهُشش. –. ػًبٌانتمُُى( -انتطبُك

(:. "فبػهٛخ ثشَبيظ يمزشػ فٗ انُبَٕ ركُٕنٕعٙ نزًُٛخ انًفبْٛى انُبَٕ 2395شًٛبء أؽًذ يؾًذ أؽًذ) -9

يظش -ٕعٛخ ٔانٕػٙ ثزطجٛمبرخ انجٛئٛخ نذٖ ؽالة شؼجخ انؼهٕو ثكهٛخ انزشثٛخ." يغهخ انزشثٛخ انؼهًٛخ ركُٕن

 . 74 - 39،  66 ع98يظ

 عهى فٍ يمديت كبُز ويستمبم صغُز عانى انُاَىتكُىنىجٍ ( 2009 ) .طفبد ساليخ -93

 نهؼهٕو، انُبششٌٔ. شثٛخ ؼان انذاس نجُبٌ، ،انُاَىتكُىنىجٍ

طؾٛفخ انششق األٔسؾ انؼذد )  .تكُىنىجُا انُاَى ضزورة تعهُى وتدرَس (:2338اليخ )طفبد س -99

93957) 

 

(: "يسزٕٖ انًؼشفخ ثزطجٛمبد انُبَٕ 2398ػطب ؽسٍ دسٔٚش، ٔ ْبنخ ؽًٛذ ػٛبد اثٕ ػًشح) -92

ركُٕنٕعٙ نذٖ ؽهجخ كهٛبد انزشثٛخ رخظض ػهٕو فٙ عبيؼبد غضح ٔارغبْبرٓى َؾْٕب." يغهخ انغبيؼخ 

غضح  -شئٌٕ انجؾش انؼهًٙ ٔانذساسبد انؼهٛب ثبنغبيؼخ اإلساليٛخ  -اإلساليٛخ نهذساسبد انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ 

 229 - 233،  69 ع26فهسطٍٛ يظ -



 

. انطجؼخ تكُىنىجُا انتعهُى فٍ عصز انًعهىياث واالتصاالث(:  2334كًبل ػجذ انؾًٛذ صٚزٌٕ) -93

  انضبَٛخ. انمبْشح: ػبنى انكزت. 

 (: فؼبنٛخ ثشَبيظ رذسٚجٙ يٍ ثؼذ فٙ يفبْٛى   2337بعذح ػجذ انؾًٛذ يؾًذ ػجذ انشؽًٍ)ي -94 

انًسزؾضبد انجٕٛنٕعٛخ ػهٙ انزؾظٛم انًؼشفٙ ٔ انزفكٛش انُبلذ ٔ االرغبْبد َؾْٕب نذ٘ يؼهًٙ انؼهٕو ،    

 سسبنخ دكزٕساح، غٛش يُشٕسح، كهٛخ انزشثٛخ ، عبيؼخ ثُٙ سٕٚف

 

. فزص تطبُمه –يمىياته  –انتعهُى االفتزاضٍ فهسفته (: 2338ٓذٖ)يغذ٘ طالػ ؽّ انً -95

 االسكُذسٚخ: داس انغبيؼخ انغذٚذح.

 

(: "ٔػٙ انطالة انًؼهًٍٛ شؼجخ انؼهٕو انضساػٛخ ثكهٛبد انزشثٛخ 2394يؾًذ إثشاْٛى ػجذانؼضٚض ؽّ) -96

انجؾشٍٚ -هٕو انزشثٕٚخ ٔانُفسٛخ ثًفبْٛى انُبَٕركُٕنٕعٙ ٔرطجٛمبرٓب انًزؼذدح: دساسخ رشخٛظٛخ." يغهخ انؼ

 . 459 - 497،  63 ع95يظ

 انًؼشفخ. ػبنى انكٕٚذ، أفؼم، غذ أعم يٍ انُبَٕ ركُٕنٕعٛب) .2393 (اإلسكُذساَٙششٚف    يؾًذ -97

 . انمبْشح: داس انكهًخ.يُتىجاث تكُىنىجُا انتعهُى(: 2333يؾًذ ػطٛخ خًٛس) -98

، انمبْشح، يكزجخ داس نتعهًٍُ و تكُىنىجُا انىسائط انًتعددةانكًبُىتز ا(: 2337يؾًذ ػطٛخ خًٛس) -99

 انسؾبة.

