


 

 
 

 
المستحدثات التكنولوجية 

 "النانو تكنولوجى"
 
 
 
 
 
 

ع  دإدـــــــــــــــإ 
 

 
                    حنــــــان محــــــمد خضــــــــــــر                 ــالح    ــتامـــــر المغــــاورى المـ

 كلية التربية – مناهج وطرق التدريس                           كلية التربية – تكنولوجيا التعليم
 

 
 

1027 
 
 
 



 دإءـــــــــــــــــــإل ه
 
 
 

نيدػ ىذا العمل المتواضع إلى كل الباحثيف فى مجاؿ العموـ التربوية، فبكـ وبقدر         
إستفادتكـ نسعد، ونستطيع أف نقدـ المزيد، فتمؾ نفحة مف نفحات بحار العمـ والمعرفة التى تنير 

 ، لذا نيدػ عممنا لكبًل مف:لنا دروب النجاح
 إىداء إلى كل قارغ ومقتنى ليذا الكتاب

 إىداء لكل مستفيد وطالب عمـ
 إىداء إلي كل مف أضاء بعممو عقل غيره 
 أو ىدػ بالجواب الصحيح حيرة سائميو 

 فأظير بسماحتو تواضع العمماء 
 وبرحابتو سماحة العارفيف.

 سرورؼ مف الدنيا إجتماع أحبتي *** وغاية مقصدؼ إجابة دعوتي
 أفراحي وتحمى مسرتيأال أييا األحباب َتعمموا وَعِمموا  *** لتزداد 

 ونسألكـ الدعاء
 
 
 

 المؤلفان                                                                   
 تامر المبلح، حنان خضر                                                                    

   1/11/1116 

 

 

 



 وايتـــرس إحملتــــــفه
 ..................................................................................اإلىداء 

 .........فيرس المحتويات ...............................................................

 .........مقدمة ..........................................................................
 : المستحدثات التكنولوجية.الباب األول

 .......................................المستحدثات التكنولوجية. فىالفصل األول: مقدمة 
 ...................................................................................ة.مقدم

 ..........................................................ماىية المستحدثات التكنولوجية .
 ..............................................منطمقات اإلىتماـ بالمستحدثات التكنولوجية .

 ..................................................أسس توظيف المستحدثات التكنولوجية .
 ..................................................التكنولوجية .متطمبات نشر المستحدثات 

 ..........................................فراد المتبنوف لممستحدثات التكنولوجية .كفايات األ
 ...........................................................أمثمة لممستحدثات التكنولوجية .

 ................................................داـ المستحدثات التكنولوجية .ستخإمميزات 
 ......................................................خصائص المستحدثات التكنولوجية .

 ................................................مبررات استخداـ المستحدثات التكنولوجية .
 ...................................................توظيف المستحدثات التكنولوجية .طرؽ 

 ........................................................مواصفات المستحدث التكنولوجى .
 مراجع الفصل األوؿ......................................................................

 ........................................................جرامى.تالفصل الثانى: التعمم اإلنس
 ...................................................................................مقدمة.

 ........................................................................راـ.مفيـو اإلنستج
 .......................................................................راـ.مميزات االنستج
 ........................................................................راـ.عيوب اإلنستج

 ..........................................................................راـ.اإلنستج قيمة



 ...................................................................راـ وعمـ النفس.اإلنستج
 ...........................................التوزيع العمرػ لمستخدمى الشبكات االجتماعية.

 ....................................................................راـ فى التعميـ.اإلنستج
 ............................................................راـ.تجارب تعميمية مع اإلنستج
 ............................................................راـ.تجارب عامة عمى اإلنستج

 .......................................................دوؿ تطبق التعميـ باألجيزة الموحية.
 مراجع الفصل الثانى.....................................................................

 .................................................ع اإلبداعى.الفصل الثالث: رخص المشا
 .....................المبحث األول: مفاىيم وتوضيحات حول رخص المشاع اإلبداعى....

 ..................................................................................مقدمة.
 ..........................................................................التطور.النشأة و 

 ............................................................أصل تسمية المشاع اإلبداعى
 ..........................................................بداعى.ص المشاع اإلمفيـو رخ
 ..........................................................بداعى.تعريف لممشاع اإلبطاقة 

 .........................................................بداعى.شعار مؤسسة المشاع اإل
 .....................................................بداعى.ص المشاع اإلاليدؼ مف رخ

 ..........................................................بداعى.ص المشاع اإلرخلماذا 
 ..............................................بداعى.ص المشاع اإلنطاؽ إختصاص رخ

 .........المبحث الثانى: أساسيات وشروط حول المشاع اإلبداعى......................
 ................................بداعى.ص المشاع اإلاإلستفادة مف رخأساسيات وشروط 

 .....................................................بداعى.ص المشاع اإلخيامميزات تر 
 ......................................................بداعى.ص المشاع اإلخياعيوب تر 

 .......................................................بداعى.ص المشاع اإلأىمية تراخي
 ...................................قابميتيا لئلنفاذ أماـ المحاكـ.ص المشاع اإلبداعى و رخ

 .................................................................ما ليس مشاعا إبداعياً 
 .................................................بداعى؟.المشاع اإلص ما الذػ توفره رخ



 ...............................بداعى.ص المشاع اإلمشروعات تنشر محتوػ مرخصا برخ
 ..............................بداعى.ص المشاع اإلمواقع تجد فييا مقاطع فيديو تحت رخ

 .......اإلبداعى.........................................المبحث الثالث: رخص المشاع 
 ..............................................بداعى.ص المشاع اإلعناصر ومكونات رخ

 .......................................بداعى.ص المشاع اإلمفاىيـ وتوضيحات حوؿ رخ
 ............................................بداعىالصبلحيات والرموز لرخص المشاع اإل

 ...............................................................بداعى.رخص المشاع اإل
 ...................................................بداعى.ة بيف التعميـ والمشاع اإلالعبلق

 ..........................................المواقع.بداعى عمى ص المشاع اإلإستخداـ رخ
 ............................................بداعى.ص المشاع اإلاإلصدار الرابع مف رخ

 ..........................بداعى.ص المشاع اإلأدوات إلكتشاؼ المحتويات المرخصة برخ
 .........................................المبحث الرابع: قضايا حول المشاع اإلبداعى..

 .............ساؤالت حوؿ رخص المشاع اإلبداعى.....................................ت
 ...........................................بداعى.اع اإلإنتقادات عامة حوؿ رخص المش

 .................داعى.المشاع اإلبص تكاليف متعمقة بنشر أعماؿ أو إستخداميا تحت رخ
 .....................بداعى.ص المشاع اإلقضايا يجب معرفتيا عند نشر أعماؿ تحت رخ

 ..........داعى.ص المشاع اإلبقضايا يجب معرفتيا عند إستخداـ أعماؿ منشورة تحت رخ
 ...........................رخص المشاع اإلبداعى المكتبى، والخدمات الموجية لمشباب.

 .................................................................. الفصل الثالث مراجع
 .......................... ((Pomodoro Techniqueالفصل الرابع: تقنية البومودورو

 .   ...............................................................................مقدمة
 .     ...............................................................نشأة تقنية البومودورو

 ........................................................................التسمية سبب
 ..............................................................تقنية البومودورو مفيوـ

 .....................................................دواعى إستخداـ تقنية البومودورو
 .............................................................أىداؼ تقنية البومودورو



 ........................................................طريقة وخطوات البومودورو.
 .................................................األساسية لتقنية البومودورو. المبادغ

 .....................................................برمجيات تقدـ تقنية البومودورو.
 .............................................................بومودورو. تقنية أدوات

 ......................................................البومودورو فى حياتنا اليومية.
 ......................................................البومودورو فى بحوثنا العممية.

