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مستوى معرفة طلبة الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان عن تقنيات 
 النانو وتطبيقاتها يف احلياة

The level of knowledge of  Omani grade 11 students about 

nanotechnology  and it's applications in life 

 إعـداد
 هدى بنت علي الحوسنية

 سلطنة عمان - وزارة التربية والتعليم
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 المستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر بقسميه 

ا في الحياة. وتم )العلوم البحتة والعلوم التطبيقية( في سلطنة عمان بتقنية النانو وتطبيقاته

سؤال، كما تم تطبيق المقياس  27إعداد مقياس مستوى الوعي لدى الطلبة والذي تكون من 

واستخدم المنهج الوصفي التحليلي،  طالب وطالبة.  240على عينة من الطلبة بلغ عددهم 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى وعي الطلبة بتقنية النانو والتطبيقات المرتبطة 

بها، كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير النوع االجتماعي لصالح 

صائية تعزى االناث، وأخيراً أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إح

للتخصص لصالح تخصص العلوم البحتة. وأوصت الدراسة بإدراج مفاهيم تقنية النانو في 

البرامج الدراسية والعمل على تنمية معلومات ومهارات الطلبة والطالبات بتقنية النانو 

 وتطبيقاتها في الحياة.

  تقنية النانو –مستوى المعرفة الكلمات المفتاحية: 

 Abstract: 

The study aims is to identify the level of cognitive of grade 

(11) students in Sultanate of Oman of the concepts of 

nanotechnology and their various applications. A test was conducted 

to measure the cognitive level which included 27 questions. The 

study sample consisted of 240 students (120 males & 120 females) in 
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the academic year 2018/2019. The analysis descriptive method was 

used to conclude the results of the study, and the study findings 

showed a very low level of awareness of the nanotechnology and 

their various applications, where the percentage of the general mean 

was (32%). There were significant differences in level of cognitive 

due to, specialization and gender.  The study recommended the need 

to include the concepts of nanotechnology in the curriculum, and to 

work on developing students’ information and skills regarding the 

concepts and knowledge of nanotechnology and its applications, 

through providing laboratories with the results of scientific research 

in the field of nanotechnology with necessary training. 

 Key words: level of cognitive  - nanotechnology. 

 المقدمة:
العلم بحر واسع وعجلة العلم في تقدم مستمر وال تقف أبداً، لذلك نجد في كل يوم 

شك فيه أن تقنية النانو أضحت موضوع ما هو جديد في المجاالت العلمية المختلفة، ومما ال 

العلم الحديث ومحور اهتمامه، وغدت في طليعة التقنيات في يومنا هذا وفي المستقبل لما 

لها من أهمية في تحسين المنتجات، وعالج األمراض، وخدمة البشرية في مجاالت الحياة 

المستقبل في علوم الفيزياء جميعها. باإلضافة إلى أنها تعطي أمالً كبيراً للثورات العلمية في 

والكيمياء واألحياء والهندسة وغيرها. ومن المؤمل أن يستفاد من الخواص المميزة للمواد 

النانوية في إحداث ابتكارات واختراعات تفيد البشرية في المجاالت السلمية وتسريع الحياة 

م اليوم لعالج وتسهيلها باإلضافة إلى التخلص من األمراض الخبيثة التي لم يصل العل

 جذري لها والكثير من الخدمات األخرى.

االهتمام بتقنية النانو بتزايد تطبيقاتها في الحياة، وقبل التطرق في أشكال المواد  يتزايد

النانوية وتطبيقاتها كان البد من التعرف على مفهوم تقنية النانو والمواد النانوية كما أنه من 

الضروري المقارنة بين كل من علم النانو وتقنية النانو، حيث يكثر اللبس بينهما. إن أصل 

ة "النانو" في اللغة مشتق من كلمة )نانوس( وهي كلمة إغريقية تعني القزم )دوتا، كلم

( ويقصد بها كل ما هو صغير ومتناهي في الصغر، وفي علم الفيزياء يقصد 4: 2012

بالنانو هو جزء من مليار )ألف مليون( من الشيء، فمثالً النانومتر يساوي جزء من ألف 

( كوحدة nmالنانومتر والذي يرمز له بالحروف الالتينية ) مليون جزء من المتر، ويستخدم

(. بمعنى 2010لقياس األشياء الصغيرة جداً التي ال ترى إال تحت المجهر)االسكندراني،

آخر أن المتر يحتوي على مليار جزء من النانومتر وهذا المقياس صغير، أصغر من طول 

(.  2013رة اإلنسان )لبد، ألف مرة من سمك شع 100موجة الضوء المرئي وأقل ب 
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وتمثل المواد النانوية تلك الفئة المتميزة من المواد المتقدمة التي يمكن إنتاجها بحيث تتراوح 

نانومتر وتعد هذه المواد  100نانومتر و  1مقاييس أبعادها أو أبعاد حبيباتها الداخلية بين 

تكنولوجيات هذا القرن، هي مواد البناء للقرن الحادي والعشرين وركن مهم من أركان 

وتتنوع المواد النانوية من حيث المصدر، وتختلف باختالف نسبها، كأن تكون مواد 

عضوية أو غير عضوية، طبيعية أو مخّلقة، وقد أدى صغر هذه المواد إلى اختالف صفاتها 

 (. 2015نانومتر( )يوسف،  100عن المواد األكبر حجما )أكبر من 

من علم النانو وتقنية النانو، وهناك فرق كبير بينهما، ويخلط الكثيرون بين كل 

فعلم النانو: "هو العلم الذي يختص بدراسة وتوصيف مواد النانو وتعيين خواصها 

وخصائصها الميكانيكية والفيزيائية الكيميائية في دراسة الظواهر المرتبطة الناشئة عن 

( بأن: دراسة 4:2015سف )(. كما يعرفه يو17:2010تصغير أحجامها" االسكندراني )

نانو متر".  100المبادئ األساسية للجزيئات والمركبات التي ال يتجاوز قياسها ال 

10والنانومتر هي وحدة قياس تساوي )
-9

( متر. أما بالنسبة إلى تقنية النانو فيعرفها باشا 

م الطرق ( بأنها: "التقنية التي تتعامل مع المستوى النانوي من الصغر باستخدا11:2008)

الحديثة جداً في علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة والبيولوجيا الجزئية وغيرها". ويعرفها 

( بأنها " التقنية التي تتعامل مع مواد وأدوات في الحجم 202:2018درويش وأبو عمرة )

( نانومتر، في إنتاج مواد وأجهزة مبتكره بخصائص 100-1النانوي الذي يتراوح بين )

ومميزة، يمكن أن تستخدم في المجاالت والتطبيقات العلمية المنوعة". وقد جديدة، 

استخدمت تطبيقات تقنية النانو في الكثير من المجاالت مثل المجاالت الصناعية والطبية 

بمعنى أن علم النانو يهتم  .والزراعية والعسكرية مما أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا

ن قوانين ومبادئ وحقائق وقوانين ووصف للظواهر الخاصة بالجانب العلمي بما يتضمنه م

 بالنانو، أما تقنية النانو فهي تعني التطبيق العملي لهذه التقنية في مختلف المجاالت.