(: "ثشَبيظ يمزشػ فٙ ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب انُبَٕ ٔأصشِ فٙ رًُٛخ 2397يُبل ػهٙ ؽسٍ يؾًذ) -23

انزؾظٛم ٔرمذٚش انؼهى ٔانؼهًبء ٔارخبر انمشاس نذٖ ؽبنجبد األلسبو انؼهًٛخ ثكهٛخ انزشثٛخ ثغبيؼخ ؽفش 

 .88 – 39  65 ع33يظش يظ-هخ كهٛخ انزشثٛخ ثأسٕٛؽ انجبؽٍ." يغ

 انًظشٚخ انششكخ :انمبْشح ،انعهًُت وانتزبُت انُاَىتكُىنىجٍ :)، ة2392َٕال يؾًذ شهجٙ    )-29

 .)نَٕغًبٌ( نهُشش انؼبنًٛخ

ة (:. "ٔؽذح يمزشؽخ نزًُٛخ انًفبْٛى انُبَٕركُٕنٕعٛخ ٔانزفكٛش انجُٛٙ نذٖ ؽال2392َٕال يؾًذ شهجٙ)-22

انًشؽهخ انضبَٕٚخ." فٙ انًؤرًش انؼهًٙ انضبَٙ ٔانؼششٌٔ نهغًؼٛخ انًظشٚخ نهًُبْظ ٔؽشق انزذسٚس 

كهٛخ انزشثٛخ ٔانغًؼٛخ  -يظش انسٕٚس: عبيؼخ لُبح انسٕٚس  -ثؼُٕاٌ : يُبْظ انزؼهٛى فٙ يغزًغ انًؼشفخ 

 . 69 - 7  9انًظشٚخ نهًُبْظ ٔؽشق انزذسٚس، يظ

 انؼبو، انزؼهٛى فٙ انؼهٕو يُبْظ فٙ انُبَٕركُٕنٕط نذيظ يمزشػ رظٕس :) 2399 ( شهجٙيؾًذ   َٕال -23

 .ٔانزًُٛخ انزشثٕٚخ نهجؾٕس انمٕيٙ انًشكض :انمبْشح



(: فبػهٛخ اسزخذاو انًؼًم االفزشاػٙ فٙ رذسٚس انؼهٕو ػهٗ 2393ْبنخ أثشاْٛى يؾًذ ؽسٍٛ)  -24

ثؼغ ػبداد انؼمم نذٖ راليٛز انظف انضبَٙ رظٕٚت انزظٕسا انخطأ نجؼغ انًفبْٛى انؼهًٛخ ٔ رًُٛخ 

 اإلػذاد٘، سسبنخ يبعسزٛش غٛش يُشٕسح، كهٛخ انزشثٛخ، عبيؼخ سْٕبط، يظش.

(: "يزطهجبد انُبَٕ ركُٕنٕعٗ  2396ْذٚم َجٛم سهٛى غٛبػخ، ٔ طالػ أؽًذ ػجذانٓبد٘ انُبلخ )-25

ظف انؾبدٖ ػشش نٓب" سسبنخ انًزؼًُخ فٗ كزت انكًٛٛبء نهًشؽهخ انضبَٕٚخ ٔيذٖ اكزسبة ؽهجخ ان

 يبعسزٛش. انغبيؼخ اإلساليٛخ )غضح(. 

26- Allhoff, Fritz; Lin, Patrick and Moore, Daniel, (2010), what is 

Nanotechnology and why does it matter? From science to ethics. A John Wiley 

& Sons, Ltd., Publication 

-27-Andrew,  S.M.  etal  (2011):  “Welcome  To  Nano  Science 

Interdisciplinary Environmental Explorations, Grades 9-12" National Science 

.http://www.nsta.orgTeachers Association At  

28- Baer, Donald R. (2005), What do we mean by Nanoscience or 

Nanotechnology . Education? 2nd US-Korea NanoForum, Los Angeles 

, USA, February 17-19, 2005 forum/Forum2/UStalks/Donald%20Baer% 

0Talk.pdf 

29-Carter D. , Clark(1997) : Doing Quantitive Psychological Research From 

Design to Rebort , Psychological Press LTD, UK 

30- Fonash, S. (2001) Education and training of nanotechnology workforce. 

Journal of Nanoparticle Research. 3, pp. 79-82 

      31-  Healy, N. (2009): "Why Nano Education , Journal of  Nano Education 

V.l, 6-7 

32- Hingant,   B.   &   Albe,   V.(2010):   "Nona   Science   And 

Nanotechnologies Learning and Teaching  in Secondary Education: Areview of 

 Literature" Studies In Science Education, V.46, 121-152 

33- Jeschke, S. and Thomsen, C. (2006) Collaborative Working Environment 

for Virtual and Remote Experiments in Nanoscience .and Nanotechnology   

,IMCL Conforance   

34- Materials Research Institute Programs (2008). Exploration of student 

understanding and motivation in nano science, (http:// www.nanoed.org) 

http://www.nsta.org/
http://www.nanoed.org/


35- Pektas, M., Alev, N., Kurnaz, M. A., & Bayraktar, G. (2015). Physics, 

Chemistry and Biology Student Teachers’ Understandings of Nanotechnology. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1767-1771. 

doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.677 

36- Senel Zor, T., & Aslan, O. (2018). The effect of activity-based nanoscience 

and nanotechnology education on pre-service science teachers’ conceptual 

understanding. Journal of Nanoparticle Research, 20(3). doi:10.1007/s11051-

018-4182- x                                                    

37- SIRI (Stanford International Research Institute), Ames Research Centre, 

Community College Nanosig, (FHDA), and Nano SIC (2005). Report of the 

Workshop Science and Technology Education at the Nanoscale in Nano sense. 

Org/douments/ Report/Nano Workshop/ Report Draft. Pdf, Pp. (460-490). 