 ................................................................والمعمـ.البومودورو 
 ...............................................................البومودورو والمتعمـ.

 مراجع الفصل الرابع...............................................................
 العصف الذىنى المعاكس.........................................الفصل الخامس: 

 ............................................................................مقدمة.
 ...................................................مفيـو العصف الذىنى المعاكس.
 ..................................................مميزات العصف الذىنى المعاكس.
 ...................................................مراحل العصف الذىنى المعاكس.

 .............................................العصف الذىنى المعاكس كمتغير بحثى.
 ................................................مثاؿ عمى العصف الذىنى المعاكس.

دارة األزمات.............................................  العصف الذىنى المعاكس وا 
 ................................الفصل السادس: ميارات تكنولوجيا التعميم ..........

 .............................................................................مقدمة.
 ......................................................................مفيـو الميارة.

 ............................................الميارة. بمفيوـ المصطمحات ذات الصمة
 ..................................................................ت.تصنيف الميارا
 .....................................................................جوانب الميارة.

 ..........................................أنواع الميارات وقياسيا فى البحوث العممية.
 .....................................................تكنولوجيا التعميـ.مفيوـ ميارات 

 ...................................................تصنيف ميارات تكنولوجيا التعميـ.



 ..............................................ٕٔميارات تكنولوجيا التعميـ فى القرف 
 ..........................................................لناعمة.الميارات الصمبة وا

 (الميارات الصمبةHard skills)....................................... 
 ( الميارات الناعمةSoft Skills)...................................... 

 خصائص الميارات الناعمة.................................... 
 الناعمة. الميارات أبرز........................................ 
  الميارات الناعمةبقائمة........................................ 

 الميارات الصمبة والميارات الناعمة الفرؽ بيف.......................... 
  والناعمة فى الوظائف والميف.الميارات الصمبة........................ 

 ............................................................مراجع الفصل السادس.
 عامًا القادمة"......... ٓ٘ندرؾ الحاضر لقراءة المستقبل "توقعات سوؼ تحدث فى الػ

 النانو تكنولوجى. الباب الثانى:
 .................... ((Nano Technology النانو تكنولوجى تقنية: الفصل السابع

 ..............................................................................مقدمة.
 ....................................................................مفيـو التكنولوجيا

 ................................................................النانو تكنولوجيتقنية 
 ..........................................................النانو تكنولوجيتقنية مفاىيـ 

 ..........................................................تاريخ تقنية النانو تكنولوجى.
 ....................................................Nano-tools))النانوتقنية أدوات 

 ....................................................عبلقة تقنية النانو بالعمـو المختمفة
 ...........................................................نو تكنولوجى.النا ةرواد تقني

 ...............................................تكنولوجى. بتقنية النانو ىتماـ العالمياإل
 ..................................المجاالت المختمفة ىالنانو تكنولوجي فتقنية تطبيقات 

 ...............................تطبيقات تقنية النانو في مجاؿ البيئة -
 .............................غذيةتقنية النانو في مجاؿ األتطبيقات  -
 ..............................زراعةتقنية النانو في مجاؿ التطبيقات  -
 ................النانو في مجاؿ مستحضرات التجميلتقنية تطبيقات  -



 .......................تطبيقات تقنية النانو في مجالي الدواء والطب -
 ...........................في مجاؿ البصريات النانو تقنيةتطبيقات  -
 .........................تقنية النانو في مجاؿ وسائل النقلتطبيقات  -
 ..............................تقنية النانو في مجاؿ الفضاءتطبيقات  -
 ..............................تقنية النانو في مجاؿ العمارةتطبيقات  -
 ...كنولوجيا المعمومات واالتصاالتفى مجاؿ تة النانو تقنيتطبيقات  -
 ..........................تقنية النانو في المجاؿ العسكرؼ تطبيقات  -
 .............نو في مجاؿ حماية التراث الحضارؼ تقنية الناتطبيقات  -

 ..................Nano Future Perspectives))المنظورات المستقبمية لتقنية النانو
 ..................................................تقنية النانو في مصر والعالـ العربي

 .......................................................تكنولوجى. مخاطر تقنية النانو
 ............................................تكنولوجي في المناىج النانوتقنية تضميف 

 ..............................................تكنولوجى. ىتماـ العربي بتقنية النانواإل
 ................................التحديات التي تواجو تكنولوجيا النانو في مجاؿ التعميـ

 ............................................إدخاؿ تقنيات "النانو" في برامجنا التعميمية
 ..................................................................المعمـ وتقنية النانو

 ...................................................تكنولوجي النانوتقنية مثاؿ لتدريس 
 .....................................................................توصيات عممية 

 مقترحات لمبحوث العممية...........................................................
 ..............................................................مراجع الفصل السابع.

 ..................................وتقنيات التعميم المعاصرةإتجاىات : الفصل الثامن
 ............................................................................مقدمة.

 ......................المستحدثات والتقنيات التي يجب تضمينيا في المناىج الدراسية
 ...............................(.(Nano technologyأواًل: تقنية النانو -
 ......................(.STSثانيا: قضايا العمـو والتكنولوجيػا والمجتمػع ) -
 ..................................................(.(STSEثالثًا: منحي  -



 .........................(.ICTرابعًا: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ) -
 ..................................(.geomaticsخامسًا: "الجيوماتكس" ) -
 .".الرياضيات –التصميم اليندسى –التكنولوجيا –العموم( "STEMسادسًا: مدخل ) -
 ..........(TIMSS) سابعا: توجيات الدراسات العالمية لمعمـو والرياضيات -

 ...............................................................مراجع الفصل الثامف.
 ...........خاتمة الكتاب...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة إلكتاب

فى ظل عالـ متنامى ومتغير بشكل يومى بصفة عامة، وفى مجاؿ التكنولوجيا بصفة       
خاصة، وفى ظل دوؿ تسعى لتطوير أىدافيا واإلرتقاء بطموحاتيا يومًا بعد األخر، تسعى الببلد 
المختمفة لتطوير المنظومة التعميمية بيا، نظرًا لكونيا ىى السبيل الوحيد نحو اإلرتقاء وقبوؿ 

 يات المستقبل والتغمب عمييا.تحد

ظمًا تعميمية عمى أساس ومع ظيور مجاؿ تكنولوجيا التعميـ الذػ أتاح لمجميع أف يبنى نُ       
والتى أنشئت ألغراض  ،تقنى وتكنولوجى، بل وأتاح عمومًا مف شأنيا أف توظف التقنيات المختمفة

ر عائد، مما يجعميا فى مصاؼ أخرػ فى العممية التعميمية، وذلؾ لتحقيق أكثر إستفادة وأكب
 الدوؿ المتقدمة تعميميًا وتقنيًا وتربويًا.

ولكف عندما نجد أنفسنا مجبريف عمى إستخداـ وتوظيف التكنولوجيا فى التعميـ البد أف يكوف      
ليذا األمر العديد مف المعايير والمواصفات القياسية التى يجب تطبيقيا عمى أػ تقنية مف 

تعميـ وتعمـ مف خبلليا، فاألمر ليس عشوائيًا وال متروكًا لذوػ الخبرات المتدنية الممكف أف يحدث 
 لمتحكـ فيو، فيناؾ ما يشبو بقانوف تنظيـ إستخداـ التكنولوجيا فى العممية التعميمية.