 خصائص وأشكال المواد النانوية: 

تتغير خصائص المواد النانوية عند مستوى قياس النانومتر، ومن أهم عوامل هذا        

( وقد ذكر اإلسكندراني 2016التفاعالت بين الذرات المكونة للمادة )غياضة، التغير طبيعة 

( أهم الخصائص التي تميز 2016( كما ورد في غياضة )2009(، والحصيني )2010)

المواد في مستوى النانومتر، ومن هذه الخصائص هي الخصائص البصرية، حيث أن 

لوان التي نراها في المستوى الطبيعي. ألوان المواد قد تختلف في مستوى النانومتر عن األ

فمثالً الذهب ذو اللون األصفر يظهر بلون أحمر في مستوى النانومتر. وهناك الخصائص 

الكهربائية، فاألنابيب الكربونية النانوية ال تعيق مرور االلكترونات، وهناك الخصائص 

اد في مستوى النانو.  الفيزيائية حيث تزداد الخصائص الفيزيائية كالقوة والصالبة للمو

أضعاف  5فعلى سبيل المثال يصل معامل القوة والصالبة ألنابيب الكربون النانوية إلى 

صالبة مادة الفوالذ، كما أنها أخف بست مرات من مادة الفوالذ. وقد أمكن تصنيع المواد 
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ة النانوية على عدة أشكال، بناء على االستخدام المقرر لها، فهناك الكرات النانوي

والجسيمات النانوية، والجسيمات الكمية والفولورين واألنابيب النانوية واأللياف النانوية 

؛ الصالحي؛ والضويان، 2010واألسالك النانوية والمركبات النانوية،  )االسكندراني، 

 (.2015؛ يوسف، 2007

 بيقات تقنية النانو في الحياة:تط
االت الحياة وال يكاد يخلو مجال من دخلت تقنية النانو مؤخراً في الكثير من مج

وجود هذه التقنية، لما لهذه التقنية من دور فعال في حل الكثير من المشاكل في مجال 

الزراعة، والطب، والصناعة والمواصالت وغيرها كما أنها تجعل الحياة أكثر سهولة من 

ثال ساعدت تقنية خالل تقليل حجم األشياء، وانخفاض التكلفة االقتصادية، فعلى سبيل الم

الكشف عن العديد من األمراض من خالل مجس حيوي نانوي، كما ساهمت في  النانو في

عالج مرض السرطان حيث تستخدم األغلفة النانوية المطلية بالذهب في تدمير الخاليا 

؛ درويش وأبو 2017)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(،  السرطانية

(.  ودخلت مؤخراً في صنع العقاقير واألدوية فعلى سبيل المثال يضاف 2018عمرة،   

 650نانو الفضة إلى المضادات الحيوية، ومن المعروف أن الفضة قادرة على قتل 

إدخال  (.  كما تم مؤخراً 2017)األلكسو، جرثومة ميكروبية دون أن تؤذى جسم اإلنسان 

هذه التقنية المتناهية في الصغر في العمليات الجراحية، حيث قامت إحدى الشركات الرائدة 

بصناعة روبوت نانوي يستخدم في العمليات الجراحية الحرجة والخطرة، حيث يستطيع 

الطبيب التحكم فيه بواسطة جهاز خاص مما يساعد في إنجاز العملية بكفاءة عالية وبدقة 

تدخلت هذه التقنية مؤخرا في كل مجاالت الحياة بداية  في مجال الصناعة فقد أما متناهية.

من المالبس واالكسسوارات وانتهاءاً بتحسين صناعة الطائرات والسيارات من خالل 

استخدام منتجات نانوية أكثر قوة ومرونة واخف وزن واقل استهالك للوقود. وصناعة 

جات والغساالت ومنقيات المياه المقاومة للجراثيم. األدوات الكهربائية األكثر جودة كالثال

كما ظهر في اآلونة األخيرة الزجاج النشط، أو زجاج التنظيف الذاتي" وويتميز هذا 

؛ درويش 2017)األلسكو، الزجاج بقدرته على تنظيف نفسه من الغبار وقطرات الماء. 

 (.Tejpal, 2015؛ 2016؛ غياضه، 2018وأبو عمرة، 

 النانو في المستقبل:ية تقنتطبيقات 
على الرغم من كثرة المنتجات النانوية التي بدأت تنتشر وتغزو األسواق، إال أن 

الباحثين والمطورين في هذا المجال يتوقعون أن ما سيتم ضخه في األسواق من المنتجات 

ر النانوية في المستقبل يفوق بأضعاف كثيرة ما هو موجود بالفعل فيها اآلن، وهناك الكثي

من الجهود لتطوير منتجات تساعد على جعل حياة البشر أكثر سهولة وسرعة. ويعرض 

( بعض هذه المنتجات واألفكار المتوقع وجودها وانتشارها في المستقبل القريب 1جدول )
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 2015 2016 غياضه، ؛ 2017؛ عياد، 2017األلكسو، ؛ 2010)االسكندراني

 (Tejpal؛;

لنانو المتوقع انتاجها في المستقبل في بعض مجاالت (: بعض تطبيقات تقنية ا1جدول )

 الحياة
 التطبيقات المجال

صناعة 

 المالبس

 صناعة مالبس مقاومة للبقع واألشعة فوق البنفسجية. -

مالبس قادرة على االتصال باألنترنت وإعادة شحن األجهزة ومراقبة الحالة الصحية  -

 لمرتديها كضغط الدم والسكر والتنفس.

 تتغير ألوانها وأشكالها وتنظف نفسها من القاذورات والروائح الكريهة. مالبس -

 الزراعة

 تطوير معدات لزيادة خصوبة التربة وزيادة اإلنتاج الزراعي. -

 أجهزة استشعار للكشف عن مسببات األمراض في النباتات. -

 صناعة مبيدات حشرات آمنه على البشر. -

المجال 

 العسكري

يقوم بعض الخبراء بتطوير دبور بمحرك نانوي يصور أهداف استخبارية ويطلق النار  -

 ويتسلل إلى العدو.

تقوم إحدى الشركات األمريكية بصناعة زي قتال يسمح بدخول الهواء النقي ويمنع دخول  -

 الغازات السامة للجسم.

األغذية 

 والتغذية

 لتي تتسبب في إفساد بعض األغذية.إنتاج مستشعرات تقوم بالتقاط البكتيريا ا -

إنتاج شراب يتم تغيير مذاقه ونكهاته عند وضعه في الميكروويف على ترددات معينة فيمكن  -

في تردد معين أن نحصل على عصير ليمون، وعند تردد آخر في الميكروويف نحصل على 

 عصير تفاح على سبيل المثال.

 : اهتمام األوساط التربوية بتقنية النانو

ً بتقنية النانو، ولقد ذكر  ً بالغا لقد اهتمت دول العالم بما فيها الدول العربية اهتماما

( أنه لكي تبلغ  تكنولوجيا النانو أقصى قدراتها الكامنة لتسهم في Fonash, 2001فوناش )

بناء المجتمعات الحديثة فأننا نحتاج لجهد كبير والى المزيد من القوى العاملة والمدربة في 

بحاث النانو، كما يلزم إعداد البرامج من أجل تنمية الموارد البشرية في مجال تقنية النانو، أ

(  أن النمو المطرد لتقنية 2016(  كما ورد في غياضة )Kiely،2005وأشارت كايلي )

ً لألوساط العلمية المهتمة في الجامعات والكليات التقنية إلعداد القوى  النانو يمثل تحديا

توفير فرص وظيفية مستقبلية  في هذا المجال. وقد أشار باحثون من جامعة العاملة ل

أمريكية إلى أن تعليم تقنية النانو سوف يعمل على تضييق الهوة في اإلبداع التكنولوجي بين 

طلبة الواليات المتحدة ونظرائهم في دول العالم األكثر تقدماً، ولذلك قامت المؤسسة 

ت المتحدة بعقد العديد من الورش للعمل بالمعايير الدولية لتعليم الوطنية للعلوم في الواليا

(. كما 2017علوم النانو والهندسة للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر)ملكاوي،