لذا نحاوؿ مف خبلؿ ىذا الكتاب عمى الجانب األوؿ أف نستعرض مبلمح ومعايير توظيف      
يـ، إضافة إلى عرض العديد مف التقنيات األكثر حداثة والتى طرأت عمى التقنيات فى التعم

التعميـ فى األونة األخيرة، والتى يعتبر أىميا إستخداـ وتوظيف اإلنستجراـ فى التعميـ، كذالؾ 
ظيور ما يسمى برخص المشاع اإلبداعى وتحوؿ حقوؽ الممكة الفكرية إلى الصيغة الرقمية، 

دارة األزمات مف خبلؿ إبداعات العصف الذىنى المعاكس،  إضافة إلى تقنيات تنظيـ الوقت وا 
وننتيى فى الباب األوؿ بعرض لمعديد مف التصنيفات الخاصة بميارات عمـ تكنولوجيا التعميـ، 

 وفض اإلشكالية القائمة بيف الميارات الناعمة والميارات الصمبة.

ة أسيمت بالفعل فى تغيير نظرتنًا وعمى الجانب األخر نستعرض بمزيد مف التفصيل تقني    
جميعا نحو المستقبل وكيفية الحياة فيو، مف خبلؿ وصولنا إلى أشياء متناىية الصغر والتعامل 
والتحكـ فييا، وىذا ما توفره تقنية النانو تكنولوجى، فنسرد ما ىى أىـ تطبيقات تمؾ التقنية فى 



ة فى دعـ البحوث الموجية ليذه التقنية، وما العديد مف المجاالت، وكذلؾ أيضًا دور الدوؿ العربي
ىى التحديات التى سوؼ تواجينا عمى الجانب التعميمى فى حالة تـ إدخاؿ تمؾ التقنية فى 
العممية التعميمية، ثـ ينتيى العرض بتوضح أىـ اإلتجاىات والتقنيات المعاصرة والتى يجب 

 تضمينيا فى العممية التعميمية.

ـ ولف تنتيى مف حياتنا فقد كانت لعبة فى أيدينا منذ عدة عقود، وأتوقع أننا فالتكنولوجيا ل      
قريبًا سنصبح نحف البشر لعبة فى أيدػ التكنولوجيا، فالعالـ يسبح فى عالـ التطور التكنولوجى 
دوف حدود، ودوف دراسة ألبعاد ومخاطر ذلؾ عمى حياتنا عمى ىذا الكوكب فيما بعد، فالكل 

إلى مزيد مف التقنيات ومزيد مف التكنولوجيا، والتى يسعى مف خبلليا إلى يبحث عف الوصوؿ 
 إمتبلؾ العالـ والتحكـ بو.

لذلؾ نقدـ لكـ ىذا العمل المتواضع، سأليف المولى عز وجل أف ينفع بو، وأف يكوف فى      
تغمب ميزاف حسناتنا، وأيف يمنح كل مطمع عميو التوفيق والتقدـ، وأف يكوف نواة لمحاولة ال

والقضاء عمى النمطية والروتيف فى تفكيرنا وعممنا، فالعالـ ينطمق ونحف عربيًا نميو فى الحياة 
 دوف خطوات وسياسات واضحة تعميمية أو تكنولوجية.

فقد جعمنا كتابنا ىذا نقطة إنطبلؽ نحو التفكير خارج الصندوؽ والكتابة والتأليف ألجل        
ر عمييا منذ عصور طويمة جدًا، فدعونا نقوؿ لما فات "نقطة ومف تغيير البيروقيراطية التى نسي

دراؾ  أوؿ السطر"، وننطمق حاليًا مف باب البحث عف المعرفة المتطورة لمواكبة الحاضر وا 
 المستقبل.

 المؤلفان                                                                    
 تامر المبلح، حنان خضر                                                                    

                                                                          1/11/1116 
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ع صل الساب 
 الف 

 إلنانو تكنولوىج قنيةت 

Nano Technology)) 
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 .تاريخ تقنية النانو تكنولوجى 
  النانوتقنية أدوات((Nano-tools. 
 عبلقة تقنية النانو بالعمـو المختمفة. 
 نو تكنولوجى.النا ةرواد تقني 
 تكنولوجى. ىتماـ العالمي بتقنية النانواإل 
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 .مقدمة 

قف وقد ن جابات مرضية ومنطقيةإليا  سئمة محيرة  قد نجدأ تجوؿ في خواطرنا دائماً        
 اليامة ومنيا: لتمؾ األسئمة جاباتإية أيجاد إعاجزيف عف 

  ىلإفي نقل التكنولوجيا  ةقرية كونية صغير  ىلإتحوؿ العالـ العولمة وفكرة  ساىمت ىل -
 .حداث العولمة؟إسيمت في أف التكنولوجيا ىي التي أـ أ الكوف سائر البمداف وجنبات 

وكذا    متنوعة في شتي المجاالت الحديثة مف معدات وآالت التكنولوجيا ىل استخداـ -
لمحدودة التي تزودنا بيا ستنزاؼ الموارد اإ ىستزيد الضغط عمالمعمومات والمعارؼ 

 .؟وحموؿ لمحدوديتيا نيا ستجد بدائلأـ ، أاقة والمواد الخاـكمصادر الط الطبيعة
تزاؿ  ـ ماألة بيف الدوؿ النامية والمتقدمة مطروحة ومتاحة وشاممة ىل المعارؼ المتداو  -

 .لمصالحيا؟ ليو تحقيقاً إسرار العمـ الذؼ توصمت أالدوؿ المتقدمة  تحتفع بأجزاء مف 
أف السيطرة عمي المجتمعات النامية أـ  المتقدـ تمؾ التكنولوجيا في يستخدـ العالـىل  -

 .عات سيحد مف سيطرة الغرب عمييا؟نتقاؿ تمؾ التكنولوجيا لتمؾ المجتمإ
ة ويحقق جودة الحيا الشعوب ةرفاىي ىلإيسعي المتنامي  العممي التكنولوجيىل المد  -

نو سوؼ يزيد  مف الصراع عمي الثروات أـ أمف  التفاىـ والسبلـ العالمييف  ويحقق كبلً 
 .والمقدرات؟

وتدمير  محتممة رغدة أـ كارثةىل التقدـ العممي والتكنولوجي وما يييئو مف آفاؽ لحياة  -
 .؟محقق لمبشرية

 لصنع سيناريو نسعي جاىديفجابات وأف إف نبحث ليا عف أالبد كل تمؾ األسئمة وغيرىا       
نتمقى ما وال نقف سمبييف  مر فيما بعد،لما سيؤوؿ عميو األ تفسيرؼ، وتنبؤؼ  ،مستقبمي تحميمي

ف نتساءؿ كيف نواجو كل تمؾ المعارؼ أ ي عميناوينبغ لينا بما يفرزه  وينتجو،إ يبثو العالـ 
ستخداـ إل جياؿ الحالية والقادمة بتمؾ المعارؼ ونعدىـوعيا تبعا لظروفنا ونسمح األونطورىا ونط
 .مثل؟ستخداـ األاإل تمؾ المعارؼ 



فروع جديدة تتخذ ليا   تنشئ تضاعف والعموـ تتداخل فيما بينيا وتخمق جسورفالمعارؼ ت      
معرفية جديد ذات  وؿدوات لتظير عمي السطح  في شكل حقأداؼ ومناىج بحث و وأى مجاالت

 .تكاممة مع باقي الحقوؿ المعرفيةىوية مستقمة  لكنيا متصمة وم

تقدـ البحوث العػمػمػيػة وتػوفػر كـ ىائل مف المعمػومػات فػي مػجػاالت البحوث كذلؾ       
لديناميات وعبلقات الظواىر  أصوب وفػيػمػاً  أتاح لئلنساف رؤية أوضح لمػواقػع المتخصصة 

 جتماعية. قتصادية واإلاإل

كل ىذا في ضػوء تطور مناىج البحث العممي ومنطق العبلقات الذؼ أكػد أف الػعػبلقػات        
قتصاد أو تعد في عػالػـ الػسػيػاسػة أو اإلفمـ  ،بيف عناصر الظواىر ليا قيمة العناصر ذاتيا

نعزلة أو مجاؿ بحث ال يؤثر عمى ما سواه بل يتعيف دراسة الظاىرة في تماع ظواىر مجاإل
وبالضرورة عمى مسار الظاىرة  العبلقات تؤثر حتػمػاً  هالظواىػر األخػرػ إيمانا بأف ىػذعبلقاتيا ب
 (.ٕٜٛٔ )ىيرماف وآخروف، ومستقبمػيػا

والبحث في سبل تطبيقيا،    ستفادة منياواإلجني المعارؼ والتقنيات  إلى أف نبادرالبد مف        
منيا وبيف العالـ المتقدـ، ففي الوقت  المجتمعات النامية التي نشكل جزءاً  تسعت الفجوة بيفإفمقد 
تشافات إكفق في األ التجارب العالمية  والفضائية وتبزغ  تعج فيو المختبرات باألالؼ مف  الذؼ

الرقي والحضارة، نمكث نحف في دركات الركود والتخمف  جاتدر  إلىعممية جديدة ترفع البمداف 
تاركيف السعي إليجاد حموؿ  لمشكبلتنا العرقية ونزعاتنا الداخمية ف نجد حموالً أنحاوؿ جاىديف 

التي يتـ استنزافيا كمواد خاـ ستغبلؿ ثرواتنا ومواردنا إبلت وقضايا التنمية  وعاجزيف عف لمشك
تبلؿ  القومية وتزيدتزيد مف أزماتنا  سعارسمحة مرتفعة األأو  تآلأرييا بسعر رخيص  لنعود ونشت

التحرر مف التبعية واستخداـ العمـ لتعزيز  إلىرصدتنا لذا وجب عمينا الحراؾ أستدانتنا وتستنزؼ إ
 التنمية المستدامة.  

ا كثيرة يتمتع الفرد فييا بدخل سنوؼ مرتفع  مع ضيق مساحتي إف في العالـ اليوـ دوالً         
التعميـ الحديث  يعدحيث  ،ؿ في الياباف وسنغافورة وماليزياوقمة مواردىا  الطبيعية، كما ىو الحا

 فييمواردىا وثرواتيا الطبيعية  عف فقر ومجتمعاتيا تمؾ الدوؿ المطور األسموب األمثل لتعويض



لمية لتقديـ تستطيع مف خبلؿ العمـ والتدريب أف تستغل مواردىا البشرية وجعل بمدانيا مراكز عا
 .التصنيع السريعجانب  إلىوالنقل البحرؼ بمواصفات عالمية  الموجستية الخدمات

الػعػمػـ وبيف الصناعة أو  التاريخية الػتػبلحػـ بيف نو مف أىـ خصائص ىذه المرحمػةأكما      
 بيق.ػػػػالتط

اىج القائمة عمي والمن لذا نجد التعميـ التقميدؼ المنفصل عف المعارؼ والتقنيات الحديثة        
التي  فائدة  وال جدوؼ مف تدريسيا حيث أنيا عمي الوضع ال يعطى أػ صبحأالحفع والتمقيف 

 ةتطبيقيا في الحيا يةختبارات ولكنيا لـ توضع إلمكانجتياز اإلىي عميو مجرد مناىج وضعت إل
 .ستفادة منيااإلحتى  وال 

وتوظيف المعارؼ والعموـ إليجاد  اقبةالعممية المتعستفادة مف الثورات لذا وجب عمينا اإل       
زمات  والعقبات التي نعاني وير تمؾ الحموؿ لمخروج مف األة لمشكبلت المجتمع وتطححموؿ  ناج

ما ىي خاصة أصبحت الدوؿ المجاورة مثل إسرائيل تعتبر أف المدرسة ىي ساحة  وكثيراً  ،منيا
 تحقيق أطماعيا القومية مف خبلؿ التعميـ ال القتاؿ.عظـ ىدؼ لممدرسة لدييا ىو  أ المعركة  وأف 

 .(ٕٔٓٓ )عمي، فاطمة دمحم السيد،

نساف ونقمتو ز حياة اإلاطر  ولقد شيد العالـ نقاط تحوؿ يعدىا البعض ثورات غيرت جذرياً       
الثورات عمي تصنيف تمؾ  مف المفكريف ختمف الكثيرإلى مراحل جديدة في الحضارة ولقد إ

 :كالتالي

نطواف بطرس في كتابو  الثورات العممية أمثل   دقيق وتفصيميمنيـ مف صنفيا بشكل       
القمـ، ثورة العجمة، ثورة ، ثورة المحراث ثورة  إلىالعظمي في القرف العشريف ومنيـ مف  صنفيا 

مثل مضر خميل  ،والثورة الرقمية ،ثورة الحاسوب ،تصاالتثورة الكيرباء، ثورة اإل ،البخار
ثورة  ،ثورة زراعية إلىومنيـ مف صنفيا  ،القرف الواحد والعشريفيبلني في كتابو العمـ في الك

الثورة الصناعية وثورة  إلىومنيـ مف صنفيا ، كنولوجية وثورة اليندسة الوراثيةثورة ت ،صناعية
ف ال يمك عديدةىناؾ تصنيفات  اً تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وثورة النانو تكنولوجي إذ

جتماعية إمنيا ثورات ذات مضاميف قتناع المفكريف بحدوث التغيرات الجذرية إحصرىا ألنيا تتبع 
 .عمي العالـ كاف ليا تأثيرات مختمفة وجذرية نيا جميعاً أال إو عممية حضارية أقتصادية إو أ



 مفيوم التكنولوجيا. 

كممة  قديمًا، وىي مشتقة مف لوجدناه إغريقياً Technology لو تتبعنا أصل كممة تكنولوجيا       
Techneوتعني الميارة الفنية، و Logos لوجيا تعني تنظيـ الميارة وتعني دراسة، أؼ أف تكنو

ستخداـ العممي لتوفير ما ىو ي دراية كيفية وضع المعرفة في اإلأف التكنولوجيا ى، و الفنية
 .) ٕٓٓٓ،عسقوؿ) ضرورؼ لمعيشة اإلنساف ورفاىيتو

  تكنولوجينانو التقنية. 