( إلى أهمية 2016( كما ورد في متولي )Murcia, 2013أشارت دراسة مرشيا )

ات وتدريب المعلمين على كيفية وضرورة تدريس وتعليم تقنية النانو في المدارس والجامع

تدريس علوم وتطبيقات النانو لما يمثله ذلك من أهمية في ربط المعلمين بالتطور العلمي لما 
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(. وأشار كل من 2016لها من أثر على تنمية ميول الطلبة وتنمية التفكير الناقد )متولي، 

قادرة على عكس بأن تقنية النانو ستكون ( ,.Edward et al 2006 وآخرون )إدوارد 

( ويقصد به التعليم الذي STEMالتدهور الحاصل في مسار مشروع التعليم األمريكي)

 يقوم على التفاعل والتكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

(Science, Technology, Engineering, and Mathematics)  كما أكد باحثون

(، فتعليم هذه التقنية ال STEMجزء ال يتجزأ من منحى )أمريكيون أن تعليم تقنية النانو 

 (.2018)درويش وأبو عمرة،  يمكن أن يقتصر على طلبة الجامعات وطلبة التعليم العالي

لى تأكيد الكثير من الدراسات األجنبية على أهمية إدراج مساق إ( 2016وأشارت غياضه )

ة إلى ضرورة تضمين تقنية النانو لتقنية النانو وتطبيقاتها لطلبة الجامعات، باإلضاف

وتطبيقاتها في مناهج ومقررات جميع المراحل الدراسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع النمو 

المطرد لهذه التقنية في جميع مجاالت الحياة، بما فيها مجال التعليم نفسه. حيث أشار عياد 

نانو سوف (  إلى أن تقنية ال  Neamah & Kadem, 2018( و نعمة وكاظم )2017)

تساهم وبشكل كبير في جعل التعليم أسهل وأسرع وأيسر من خالل الكثير من التطبيقات 

لمجسمة التعليمية اسائل ولا جنتات إبيقاطلتاه ذهالنانوية التي ستدخل في التعليم، ومن أبرز 

على مع أنة روموذات صالبة ر كثأتجعلها ية ونانت كبارمواد أو من مت لعيناذج واكالنما

إنتاج مجاهر وشاشات عرض بحيث تكون شاشاتها أكثر قوة وغير و ،ناًأخف وزا نهوك

ت لحاسباوابايل ولمزة اجهانتاج أ باإلضافة الى قابلة للخدش والكسر، وأكثر تعقيما.

يع رلسن الشحاخالل ن مم بحيث تكون أكثر كفاءة، وذلك لتعليامة في دلمستخالشخصية ا

خالل ن م، وناحيةن مو لنانبتقنية المصنعة ت اياراطلبايلة في رات طوها لفتظحفواقة طلل

 أخرى.ناحية ن مر صغرع وأسأقيقة بشكل دلت المعالجاق السيليكونية واقائرلر ايطوت

ً في مجال االهتمام بتضمين مفاهيم وتقنية النانو في  ً بالغا ولقد أبدت الدول العربية اهتماما

دراسات والمؤتمرات العربية والتي المناهج الدراسية، من خالل توصيات الكثير من ال

دت كأسية كما دارلف المراحل البة في مختلطلن والمعلمين ابيو لنانر ثقافة انشنادت بأهمية 

ت، لجامعادارس والمافي و لناناجيا ولوتكنم خالل تعلين لتعليمي مم ااظلنر ايطوعلى ت

ث بحاوم وأعلس يدرتكيفية جيا على ولولتكنوم والعلاخاصة معلمي ن ولمعلميب ايدرتو

متولي، ؛ 2016؛ غياضة، 2017؛ عياد، 2018تقنية النانو )درويش وأبو عمرة، 

2016.) 

  :حاضر ومستقبل تقنية النانو في سلطنة عمان

يشهد العالم نمًوا ُمتسارًعا في مختلف المجاالت، وهو ما ينشأ عنه حاجة ملحة 

لتقنيات ُمبتكرة تُسهم في حل المشكالت الحالية، وتقدم الحلول للمشكالت المستقبلية، ولقد 

لعبت التقنية الحديثة دوًرا كبيًرا في الحياة البشرية، إذ أصبحت ذات إسهام ُمباشر في حياة 

أفرادها. وتعتبر تقنية النانو هي أهم التقنيات الحالية، التي باتت تشغل بال المجتمعات و
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الكثير من الدول التي تسعى للتقدم والرقي ومواكبة المجتمعات العصرية. ولذلك  فقد 

اهتمت السلطنة بمجال تقنية النانو وعلم النانو وباتت تقيم الكثير من المؤتمرات وتشيد 

ية التي من شأنها أن تخرج جيالً واعياً بهذه التقنية وتجعل السلطنة العديد من المراكز البحث

كانت االنطالقة  2011ففي عام في مصاف الدول المتقدمة في مجال هذه التقنية الحديثة. 

ألبحاث النانو في سلطنة عمان، حيث  تم اإلعالن عن  تحديد كرسي بحثي لتقنية النانو في 

تمويل من مجلس البحث العلمي بالتعاون مع جامعة مجال تقنية المياه والذي أسس ب

 السلطان قابوس.

المؤتمر تلى ذلك إقامة  العديد من المؤتمرات التي اهتمت بتقنية النانو مثل 

 2015والذي أقيم بجامعة السلطان قابوس  في ديسمبر  الخليجي للتثقيف بتقنية النانو،

في معالجة المياه والطاقة الشمسية  و مؤتمر تطبيقات النانو (،2015)جريدة الشبيبة، 

و الذي تناول مجموعة من المحاور وهي: الهندسة والعلوم أيضاً  2015والذي أقيم في عام 

البيئية، ومعالجة المياه وتحليتها باإلضافة إلى تقنية النانو في منع التراكمات الحيوية، 

في صناعة المجسات الكيميائية وتقليل التلوث وخاليا الطاقة والبطاريات والمواد النانوية 

 (.2015وتطبيقات الكتل الحيوية والمحفزات ) جريدة الوطن، 

، حيث قامت شركة مدينة تقنية نانو عمانتم اإلعالن عن  2017وفي يناير عام          

التقنية العالمية المتقدمة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مدينة خزائن اللوجستية إلنشاء" مدينة تقنية 

(. وتعتبر مدينة النانو 2017عمان" على مساحة مليون متر مربع )مشاريع عمان،  نانو

قطاعات وهي: القطاع السكني والخدمي والصناعي ويهدف  3هي مدينة متكاملة تقوم على 

المشروع إلى توفير وخلق فرص عمل للمواطنين والمساهمة في الناتج المحلي )اللواتي، 

جامعة السلطان قابوس عن إنشاء مركز ألبحاث  أعلنت 2017يوليو (، وفي  2018

. ويقوم المركز 2011النانو، والذي يعد امتداداً للكرسي البحثي ألبحاث النانو الذي قدم عام 

على ثالث ركائز هي: الشؤون األكاديمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويركز المركز 

والتطبيقات الصناعية والتصنيع.  على إجراء أبحاث في الطاقة المتجددة والنفط والغاز

 ( 2017)منشور تواصل علمي، 

تم اإلعالن عن  نجاح أول عملية لزراعة أصغر جهاز يعمل  2018في  سبتمبر    

حيث أعلن المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، عن  بتقنية النانو،

ت القلب في سلطنة عمان نجاح أول عملية لزراعة أصغر جهاز يعمل على تنظيم نبضا

ويطلق عليه اسم ميكرا. ويعتبر "ميكرا من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تنظيم 

ضربات القلب، بحجم يبلغ أقل من ُعشر حجم أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية حيث 