 

ختمفت تسميات النانو تكنولوجي فأطمق عمييا عمـ الصغائر وتقنية المنمنمات وتقانة المواد إ      
طبلؽ اسـ عمـ النانو تكنولوجي إ إلىميل أنولوجيا المجيرية الدقيقة ولكني متناىية الصغر والتك

مف إللكترونيات وقد سبقو أو تقنية النانو فتقنية النانو ىي الجيل الخامس الذؼ ظير في عالـ ا
  قبل األتى:

 فزيوف.ي( بما فيو التمLampويتمثل في استخداـ المصباح اإللكتروني ) :الجيل األول -
 ويتمثل في اكتشاؼ الترانزستور، وانتشار تطبيقاتو الواسعة.  :الجيل الثاني -
 IC ،Integrateمف اإللكترونيات ويتمثل في استخداـ الدارات التكاممية ) :الجيل الثالث -

Circuit  وىي عبارة عف قطعة صغيرة جدًا شكمت ما تشكمو تقنيات النانو في وقتنا )
ختزاؿ حجـ إلكترونية فقد قامت بة في تطور وتقميل حجـ الدارات اإلالحالي مف قفزة ىام

 العديد مف األجيزة بل رفعت مف كفاءتيا وعددت مف وظائفيا.
(، الذؼ  Microprocessorعالجات الصغيرة) ويتمثل في استخداـ الم :لجيل الرابعا -

 Personalأحدث ثورة ىائمة في مجاؿ اإللكترونيات بإنتاج الحاسبات الشخصية )
Computer والرقائق الكمبيوترية السيميكونية التي أحدثت تقدمًا في العديد مف )

 المجاالت العممية والصناعية.



 Nanoنو تكنولوجي  ويتمثل فيما صار يعرؼ باسـ النا :الجيل الخامس -
technology،(ٜٕٓٓ ؛)مؤتمر تقنية النانو. 

  و تكنولوجيالنانتقنية مفاىيم. 

 

اف تعني ىذه العبارة حرفيًا التقنيات المصنوعة بأصغر وحدة قياس لمبعد استطاع اإلنس -
، أؼ التعامل مع أجساـ ومعدات وآالت دقيقة جدًا ذات قياسيا حتى اآلف )النانو متر(

وحدة قياس مترية نانومتر ( فالنانو ىو أدؽ  ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٓٓٓٔ) ا متر=  نانوية،أبعاد 
، ويبمغ طولو واحد مف بميوف مف المتر أؼ ما يعادؿ عشرة أضعاؼ معروفة حتى اآلف

مرة  ٓٓٓ.ٓٛحجـ النانو أصغر بحوالي قياس الذرؼ المعروفة باألنجستروـ، و وحدة ال
 ٓٓٓٚات الدـ الحمراء الواحدة حوالي )كر  في حيف تبمغ قطر خمية مف قطر الشعرة

، أو   خرػ نجد أف المميوف يعني ألف ألفولتوضيح النانو مقارنة بالقيـ األ، نانومتر)
والبميوف يعني مميوف مميوف في النظاـ اإلنجميزؼ وبعض دوؿ أوروبا أو ٓٓٓٓٓٓٔ.

حدوث الخطأ في ومنعا ل ألف مميوف في الواليات المتحدة األمريكية. ومع كثرة األصفار
عبير عف تكرارىا، فقد استخدـ النظاـ الدولي لموحدات بعض الرموز واأللفاظ اإلغريقية لمت

، وكذا كسورىا، وبالتالي أمكف التعبير عف أكبر وأصغر مضاعفات األعداد الكبيرة
 األعداد كما يمي:



 

، وتتمثل قاعدة النانو وتعنى القـز كممة نانو مشتقة مف مف كممة نانوس اإلغريقية -
تكنولوجي في مسألتيف )األولى ( بناء المواد بدقة مف لبنات صغيرة والحرص عمى 

مف الجودة جدًا   ىعالمادة خالية مف الشوائب ومستوػ  إلىمرحمة الصغر يؤدػ 
الى أصغر  ( أف خصائص المواد قد تتغير بصورة ىائمة عندما تتجزأوالتشغيل، و)الثانية

 .(ٕٔٔٓ،س النانو)قاسـمقيا إلىصة عند الوصوؿ وبخا ،وأصغر
العمـو تقنية النانو عمى أنيا تمؾ التكنولوجيا المتقدمة القائمة عمى تفيـ  ودراسة تعرؼ  -

والتحكـ في  ، مع توافر المقدرة التكنولوجية عمى تخميق مواد النانوالنانوية تفيمًا عقبلنياً 
رات والجزيئات المكونة ليا؛ بيدؼ الحصوؿ عادة ىيكمة وترتيب الذا  بنيتيا الداخمية،  و 

 .(ٜٕٓٓسكندراني، اإل) عمى منتجات متميزة.
( ٔ -ٓٓٔبيف  ) التقنية التي تتعامل مع مواد وأدوات في الحجـ النانوؼ الذؼ يتراوحىو  -

نانومتر، والنانومتر ىو جزء مف المميار مف المتر؛ بيدؼ إنتاج مواد وأجيزة جديدة 
، تستخدـ في المجاالت المختمفة، وال تعتبر تقنية النانو عمـ بخصائص فريدة ومميزة

 جديد مف العمـو واليندسة، لكنيا طريقة جديدة لمرؤية والدراسة.
 



  النانو تكنولوجى.تقنية تاريخ 

 

ـ التي كاف عنوانيا: ٜٜ٘ٔ( عاـ Richard Feynmanكانت محاضرة رتشارد فينماف )      
بالتقنية التي  ىتماـ األوساط العممية إ ىي بداية « ف المساحات في األسفلىناؾ الكثير م»

تتعامل مع الجزيئات والذرات بشكل منفرد، وقد تحدث فييا بشكل إستشرافي عف مستقبل البشرية 
ولـ يشر إلى تقنية النانو مباشرة، وحتى بداية السبعينيات مف القرف الماضي لـ يشار ليذا 

 ( ولـ يستخدـ لوصف ىذه التقنية.Nano Technologyالمصطمح )

 Norioـ( ظير مصطمح تقنية النانو في محاضرة لمبرفسور الياباني )ٜٗٚٔوفي عاـ )      
Tanguchiوليس  ( في جامعة طوكيو لمعمـو وذلؾ كمصطمح مرادؼ لوصف اآلالت الدقيقة

 Nanoتقنية النانو ) ـ( بدأ أوؿ استخداـ لمصطمحٜٙٛٔوفي عاـ ) لمداللة عمى تقنية مستقمة،
Technology في األوساط العممية بعدما نشر )(Eric Drcxler :كتابة الشيير بعنواف )

حيث بسط فيو األفكار األساسية لعمـ  ،«محركات اإلنشاء )التكويف(: عصر تقنية النانو القادـ»
 تقنية النانو وعرض فيو أيًضا المخاطر الكبرػ المرافقة لو.

تعريف تقنية النانو باختبلؼ طبيعة التعامل مع ىذه التقنية، وكذلؾ باختبلؼ ويختمف       
( تتكوف مف Nano Technologyالمجاؿ الذؼ تطبق فيو ىذه التقنية، فكممة تقنية النانو )

(  وىي كممة إغريقية تعني القـز وتصف كل شيء صغير ودقيق ومف ىنا Nanoمقطعيف )
ومصطمح « تقنية الصغائر»( يعني حرفًيا Nano Technologyيمكف أف نقوؿ إف مصطمح )



نانو في عالـ القياس ُيعبر عف جزء واحد مف مميار جزء، وىذا يعني أننا عند تقسيـ المتر 
 الطولي الواحد إلى مميار جزء فإف الجزء الواحد مف ىذه األجزاء يمثل نانومتًرا واحًدا.