يمكن مقارنة حجمه بحجم كبسولة فيتامين كبيرة، حيث يعلق بجدار القلب ويمكن تغيير 

 (.2018أو استرجاعه إذا لزم األمر )جريدة الشبيبة، مكانه 
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مما تقدم يالحظ انه وبالرغم من البداية التي تعتبر متأخرة نسبياً ألبحاث ومشاريع النانو في 

سلطنة عمان إال أن الجهود باتت متسارعة ويظهر ذلك جلياً من خالل األنشطة والمشاريع 

 ي والماضي.المتعلقة بتقنية النانو في العامين الحال

 موقع السلطنة عالمياً وعربياً ومحلياً في مجال تقنية النانو:
مع ظهور تقنية النانو وبيان مدى أهميتها وإسهامها في حل الكثير من المشاكل 

التي تؤرق العالم، أصبحت الدول تتنافس في هذا المجال من أجل تطوير واستثمار هذه 

ً وعربياً التقنية في جميع مجاالت الحياة، وعليه  كان البد من مقارنة موقع السلطنة عالميا

ً في مجال مخرجات األبحاث العلمية في تقنية النانو، حيث تعتبر االبحاث العلمية  ومحليا

المنشورة هي المرآة التي تعكس مدى جهود الدول وتطور البحث العلمي لديها. وبالنسبة 

ً فقد احتلت سلطنة عمان المر ً في المنشورات السنوية  65كز لموقع السلطنة عالميا عالميا

(، حيث بلغت عدد الدراسات من ISIحول أبحاث النانو فقط حسب قاعدة البيانات العالمية )

 16مقابل  2016دراسة علمية في تقنية النانو فقط حتى نهاية  76سلطنة عمان حوالي 

عدد  (. ويالحظ وجود قفزة في2017)الرقيشي،  2011دراسة علمية فقط في عام 

 سنوات يمكن أن تعطي مؤشراً بحجم االهتمام العماني في هذا المجال. 5األبحاث خالل 

ولقد اجرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( بحثاً لمسح اإلمكانات في 

مجال تقنيات النانو في بعض الدول العربية، وقد بينت نتائج المسح تفوق السعودية عربياً 

د أبحاث النانو حيث بلغت مخرجات األبحاث العلمية للجامعات ومراكز البحوث فيها في عد

ً والمركز 2016( حتى أكتوبر 8108) . وجاءت سلطنة عمان في المركز العاشر عربيا

( عدد مخرجات األبحاث العلمية 2( ويوضح الجدول )295الرابع خليجياً بعدد أبحاث بلغ )

لب الدول العربية بالترتيب في مجال تقنيات النانو حتى للجامعات ومراكز البحوث في أغ

)االلكسو،  www.scupos.comموقع   لسكو وتقرير منظمة األ ( حسب2016)أكتوبر 

2017.) 

يالحظ من الجدول وحسب نتائج المسح الذي قامت به المنظمة العربية للتربية والثقافة 

دولة وعليه كان البد من إعادة  11 والعلوم أن السلطنة جاءت في المركز العاشر من بين

النظر وتكثيف الجهود في مجال األبحاث الخاصة بتقنيات النانو. وقد يعزى هذا التأخر إلى 

حداثة هذه التقنية في أغلب المراكز البحثية، في سلطنة عمان ومن المؤمل أن يتضاعف 

 عدد األبحاث خالل األعوام القادمة. 

علمية للجامعات ومراكز البحوث في بعض الدول العربية (: مخرجات االبحاث ال2جدول )

 www.scupos.com( حسب موقع 2016في مجال تقنيات النانو حتى )أكتوبر 
 2016عدد األبحاث في مجال تقنيات النانو حتى اكتوبر  الدولة 

 8108 السعودية     

 7560 مصر 

 1323 تونس

http://www.scupos.com/
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 1224 الجزائر

 1115 االمارات 

 767 المغرب

 745 قطر 

 659 العراق

 568 األردن

 295 سلطنة عمان

 233 الكويت

ً فقد أشارت نتائج المسح عن عدد البحوث         وبالنسبة لواقع عدد البحوث محليا

ومخرجات األبحاث العلمية في الجامعات، حيث جاءت جامعة السلطان قابوس في رأس 

( يوضح عدد مخرجات األبحاث 3بحثاً في مجال تقنية النانو والجدول ) 235بعدد القائمة 

 (.2017العلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في سلطنة عمان)األلكسو،

(: مخرجات األبحاث العلمية للجامعات ومراكز البحوث في سلطنة عمان في 3جدول )

 www.scupos.comع ( حسب موق2016مجال تقنيات النانو حتى )أكتوبر 
 2016عدد مخرجات االبحاث العلية حتى اكتوبر  اسم الجامعة او المؤسسة العلمية

 235 جامعة السلطان قابوس

 23 جامعة ظفار

 20 جامعة نزوى

 15 شركة تنمية نفط عمان

 5 جامعة صحار

يالحظ من خالل الجدول وجود فجوة كبيرة بين عدد األبحاث المنشورة من جامعة 

السلطان قابوس وبين باقي الجامعات والمؤسسات العلمية، ويالحظ وجود تقارب بين عدد 

األبحاث المنشورة في كل من جامعة ظفار وجامعة نزوى في حين أن أقل عدد من األبحاث 

أبحاث  5المنشورة كان من جامعة صحار حيث بلغت عدد األبحاث في مجال تقنية النانو 

اثة نشأة هذه البرامج في هذه الجامعات مقارنة بجامعة السلطان فقط وقد يعزى هذا إلى حد

. كما ترى الباحثة أن عدد 2011قابوس والتي بدأت بالعمل في مجال هذه التقنية عام 

، ومن المؤمل أن 2016إلى عام  2011األبحاث والدراسات حقق ارتفاع ملحوظ من عام 

ة بالتزامن مع تأسيس مركز أبحاث النانو تزيد عدد الدراسات واألبحاث في مجال هذه التقني

 في جامعة السلطان قابوس. 2017الذي تم اإلعالن عنه عام 

 مشكلة الدراسة واسئلتها:
أدى التطور السريع في تقنية النانو إلى توجيه العديد من الدول المتقدمة نحو 

النانو ضرورة تضمين تطبيقات تقنية النانو ضمن المناهج الدراسية. ويعتبر تدريس تقنية 
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، في ضوء التسارع التقني والعلمي والتنافس الكبير بين الدول. وتعد 21ملحة في القرن ال 

وى بيقاتها على مستطتو ولنانس تقنية ايدربتت هتمالتي ال دولائل ن أوامالواليات المتحدة 

 لم فقد قامت بإعادة تشكيل المناهج لتتضمن هذا المجال وذلك إلعداد المتعلمينلعاا

ن مد يدلعايكية رألمت الجامعاض ابعذت نف(. كما 2016وتوجيههم مستقبالً )متولي، 

و لنانت تقنية اماداستخال ولبة حطلدى الفعلية لافة رلمعواعي ولز ايزلتعاألنشطة 

ت اطلنشاك اتلالتقنية. ومن أبرز ه ذهن ضمودة جولمالمهنية وايمية دألكارات الخياوا

عالقة ذات معينة ت بيقاتها في مجاالطتبتقنية النانو ولمتعلقة ت المساقاض ابعس يدرت

 (. 2017)عياد، لبة طلص ابتخص

وبالنسبة للوطن العربي، فقد أقامت الكثير من الدول العربية المؤتمرات ونشرت 

الكثير من الدراسات في هذا المجال، إال أن مفهوم تقنية النانو مازال حديث العهد في 

احثة على أهمية اإلسراع للحاق بركب الدول المتقدمة في مجال المدارس العربية. وتؤكد الب

النانو، وال يكون ذلك إال بإحداث تغييرات جذرية في المناهج الدراسية من أجل أن تتالءم 

ومتطلبات العصر الحديث ويشمل ذلك االهتمام البالغ بتقنية النانو، لتقليل الفجوة الحاصلة 

يشه من تغييرات سريعة ومتالحقة.ولذلك فقد سعت الكثير بين ما يدرسه الطالب وبين ما يعا

من الدول العربية إلى نشر الوعي بأهمية تقنية النانو وأهمية إدخاله في المناهج الدراسية، 

فعلى سبيل المثال فقد أقامت المملكة العربية السعودية بعض المؤتمرات التي من أبرزها 

والذي نظمتنه جامعة الملك سعود متمثلة في  المؤتمر الدولي لصناعات النانو تكنولوجي

معهد الملك عبدهللا للنانو تكنولوجي بالرياض، حيث دعا المؤتمر في توصياته إلى ضرورة 

إدخال تقنية النانو في المناهج الدراسية للمراحل األولية نظراً لما لهذه التقنية من مستقبل 

 (. 2013مأمول )لبد،

( إلى ضرورة اللحاق بركب تقنية 2013ي لبد )( كما ورد ف2008أشار الشذي )

النانو وهذا يتطلب انقالب في عدد من الممارسات التربوية الخاطئة في أنظمتنا التعليمية 

على مختلف المستويات بدءاً من التعليم االبتدائي إلى الدراسات العليا. ويتضمن ذلك إعادة 

سية كالفيزياء والكيمياء واألحياء النظر في مفردات وأساليب تدريس مواد العلوم األسا

( بضرورة تضمين مفاهيم وتطبيقات النانو 2013والرياضيات. كما أشارت لبد )

تكنولوجي في المناهج الفلسطينية وإعادة النظر في مناهج العلوم الحالية وتقويمها 

 وتطويرها في ضوء مفاهيم النانو تكنولوجي.

في البيئة المصرية بضرورة ( والتي أجريت 2014كما أوصت دراسة طه )

العمل على تنمية برامج لكليات المعلمين لتعزيز معلومات ومهارات واتجاهات الطلبة 

المعلمين والمتعلقة بالنانو تكنولوجي وتطبيقاتها، حيث توصلت نتيجة هذه الدراسة إلى تدني 

. وأشارت وانخفاض مستوى الوعي العام بمفاهيم النانو تكنولوجي وتطبيقاتها المختلفة

( والتي طبقت في البيئة العراقية إلى وجود قصور في تناول 2017دراسة أحمد وآخرون )
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برامج التعليم الجامعي لمفاهيم النانو تكنولوجي وأنها بحاجة إلى العديد من المواضيع 

المعاصرة والوسائل واألنشطة والمستحدثات العلمية التكنولوجية، وأوصت الدراسة بأهمية 

عي بأهمية التنور التكنولوجي، وضرورة اعتماد برنامج قائم على مفاهيم الطاقة نشر الو

 المتجددة والنانو تكنولوجي في المنهاج العام لكليات التربية العلمية.

أما في سلطنة عمان، وعلى الرغم من االهتمام المتزايد بهذه التقية في الجامعات الحكومية 

هناك فجوة واضحة بين التدريس قبل الجامعي والتدريس والخاصة والمراكز البحثية إال أن 

الجامعي كما تكمن أهمية نشر الوعي بهذه التقنية لدى طلبة المدارس في إعدادهم اإلعداد 

األمثل لإلقبال على هذا المجال، وتنمية اتجاهاتهم نحوه، من أجل توجيه اختياراتهم بعد 

لتحاقهم بالمؤسسات الجامعية. وأشار العزري انتهائهم من مرحلة التعليم ما بعد األساسي وا

( إلى وجود بعض التخصصات التي تعنى بعلم النانو وتقنية النانو في مركز القبول 2015)

الموحد إال أنه وبسبب قلة الوعي في المدارس بهذه التقنية لوحظ أن اإلقبال على هذه 

 التخصصات قليل. 

ومما تقدم تتضح ضرورة االهتمام بهذه التقنية لدى طلبة المدارس من المراحل 

االبتدائية المتقدمة وإكسابهم مفاهيم ومصطلحات وتطبيقات هذه التقنية بشكل تدريجي 

لمواكبة المناهج الحالية لمتطلبات الحياة العصرية، لجعل سلطنة عمان  في مصاف الدول 

ل علم النانو وتقنية النانو. ولتتمكن من اللحاق بالركب العلمي التقنية األكثر تقدما في مجا

وإطالق العنان للطاقات العلمية والعقول الموجودة في البلد إلثبات جدارتهم وكفاءتهم. ومن 

كل ما تقدم ونتيجة إلحساس الباحثة بوجود فجوة بين التعليم المدرسي والجامعي في مجال 

هذه الدراسة للتعرف على مستوى معرفة طلبة الصف  تقنية النانو كان البد من إجراء

الحادي عشر حول تقنية النانو وعلم النانو من أجل نشر الوعي في المدارس والجهات 

المسئولة لالهتمام بهذا القطاع، وبدأ تنمية هذه المفاهيم في أذهان وحياة الطلبة منذ الصغر، 

من رقي األوطان وتقدمها وازدهارها.  وتنمية اتجاهاتهم نحوها لما لها من الدور األكبر

 وعليه جاءت الدراسة الحالية لتجيب عن األسئلة اآلتية:

ما مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عمان بتقنية النانو والتطبيقات  -1

 المرتبطة بها؟

هل يختلف مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عمان بتقنية النانو  -2

 ؟قات المرتبطة بها باختالف النوع )ذكر/ انثى(والتطبي

هل يختلف مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عمان بتقنية النانو -3

 والتطبيقات المرتبطة باختالف التخصص )العلوم البحتة/ العلوم التطبيقية(؟

 أهداف الدراسة:
الصف الحادي عشر  التعرف على مستوى المعرفة بعلم وتقنيات النانو لدى طلبة -

 بالمدارس الحكومية والخاصة بسلطنة عمان.
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المقارنة بين مستوى الوعي بعلم وتقنية النانو والتطبيقات المرتبطة بها بين كل من طلبة  -

 الصف الحادي عشر الذكور واإلناث.   

لصف المقارنة بين مستوى الوعي بعلم وتقنية النانو والتطبيقات المرتبطة بها بين طلبة ا -

 الحادي عشر الذين يدرسون العلوم البحتة وأقرانهم الذين يدرسون العلوم التطبيقية.

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في:

قلة الدراسات المنشورة حول تقنية النانو في الوطن العربي بشكل عام وفي سلطنة  -1

 عمان بشكل خاص.

وتطبيقاتها في الحياة لدى طلبة المدارس نشر الوعي بكل من علم النانو وتقنية النانو  -2

 ومعلميهم.

التعرف على مستوى الوعي لدى طلبة الصف الحادي عشر بعلم وتقنية النانو  -3

 والتطبيقات المرتبطة بها في الحياة.

لفت أنظار المسؤولين في وزارة التربية إلى أهمية هذه التقنية وأهمية إدراجها في  -4

 .المناهج الدراسية

 سة:حدود الدرا
الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الحادي عشر في المدارس الحكومية 

 بمحافظة مسقط.