التقنية التي تعطينا القدرة عمى التحكـ » :وعموًما يمكن تعريف تقنية النانو عمى أنيا      
( نانومتر وذلؾ بتصنيعيا ومراقبتيا ٓٓٔالمباشر في المواد واألجيزة التي أبعادىا تقل عف )

، وىذا التعريف ىو األكثر شمواًل واألكثر قبواًل في األوساط العممية، «وقياس ودراسة خصائصيا
ىتماـ بتصنيع مواد ف جوىر تقنية النانو ىو اإلنقوؿ إوبناء عمى أىداؼ ىذه التقنية يمكف أف 

وأجيزة ذات خصائص مختمفة وجديدة وذلؾ مف خبلؿ التحكـ في الذرات والجزيئات المفردة 
 وكذلؾ تجمعاتيا.

ختصار إف إعادة ترتيب ذرات أؼ مادة تحمل في كثير مف األحياف مفاجآت في إظيار إبف     
 .(ٕٔٔٓ يا.)الخالدؼ،خصائص جديدة تسمح باستخدامات جديدة ل

لكترونيو ، ةتكتسب المواد كنتيجة لذلؾ مواصفات ميكانيكيف         ،فيزيائيةو كيميائية، و ، ةا 
 مف فاعميتيا. فريدة  وتنوع مف استخداماتيا وتزيد بشكل كبير جداً  ةمغناطيسيو 

المقرر ليذه ستخداـ عمى عدة أشكاؿ وذلؾ بناء عمى اإل ىذا ويمكف تصنيع المواد النانوية       
 المواد، ومف أىـ ىذه األشكاؿ ما يمي:

 .Quantum Dots :النقاط الكمية -
 .Fulleren: الفموريف -
 . Nanoballs الكرات النانوية: -
 . Nanoparticles الجسيمات النانوية: -
 .Nanotubes  األنابيب النانوية: -
 . Nanofibers األلياؼ النانوية: -
 .Nanowires  األسبلؾ النانوية: -
 .Nanocomposites  ركبات النانوية:الم -

 



  النانوتقنية أدوات((Nano-tools. 

 فيمكننا أف نستعرض أدوات النانو تكنولوجى عمى النحو التالى:      

 :((SPM) Scanning Probe Microscopyمجاىر المجسات الماسحة   -2

إلى مستوػ واحد الظروؼ المثالية تستطيع ىذه التقنيات أف تعطي حساسية قياس تصل فى      
 .نانو متر

 :(Electron Microscopy)لكترونية المجاىر اإل  -1

مف الضوء  يعتمد مبدأ ىذه المجاىر عمى استخداـ حزمة إشعاع إلكتروني عالي الطاقة بدالً      
 الضوء الصناعي لفحص تركيب وسموؾ المادة ويتـ تمرير وتسريع اإللكترونات خبلؿ الطبيعي أو

جميع ت فتتفرؽ اإللكترونات المسمطة، ويتـ ترالكترونات الذا  المادة، فيصطدـ بعضيا باألنوية و 
مواد صطداـ لتكوف صورة المادة، ومف فوائدىا تحميل وتمثيل الإاإللكترونات التي عبرت دوف 

 .ت منفردةراظيار الذا  النانوية وتصوير تركيباتيا و 

  تقنية النانو بالعموم المختمفةعبلقة. 

اؿ أف تقنية النانو عمـ يقتصر عمي مج الذيف يؤمنوف بأىمية عمق التخصصرأؼ بعض       
عتبار أنو العمـ الذؼ ييتـ بدراسة معالجة إ حياء عمي العموـ العامة مثل الفيزياء والكيمياء واأل

ننا أإال  ،العموـ الفيزيائية واليندسية نو ثمرة التكامل بيفأو  المادة عمى المقياس الذرؼ والجزيئي
ف عمـ تقنية  النانو عمـ بيني ذو طبيعة عابرة لمتخصصات فإنو بذلؾ يتجاوز الحدود أنجد 

 التقميدية لمحقوؿ العممية واليندسية ويزاوج بشكل ممنيج بيف محتوياتيا

The field of nanotechnology is interdisciplinary)). كة لي وشبكالحاسب اآل
المعمومات فالعمـ معرفة تتكوف مف الحقائق، تمييا المفاىيـ، ثـ التعميمات، وتكنولوجيا  نترنتاإل

ىي تطبيق لمعمـ أو العمـ و والتكنولوجيا  لتمؾ المعارؼ فالقوانيف، وأخيرًا النظريات وكذلؾ أدوات
 التطبيقي.



مثل المعرفية  فمثمو ك صبحت تقنية  النانو ليا تطبيقات في جميع  المجاالت والحقوؿأوقد      
حيويا تتقاطع معو  العمـو  نيا  جزءاً أحيث " معرفة وتكنولوجيا" نترنتو شبكة اإلألي الحاسب اآل

 مف تخصصو. وتشاركو في ميدانو وتشكل جزءاً 

وبذلؾ ومف خبلؿ تطبيقات تقنية النانو المتنوعة والمتشعبة  في مجاؿ العموـ الطبيعية       
دارة الموارد الطبيعية وعمـ  كانيكية و الميكالطب واليندسة الحيوية واليندسة  اليندسة الكيميائية وا 

نساف كالزراعة والصناعة وممبسو مثل ما يتصل بأنشطة اإل البشرؼ و  الطبيعي الجغرافيا بفرعيو
 .ة كالتموث ومعالجة المياه وغيرىاومجاؿ البيئاقة ومأكمو وتوليد الط

ويعكف العمماء والجزيئات، في حدود مراجعة الذرات  مغايةتكنولوجيا النانو  مجاؿ دقيق لف      
كترونية خاصة شديدة التطور والدقة مف أجل لإحث ىذه التقنية مف خبلؿ  مجاىر  في دراسة وب
، وتطويع ىذه التكنولوجيا في مجاالت عديدة األبحاث العممية وتطوير المنتجاتإجراء أحدث 
 تخدـ البشرية.

عبلـ لى دنيا اإلإ، دراف المختبرات والمراكز البحثيةبالفعل مف ج وقد تحررت ىذه التقنية      
، ة تتبني األبحاث حوؿ ىذه التقنية، التى جعمت العديد مف الدوؿ المتقدموالسياسات الحكومية

 وتكثيف الجيود فييا لما ليا مف فوائد عمى المدػ الطويل.

مريكي ، أطمق الرئيس األٕٔٔٓنيو يو  ٕٗوفي تاريخ   ففي الواليات المتحدة األمريكية       
، وىو مشروع وطني يجمع بيف (AMPباراؾ  أوباما شراكة عمبلقة فى مجاؿ التصنيع المتقدـ )

ستثمار في التكنولوجيات الجديدة ة والجامعات والحكومة الفيدرالية، بيدؼ اإلقطاعات الصناع
افسية وتعزيز القدرة التنالتي مف شأنيا خمق وظائف كبيرة في مجاؿ التصنيع عالي الجودة 

 ، في كل المجاالت المتاحة.العالمية لمواليات المتحدة

مميوف دوالر في  ٓٓ٘جاءت الخطة التى أقّرىا الرئيس األمريكي كي تستثمر أكثر مف و       
، وتكنولوجيا النانو باعتبارىـ أحدث المعمومات، والتكنولوجيا الحيويةمجاؿ تكنولوجيا 
فى الحاضر والمستقبل؛  لدعـ  خمق فرص عمل جيدة، وذلؾ  ئمة وأكثرىا تأثيراً التكنولوجيات القا

، وتسريع تطوير عيف لخفض التكاليف وتحسيف الجودةمريكية لممصنّ مف أجل مساعدة الحكومة األ
 المنتجات.



 نو تكنولوجى.النا ةرواد تقني 

 يمكف عرض أىـ رواد ىذه التقنية عمى النحو التالى:      

حتل عدة مراكز إأنجبتيـ مصر فقد  فىو واحد مف أعظـ م: مصطفى السيد .الدكتور -1
ورئيس مركز  ،أكاديمية منيا: رئيس كرسي جوليوس براوف بمعيد جورجيا لمعموـ والتكنولوجيا

وطنية لمعموـ بالواليات المتحدة كما أنتخب عضوًا باألكاديمية ال ،أطياؼ الميزر بنفس المعيد
« عموـ الكيمياء الطبيعية»عامًا رئاسة تحرير مجمة  ٕٗى مدػ وقد تولى عم، ٜٓٛٔلعاـ 

عمي  والتي تعتبر مف أىـ المجبلت العممية في العالـ وقد حاز الدكتور مصطفي السيد مؤخراً 
أعمي وساـ أمريكي في العمـو قدمو لو الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش ألنو  قاـ بابتكار 

نساف عف طريق تقنيو في جسـ اإل الخبليا السرطانية تمكف مف القضاء عمي ةجديد ةطريق
وأكثر  ةتكنولوجي بجزيئات نانو الذىب حيث تعتبر ىذه الطريقة الحديثة أكثر دق النانو
ثبات إمف العبلجات األخرػ كالعبلج الكيميائي وغيرىا حيث أف العبلج الكيميائي تـ  ةفاعمي

 .عمي المريض نتائجو السمبية
 ٜٕفي  ىو عالـ الفيزياء الشيير الذؼ القي محاضرتو الشييرة ريتشارد فينمان: .العالم -1

ىناؾ الكثير مف "والتي كاف عنوانيا  ،ـ بمعيد التكنولوجيا بكاليفورنياٜٜ٘ٔديسمبر عاـ 
ىتماـ األوساط العممية بالتقنية التي إ وكانت تمؾ المحاضرة ىي بداية  "المسافات في األسفل
 ةتقني ةات والذرات بشكل منفرد وكانت ىذه ىي البداية األساسية لفمسفتتعامل مع الجزيئ
 nanoتكنولوجي مصطمح النانو إلىوفي ىذه المحاضرة لـ يشر فينماف  النانو ومفاىيميا. 
technology) )    أتىسيبشكل مباشر ولكنو تحدث عنيا بشكل استشرافي لممستقبل وأنو 

ذرات والجزيئات المنفردة وأوضح فينماف أف البشر مع اليوـ الذؼ يتحكـ فيو األشخاص في ال
ت آلأنشاء مصانع تقوـ بصنع إتمكنيـ مف  ةت دقيقآلأتقدـ العموـ سيتمكنوف مف تصنيع 

سيحاوؿ العمماء تصغير المواد حتي نصل لممستوؼ النانوؼ أو و  ،فشيئاً  شيئاً بمقياس النانو 
 مصطمح النانو إلىف فينماف لـ يشر إات والجزيئات وكما ذكرنا سابقا فالتحكـ في الذر 

تكنولوجي لوصف ىذه التقنية الحديثة ولكنو تحدث عف التقنية التي ستمكف البشر مف التحكـ 
في الذرات والجزيئات وقد ذكر فينماف أف في ىذا المقياس الصغير لف تكوف قوؼ الجاذبية 

سطحي وقوؼ فاف دير ووؿ وأف التحكـ والسيطرة ستكوف لقوؼ أخرؼ مثل قوؼ التوتر ال ةميم



ليو إوىذا ما توصمت  جداً  ةكبير  ةوأضاؼ أف المعمومات والبيانات سيمكف تخزينيا بكثاف
. وحتي بداية السبعينات مف القرف الماضي لـ يستخدـ ألبحاث والدراسات في مجاؿ النانوا

ظير مصطمح النانو في  ٜٗٚٔىذا المصطمح ولـ يستخدـ لوصف ىذه التقنية وفي عاـ 
طوكيو لمعموـ وكاف يقصد  ةفي جامع (Norior Taniguchi)البروفيسور الياباني  ةمحاضر 

 ةبالمصطمح اآلالت الدقيقة والتي كانت بمقياس الميكرو ولـ يكف المصطمح لمداللة عمي تقني
وساط العممية لمصطمح النانو تكنولوجي في األ بدأ أوؿ استخداـ ٜٙٛٔوفي عاـ  ة،مستقم

النانو  ةنشاء عصر تقنياإلمحركات "كتابو الشيير بعنواف    Eric Drexler))بعدما نشر 
 إلى ٔ.ٓبعاد مف عمي األ ةمدالللتكنولوجي  وبدأ بعد ذلؾ استخداـ مصطمح النانو "القادـ
 .نانومتر ٓٓٔ

( أستاذ الفيزياء ةسن ٗٙنعـ أنو العالـ العربي العالمي منير نايفو ) العالم الكبير منير نايفو: -3
شامبيف المرشح لجائزة نوبل لمفيزياء أحد رواد عمـ تقنيات  رباناأبجامعة الينوؼ األميركية في 

ة نانوية وتطبيقات متناىية بتأسيس شركة متخصصة بصناعة أجيز  النانو حيث يقوـ حالياً 
 .الصغر

 إلىنتقل ا  و  و الشويكةبتدائية والثانوية في بمدتاإلولد منير نايفو في فمسطيف ودرس       
لتحق بالجامعة األميركية في بيروت إثـ  ،واربد لمدارس البيرة براـ هللا المدرسة الياشمية التابعة

لمتخصص في اليندسة بمنحة مف وكالة األنماء األميركية وقد حصل منيا عمي البكالوريوس في 
حة لمحصوؿ عمي ثـ حصل عمى من ٜٓٚٔوأتبعيا بالماجستير عاـ  ٜٛٙٔالفيزياء عاـ 

 كبيراً  ىتماماً إ الدكتوراه مف جامعة ستانفورد األميركية لدراسة الفيزياء الذرية والميزر وقد أظير 
ىتمامو بأف ذره الييدروجيف ىي أصغر إ ستخداـ أشعو الميزر وفسر إببدراسة ذره الييدروجيف 

 ٜٗٚٔوبعد أف ناؿ الدكتوراه عاـ  ،ال حصر ليا يةكيميائعنصر كيميائي وتدخل في تفاعبلت 
 ةستحدث مع زمبلئو طريقة ليزرية جديدإحيث  ،بو لتحق بمعيد أوؾ ريدج القومي وكاف باحثاً إ

التحكـ وىو قياس ذرات منفردة ثـ لقياس التجمعات الذرية الغازية ألعمى المستويات مف الدقة و 
ستحدث إلى جامعة الينوؼ حيث إثـ توجو  ،لى جامعة ييل األميركية وكاف مدرسا بياإنتقل إ

 ،«الكتابة بالذرات»طريقة جديدة لمتحكـ وترتيب الذرات والجزيئات عمى السطوح وىو ما سمي 
وعندما التحمت العموـ واليندسة والطب في بعضيا البعض في تقنيات النانو حيث يصبح العالـ 



والميكانيكا واألحياء كانت الفرصة وتقل الفوارؽ بيف الفيزياء والكيمياء  والميندس عالماً  ميندساً 
لى المبادغ العممية إالذىبية لتجميع كل اىتماماتو في مجاؿ واحد فأبحاثو اآلف تضـ باإلضافة 

نخرط ثبلثة مف أوالده إيل أجيزة المستقبل النانوية وقد ىندسة وبناء وفيـ كيفية تشغ ،لممواد أيضاً 
 . ٜٓٛٔجامعتي كنتاكي وآلينوؼ منذ عاـ في دراسة تقنيات النانو ومازاؿ نايفو مرتبط ب