 (.2018/2019الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي )

 مصطلحات الدراسة:
 يمكن تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة كما يلي: 

(: تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه أداء الطلبة The cognitive levelمعرفة )مستوى ال

الختبار )تقنية النانو وتطبيقاتها في الحياة( المعد ألغراض هذه الدراسة وفق تصنيف بلوم 

للجانب المعرفي ويقاس هذا األداء بمجموع الدرجات التي سيحصل عليه الطالب في هذا 

  .سؤال بكل مجاالته (27االختبار الذي يتكون من )

: التقنية التي تتعامل على المستوى النانوي من ((Nanotechnologyتقنية النانو 

الصغر، باستخدام الطرق الحديثة جداً في علوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا الجزيئية 

مع  (. وتعرفها الباحثة إجرائيا ًعلى أنها التقنية التي تتعامل113: 2008وغيرها )باشا، 

( نانو متر بهدف أنتاج مواد 100-1مواد وأدوات في الحجم النانوي الذي يتراوح بين )

وأجهزة مبتكرة بخصائص جديدة ومميزة، يمكن أن تستخدم في المجاالت والتطبيقات 

العلمية المنوعة، وستقتصر الدراسة الحالية على مجال الطب والتغذية، والزراعة، وتحلية 

 .ات، وصناعة النسيجالمياه، وااللكتروني
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 :الطريقة واإلجراءات

: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بما يتالءم وطبيعة الدراسة التي منهج الدراسة

تحاول اإلجابة عن بعض األسئلة المتعلقة بمستوى معرفة الطلبة بتقنية النانو وتطبيقاتها في 

 الحياة.

جميع طلبة الصف الحادي عشر في : تكون مجتمع الدراسة من مجتمع الدراسة وعينتها

المدارس الحكومية ، في حين أن عينة الدراسة تكونت من مدرسة الحسن بن هاشم للبنين 

 ومدرسة نسيبة بنت كعب للبنات.

 أدوات الدراسة: 

استخدمت الباحثة أداة واحدة وهي اختبار الجانب المعرفي لتعرف مستوى معرفة الطلبة 

لمرتبطة به، ويستخدم هذا االختبار إلعطاء مؤشر لمدى الوعي بتقنية النانو والتطبيقات ا

المعرفي بمفاهيم تقنية النانو. وقد استفادت الباحثة في بناءه على ما ورد في األدب التربوي 

( من اختبارات لقياس مفاهيم تقنية 2014( و طه ) 2018مثل دراسة درويش وأبو عمره )

 النانو.

ل خبرة الباحثة واطالعها على العديد من المراجع في طرق : من خالبناء مفردات االختبار

 وأساليب تدريس العلوم، مّرت عملية إعداد االختبار بالمراحل االتية:

تحديد الهدف من االختبار: يهدف االختبار إلى مستوى معرفة طلبة الصف الحادي  -1

 عشر في سلطنة عمان عن تقنيات النانو وتطبيقاتها في الحياة.

المواضيع الواردة في االختبار فيما يتعلق بتقنية النانو وتطبيقاتها في الحياة تحديد  -2

 ( قائمة بالمواضيع الواردة في االختبار.4ويوضح الجدول )

 : مواضيع تقنية النانو الواردة في االختبار4الجدول 

 الموضوع                                            م

 النانو وجهود سلطنة عمان في تقنية النانومفهوم النانو وأشكال  1

 تطبيقات تقنية النانو في الطب 2

 تطبيقات تقنية النانو في الصناعة 3

 ( ورقة االختبار .1بناء مفردات االختبار، يتضمن ملحق ) -3

( يوضح جدول مواصفات 5تحليل االختبار، وبناء جدول المواصفات، والجدول ) -4

 تقنية النانو.االختبار التحصيلي لمفاهيم 

 (: جدول مواصفات االختبار التحصيلي لمفاهيم تقنية النانو5الجدول )

توزيع مفردات االختبار  محاور النانو الواردة في االختبار

  على المحاور

 مجموع األسئلة 

مفهوم النانو وأشكال النانو وجهود 

 سلطنة عمان في تقنية النانو 

1،2،3،4،5،6،7،8 

15,16,23,26,27 

13 
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 5 9،10،14،24،25 تطبيقات تقنية النانو في الطب

 ,11,12,13,17,18,19 تطبيقات تقنية النانو في الصناعة

20,21,22 

9 

 27  المجموع     

( محكمين من ذوي 4وللتحقق من صدقه ومالئمته للبيئة العمانية تم عرضه على )     

الخبرة والخلفية العلمية بتقنية النانو من المشرفين والمعلمين األوائل وأعضاء فنيين في 

المديرية العامة للتقويم التربوية. وبناء على المالحظات، فقد قامت الباحثة بإجراء بعض 

لمقياس في صورته النهائية. كما تم التحقق من ثبات المقياس بتطبيقه التعديالت وإخراج ا

طالبة ثم حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا  30على عينة مكونة من 

( ، والذي 0,89( حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ) (Alpha Cronbachكرونباخ 

 يعتبر مقبوالً وصالحاً ألغراض الدراسة. 

 عرض النتائج ومناقشتها:

  بهدف التعرف على مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عمان بتقنية

النانو والتطبيقات المرتبطة بها، تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية مثل 

و اختبار ت لعينتين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

µيتا تربيع      ) مستقلتين ومعادلة ا
2

البيانات التي ( لحساب حجم األثر. كما تم تحليل 

 وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفق تسلسل أسئلتها:تم جمعها وتحليلها إحصائيا، 

  :ما مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في ينص السؤال األول على اآلتي

 سلطنة عمان بتقنية النانو والتطبيقات المرتبطة بها؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ويوضح 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط درجات العينة في 6الجدول )

 المقياس المستخدم. 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار تقنية النانو6الجدول )

 

 المتوسط الحسابي العدد  
االنحراف 

 المعياري
 النسبة المئوية

 اختبار

 تقنية النانو

 %32.00 2.99 8.64 240 العينة كلها

 %30.04 2.92 8.11 120 الذكور

 %33.96 2.98 9.17 120 اإلناث

 %28.26 2.73 7.63 120 التطبيقية

 %35.70 2.92 9.64 120 البحتة
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( أن المتوسط الحسابي لعينة الدراسة في اختبار تقنية النانو بلغ 6ويتضح من الجدول )

%( وهي نسبة متدنية جداً، مما يشير إلى ضعف 32( فقط، بنسبة مئوية بلغت )8.64)

الحادي عشر في سلطنة عمان بتقنية النانو والتطبيقات المرتبطة بها، معرفة طلبة الصف 

وترجع الباحثة ذلك إلى عدد من األسباب منها عدم تضمن المناهج الدراسية لهذا الموضوع 

بشكل مباشر، كما أن مصلح تقنية النانو لم يرد في المناهج اطالقاً ، أما مصطلح النانو فقد 

عرف على الوحدات الدولية للقياس، وأن النانو متر  يعادل    تطرق له الطلبة فقط في الت

(10 
–9

( متر، كما ال يتم التعرض لهذه التقنية في الحياة العامة للطالب مثل المهرجانات 

العلمية، أو اإلذاعات المدرسية أو األيام العلمية المفتوحة لمادة العلوم، أو المشاغل العلمية.  

( والتي أشارت إلى 2019كثير من الدراسات مثل دراسة الرفاعي)واتفقت هذه النتيجة مع 

تدني مستوى معرفة طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جده بتقنية النانو وتطبيقاتها، ودراسة 

(، والتي اشارت الى تدني مستوى المعرفة بتقنية النانو وتطبيقاتها لدى 2014عبد العزيز )

في مصر، كما أشارت نتائج دراسة ستيفن وآخرون  ةمعلمي العلوم الزراعية قبل الخدم

(Stevens et al., 2007  إلى تساوي طلبة المرحلة الثانوية واالعدادية في تدني مستوى )

( والتي اشارت الى 2018اكتسابهم لمفاهيم العلوم النانوية وتقنية النانو. ودراسة التميمي)

لين في الدبلوم التربوي بجامعة حائل، تدني مستوى المعرفة لدى الطلبة والطالبات المسج

( والتي أشارت إلى تدني اكتساب Neamah& Kadem, 2018ودراسة نعمة وكاظم )

مفاهيم تقنية النانو لدى طلبة كلية التربية في كلية بغداد وديالي، ويعكس ذلك أن تدني 

دراسة  كمستوى معرفة الطلبة بتقنية النانو تعتبر مشكلة عربية مشتركة، وأكد على ذل

( والتي أشارت في دراستها إلى تدني مستوى المعرفة العامة حول تقنية 2017ملكاوي)

 النانو وتطبيقاتها، لدى جميع شرائح المتعلمين في الدول العربية.

وينص السؤال الثاني على: هل يختلف مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة 

بطة بها باختالف النوع؟ ولإلجابة على هذا السؤال تم عمان بتقنية النانو والتطبيقات المرت

 (Independent t-test)ت( لعينتين مستقلتين ) راستخدام اختبا

(: نتائج اختبار ت لمتوسطات مستويات النوع االجتماعي في اختبار 7الجدول )

 تقنية النانو
النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
قيمة (  µ

2
( 

 حجم األثر

)d( 

 2.92 8.11 120 ذكر
238 -2.78 0.006 0.031 0.36 

 2.98 9.17 120 أنثى

( نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين لمتوسطات مستويات النوع 7يبين الجدول )

االجتماعي في اختبار تقنية النانو، والتي تُشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( ولصالح اإلناث حيث أن متوسطهن الحسابي أعلى من 0.05مستوى داللة أقل من )

( للذكور، إال أن 8.11( مقارنة ب )9.17حسابي )فقد بلغ متوسطهن ال متوسط الذكور،
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وتتفق هذه  االنحراف المعياري للذكور أفضل مما يؤكد على أنهم أكثر تجانساً من اإلناث،

النتيجة مع السمة الظاهرة في اإلناث من حيث اهتمامهم بالدراسة ورغبتهن في التعلم 

أفضل من الذكور، كما تتفق هذه النتيجة مع الطبيعة الفطرية للطالبات وهو الجلوس في 

المنزل ، في حين يميل الطلبة الذكور للخروج ، مما يعني وجود وقت كافي للبحث 

(، حيث أشارت إلى وجود 2017البلوشي )كدت على ذلك دراسة ناث، أواالطالع لدى اال

فروق في األداء المهاري والمعرفي لصالح اإلناث ، حيث من المالحظ أن المستوى 

التحصيلي لإلناث غالباً ما يكون أعلى من المستوى التحصيلي للذكور واتجاه الطالبات 

ى ذلك العديد من التقارير والدراسات للتعلم الذاتي  أفضل من اتجاه الطلبة، وأكد عل

؛ يخلف 2015؛ العاصمي، 2017سالمة، ؛ 2010الحموي، ؛ 2014)ارابيان بيزنس، 

( التي أشارت إلى عدم 2018(. واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة التميمي )2012وخليفة، 

ة الطلبة المسجلين للدبلوم التربوي فروق تعزى لمتغير النوع في مستوى معرفة وجود

 بجامعة حائل.

( أن حجم األثر بين فروق متوسطات مستويات النوع 7كما يتضح من الجدول )

 COHEN)( وهو حجم أثر ضعيف، بناء على تصنيف كوهين 0.36االجتماعي بلغ )

( وعالي إذا بلغ 0.5، والذي يصنف حجم األثر إلى ضعيف إذا كان أقل من )(1988,

ألثر ضعيف فيدل ذلك إلى أن الفروق بين الذكور أن حجم اوبما ، ( ومتوسط بينهما0.8)

واإلناث على الرغم من أنها ذات داللة إحصائية إال أنها فروق بسيطة وقليلة وال يمكن 

 االعتماد عليها وبناء قرارات عليها. 

هل يختلف مستوى معرفة طلبة الصف الحادي عشر في وينص السؤال الثالث على: 

لتطبيقات المرتبطة باختالف التخصص )بحتة/ تطبيقية(؟ سلطنة عمان بتقنية النانو وا

 -Independent tولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين ) 

test ) 

 (: نتائج اختبار ت لمتوسطات مستويات التخصص في اختبار تقنية النانو8الجدول )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 8يوضح الجدول ) و

( بين متوسطات مستويات التخصص في اختبار تقنية النانو، ولصالح طلبة العلوم 0.05)

( بمستوى 0.71(،  كما بلغ حجم األثر )9.64البحتة حيث بلغ متوسطهم الحسابي )

وتعزو الباحثة تفوق  طلبة العلوم  (COHEN ,1988)متوسط حسب معيار كوهين    

 العدد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

قيمة 

)µ
2
( 

حجم 

 األثر

)d( 

 2.73 7.63 120 تطبيقية
238 -5.51 0.000 0.113 0.71 

 2.92 9.64 120 بحتة
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اختبار تقنية النانو نظراً لتعرضهم لكثير من البحتة على طلبة العلوم التطبيقية في 

المعلومات والمفاهيم والحقائق المرتبطة بهذه التقنية سواء في الفيزياء من خالل دراسة 

الوحدات القياسية، الوحدات القياسية أو في الرياضيات من خالل اكتسابهم مهارات تحويل 

-او في الكيمياء من خالل تعرضهم للكثير من المعلومات مثل مكونات الذرة ) الكترونات

نيترونات(، باإلضافة الى أسماء العناصر والمركبات التي قد ترتبط بتقنية  -بروتونات

 النانو بطريقة مباشرة او غير مباشرة مثل : نترات الفضة وكلوريد الفضة.  واختلفت هذه

النتيجة مع نتائج دراسة التميمي، والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى 

الوعي بتقنية النانو لدى الطلبة المتقدمين للدبلوم التربوي لجامعة حائل على اختالف 

 لغة انجليزية(.  -لغة عربية -علوم -تخصصاتهم العلمية واألدبية )رياضيات

ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فان الباحثان في  التوصيات والمقترحات:

 يوصيان بما يلي:

 أوالً: للعاملين في الميدان التربوي: 

إعداد دورات تدريبية للمعلمين، من أجل توجيه أنظار الطلبة نحو هذه التقنية، ودمجها  -1

 في المحتوى الدراسي قدر اإلمكان.

أنظارهم إلى هذه التقنية وكيفية تطبيقها في الميدان االهتمام بطلبة كلية التربية، وتوجيه  -2

 التربوية، وربط بعض مشاريع التخرج أو ملفات األداء لديهم بتقنية النانو.

توجيه أنظار العاملين في مجال تطوير المناهج إلى إدخال هذه التقنية سواء في الجانب  -3

 النظري أو في التجارب العملية أو مشاريع الطلبة.

ع النانو وتقنياتها في مناهج العلوم التطبيقية كمادتي العلوم والبيئة والعلوم دمج مواضي -4

 والتقانة.

توجيه أنظار العاملين في الحقل التربوي إلى إقامة المسابقات العلمية حول تطبيق  -5

تقنيات النانو في مختلف مجاالت الحياة، باإلضافة الى إقامة البحوث والدراسات 

 وعربياً وعالمياً. والمشاركة بها محلياً 

 ثانياً: للباحثين التربويين:

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على طلبة كلية التربية )المعلمين( للتعرف على -1

 مستوى معرفتهم بتقنية النانو.

تطبيق وحدة دراسية قائمة على تقنية النانو وقياس أثرها في متغيرات مختلفة / مثل -2

 ية النانو، وتنمية االتجاه نحوها(.)اكتساب اساسيات تقن
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 المراجع:

 أوال: المراجع العربية:

تعلمي -(. أثر برنامج تعليمي2017أحمد، بسمة؛ وعبد الكريم، عصام؛ ومحمد، أفراح )

وفقاً لمفاهيم الطاقة المتجددة والنانو تكنولوجي على التنور التكنولوجي عند طلبة قسم 

 175-192. ،55 ،التربوية والنفسيةمجلة البحوث  الكيمياء.

سلسلة عالم   .(.  تكنولوجيا النانو من أجل غٍد أفضل2010االسكندراني، محمد شريف )

 .197-15 ، 624،المعرفة

افتتاح مؤتمر تطبيقات تقنية النانو في معالجة المياه والطاقة الشمسية بجامعة السلطان 

من  2018أكتوبر 23سترجع في . اجريدة الشبيبة ديسمبر(. 16، 2015)  قابوس

https://www.shabiba.com/article 

 . عّمان: دار الرشاد.مستقبليات الفيزياء في عالم متغير(. 2008باشا، أحمد )

العصبي  أثر التدريس باالستراتيجيات المحفزة للتشعب(. 2017البلوشي، خديجة أحمد)

في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم في مادة العلوم وتنمية التفكير االبتكاري والناقد 

)رسالة  وسعة الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف الثامن األساسي في سلطنة عمان

 دكتوراه غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

بمفاهيم تقنية النانو تكنولوجي لدى  (. مستوى الوعي2018التميمي، عبد الرحمن إبراهيم )

رسالة الخليج الطالب والطالبات المسجلين في الدبلوم التربوي بجامعة حائل. 

 .57-41، 39 العربي،

(. التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات: دراسة ميدانية على 2010الحموي، منى)

األساسي في مدارس من التعليم  -الحلقة الثانية-عينة  من تالميذ الصف الخامس 

 .210 -173، 26، مجلة جامعة دمشقمحافظة دمشق الرسمية. 

أثر استخدام حقيبة تعليمية الكترونية في تنمية مفاهيم ( .2016خضر، آيات جمال )

)رسالة  تكنولوجيا النانو واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 ة: غزة.ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمي

(. مستوى المعرفة بتطبيقات النانو 2018درويش، عطا حسن؛ وأبو عمرة؛ هالة )

تكنولوجي لدى طلبة كليات التربية تخصص علوم في جامعات غزة واتجاهاتهم 

 .229-200 ،26مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، نحوها. 

(. المستقبل الواعد لتقنية النانو: تقنية الجسيمات متناهية الصغر. 2012) دوتا، جويديب

 .21-9، 5مجلة التنمية المعرفية، 

(. مستوى المعرفة بتقنية النانو لدى طالبات المرحلة الثانوية في 2019الرفاعي، رانيا)

 . 56-33، 3 مجلة العلوم التربوية والنفسية،مدينة جدة واتجاهاتهن نحوها. 

 .2017-يناير-17. ". قناة عمان مباشر(. " برنامج من عمان2017قيشي، ماجد )الر

https://www.shabiba.com/article
https://www.shabiba.com/article
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تفّوق البنات على األوالد في المدارس: المعلمات أكثر يوليو(.  13، 2017سالمة، دالل)

 من : 12/6/2019. استرجع بتاريخ انضباًطا والطالبات أكثر دافعية

-in-boys-outperform-girls-https://www.7iber.com/society/why

school/ 

. مقدمة في تقنية النانو(. 2007الضويان، عبدهللا الصالح؛ الصالحي، محمد صالح )

 الرياض: جامعة الملك سعود.

وعي الطالب المعلمين شعبة العلوم الزراعية بكليات التربية (. 2014ود )طه، محم

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  المتعددة هابمفاهيم النانو تكنولوجي وتطبيقات

 جامعة كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية.

ً أبريل(.  20، 2015العاصمي، خلفان )    12. استرجع بتاريخ لماذا هي تتفوق عليه دراسيا

 .https://alroya.om/post/130440من :  6/2019/

وعي معلمي العلوم الزراعية قبل الخدمة بكليات التربية بمفاهيم  (.2014عبدالعزيز، طه )

ربوية تمجلة العلوم الالنانو تكنولوجي وتطبيقاتها المختلفة )دراسة تشخيصية(. 

 . 451-417 ،15، والنفسية

 .2015-ديسمبر-28. قناة عمان مباشر(. "نشرة اخبار عمان". 2015العزري، خليفة )

وأثر وحدة جيا ولولتكنامعلمي و لدى لناناجيا ولوبتكنالوعي  جةدر(. 2017عياد، فؤاد)

ألقصى البة جامعة دى طلم لتعلن اضا عرلوافي رلمعالتحصيل احة في تنمية رمقت

 .  217-175، 21، مجلة جامعة األقصىزة. بغ

متطلبات النانو تكنولوجي المتضمنة في كتب الكيمياء للمرحلة (. 2016غياضة، هديل )

)رسالة ماجستير غير ى اكتساب طلبة الصف الحادي عشر لها، الثانوية ومد

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية: غزة.

جريدة  سبتمبر(. 25، 2018) القوى العاملة" تدشن أسبوع التعريف بـ"النانو تكنولوجي

 alroya.om/post/222555https//:من  2018-أكتوبر-18. استرجع في  الرؤية

إثراء بعض موضوعات منهاج العلوم بتطبيقات النانو تكنولوجي وأثره (. 2013لبد، أمل)

، )رسالة ماجستير على مستوى الثقافة العلمية لطلبة الصف الحادي عشر في غزة

 غير منشورة(. جامعة األزهر: غزة.

 .2018-أكتوبر-3. ان مباشر". قناة عم(. " برنامج من عمان2018اللواتي، قاسم )

(. شركة التقنية العالمية توقع 2017، يناير،9) .omanprojects-مشاريع عمانية@

مذكرة تفاهم مع مدينة خزائن اللوجستية بمحافظة جنوب الباطنة إلنشاء مدينة تقنية 

 https://t.co/rrwMpqW22eالنانو على مساحة مليون م.م.[تغريدة] . مقتبس من 

https://www.7iber.com/society/why-girls-outperform-boys-in-school/
https://www.7iber.com/society/why-girls-outperform-boys-in-school/
https://alroya.om/post/130440/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://alroya.om/post/222555
https://t.co/rrwMpqW22e
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(. فاعلية دراسة مساق )تكنولوجيا المواد النانوية ( في اكتساب 2017ملكاوي، آمال)

المجلة األردنية في العلوم أساسيات النانو تكنولوجي واالتجاه نحوها. 

 .338-327(، 3)13،التربوية

(. دراسة تشخيصية لدراسة 2017) (والثقافة والعلوم )األلكسو المنظمة العربية للتربية

 اإلمكانيات في مجال عوم وتقنيات النانو في الوطن العربي: تونس.

.  جريدة الشبيبة ديسمبر(. 29، 2015) المؤتمر الخليجي الثاني للتثقيف بتقنية النانو

 https://www.shabiba.com/articleمن  2018-أكتوبر -23استرجع في

 .2017-نوفمبر-27. ". قناة عمان مباشر(. "نشرة اخبار عمان2017الهنائي، سعيد )

(.  دراسة عن دافعية التعلم لدى طلبة جامعة قطر 2012يخلف، عثمان؛ و خليفة، بتول)

  .184-127، 25. مجلة جامعة بنها، وعالقتها ببعض المتغيرات

المركز الوطني  :. دمشق(. النانو تكنولوجي وتطبيقاته في المستقبل2015يوسف، علي)

 للموهوبين. 
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