صبح عمى رأس أطا عمل عمى نفسة بثبات ودأب حتى مصرؼ مف طن دكتور شريف الصفتي: -4
مترية بالمركز القومي لبحوث المواد الياباني، وأستاذ  المجموعة البحثية لعموـ المواد النانو

اوث طنطا، ناؿ دكتوراه مف جامعة سف كاف أستاًذا لمعموـ جامعة أواسيدا اليابانية، بعد بجامعة 
 براءة اختراع. ٕٓنتقل لمعمل في الياباف، ولو إىامبتوف في إنجمترا، وبعدىا 

جائزة عممية مف  ٘ٔحصل عمى أكثر مف  ،ٖٕٔٓلعاـ شح لنيل جائزة نوبل في الكيمياء ر      
ورت بعد زلزاؿ ، وىي كارثة تط«فوكوشيما»جيات عممية دولية أنقذ الصفتي الياباف مف كارثة 

النووؼ؛ حيث أدت مشاكل  ٔضمف مفاعل فوكوشيما  ٕٔٔٓمارس  ٔٔالياباف الكبير في 
« الصفتى»رتفاع في ضغط المفاعل، مما أدػ إلى انفجار المفاعل النووػ، ولكف إالتبريد إلى 

 اعي.مف اإلشعاع الذؼ سببو التسرب اإلشع هفتنقية الميا« ميتر النانو»نجح باستخداـ تكنولوجيا 

براءة اختراع فى مجاؿ الكيمياء واستخداماتيا، باإلضافة إلى العديد مف  ٕٓحصل عمى و       
 الكتب واألبحاث العممية المنشورة في الدوريات العالمية الخاصة بالمواد النانو مترية. 

ف أف فمسفة النانو تكمف فى أ ،لى الخارجإد العقوؿ المصرية النابغة المياجرة أح فيعتبر     
ف أى إل "، مشيراً القوة فى الصغر، أو كما نقوؿ "يوضع سره فى أضعف أو أصغر خمقو

ستفادة مف الحموؿ التى ف حل معظـ مشاكل مصر تكمف فى اإلأو المستقبل لمنانو تكنولوجى، 
 ستخدامات.اإل باء والصحة والبيئة وغيرىا مفتقدميا عمـو النانو تكنولوجي فى المياه والكير 

يـ النظاـ ىو الذؼ يحكـ حياتيـ لديير في مواردىا الطبيعية، ولكف يرػ أف الياباف بمد فقو        
رفض الحصوؿ عمى الجنسية اليابانية رغـ  والغريب أنفيـ عبادة، ولموقت قيمة كبيرة، يدل والعمل

 عممو ألكثر مف عشر سنوات فى المعامل اليابانية.

أوؿ مف قاـ بالتفكير في تقنية النانو في عصرنا : الرياضيات األمريكي فون نييمان عالم -5
شريف  مدػيقوؿ أ.د. الميندس محف. ـٜٜ٘ٔعمى جائزة   نوبل فى عاـ  الحالي، وقد حصل 



لعل مف اإلنصاؼ أف نرجع الفضل في التفكير بأىمية تكنولوجيا النانو إلى : »اإلسكندراني
الذؼ عمل في أبحاث تطوير و  (،Richard Feynman)يكي الشيير عالـ الفيزياء األمر 

 ٜٜ٘ٔالقنبمة الذرية في األربعينيات مف القرف الماضي، والحائز عمى جائزة نوبل في عاـ 
تنبؤه لحدوث ثورة في التكنولوجيا، وطفرة في  دـ لمعالـ مف خبلؿ إحدػ محاضراتووقد ق

ذراتيا لتصنيع أجيزة متناىية في الصغر ال تخميق مواد جديدة يتحكـ اإلنساف في ترتيب 
تتعدػ أحجاميا حجـ خمية بكتيرية أو فيروس، لكنيا قادرة عمى تنفيذ األعماؿ الدقيقة جًدا، 
والتي عجزنا عف تنفيذىا باستخداـ المواد واألجيزة كبيرة األحجاـ. وبالفعل، فقد أثارت تنبؤات 

Feynman فتراضات لبحث والتجريب لتحقيق ىذه اإلـ باحفيظة العمماء، فيبوا في معاممي
أنو لـ يكف مف السيل : ويضيف أ.د. اإلسكندراني ،وتحويميا مف مجرد حمـ إلى واقع وحقيقة

عاًما  ٕٕستغرؽ األمر أكثر مف إأف يبزغ فجرىا في يوـ وليمة، بل ليذه التكنولوجيا الحديثة 
صحة تمؾ الفرضيات والتي قضاىا عمماء العالـ في معامميـ في جد ومشقة، ليبرىنوا 

 .أضحت حقيقة وواقًعا ممموًسا
ية، ىو أوؿ مف قاـ بإدخاؿ مصطمح التكنولوجيا النانو  الباحث الياباني نوريو تانيغوشي: -ٙ

طرؽ تصنيع بيذا المصطمح التعبير عف وسائل و ـ، عندما حاوؿ ٜٗٚٔوذلؾ في  عاـ
 وعمميات تشغيل عناصر ميكانيكية وكيربائية بدقة عالية.

ختراع المجير النفقي إـ بٜٔٛٔقاما سنة ىينريك روىر:لعالمان جيرد بينج و لمخترعان اا -ٚ
زدياد البحوث المتعمقة بتصنيع ودراسة إراع عمى خت"، حيث ساعد ىذا اإلSTMالماسح "

وقد حصل العالماف عمى جائزة نوبل في الفيزياء عاـ  ،التركيبات النانوية لمعديد مف المواد
 يما.ختراعإـ عمى ٜٙٛٔ

، تبر ىو المؤسس الفعمي ليذا العمـالذؼ يعو لرياضيات األمريكي اريك دريكسمر:عالم ا -9
والذػ اعتبر  ،Engines of Creation)محركات التكويف ) تحت عنواف حينما أّلف كتاباً 

 البداية الحقيقية لعمـ النانو تكنولوجي.

ف مف والتي باتت الدوؿ الصناعية تضخ المبلييلقد تنبأ العمماء بمستقبل واعد ليذه التقنية و        
وقد وصل تمويل الياباف لدعـ بحوث النانو تكنولوجي إلى بميوف الدوالرات مف أجل تطويرىا، 



عالـ أمريكي لدييـ المقدرة عمى العمل في ىذا  ٓٓٓٓٗدوالر أما في الواليات المتحدة فيناؾ 
 .ـ ٕ٘ٔٓـ بتريميوف دوالر حتى عاـ ذا العمالمجاؿ، وتقّدر الميزانية األمريكية المقدمة لي

 تكنولوجى. ىتمام العالمي بتقنية النانواإل 

يظير إىتماـ دوؿ العالـ بتقنية النانو تكنولوجى مف خبلؿ العناصر التى نسردىا عمى       
 النحو التالى:

 (.NNT) ادرة تقنية النانو الوطنيةـ مبٕٓٓٓأعمنت الواليات المتحدة األمريكية عاـ  -
قياـ الياباف بإنشاء مركز متخصص لباحثيف في تقنية النانو وتوفير جميع األجيزة  -

 البلزمة.
 .ـ بأربعة مميارات دوالرٖٕٓٓوقُّدر اإلنفاؽ العالمي عمى أبحاث النانو عاـ  -
خصصت كوريا ما يزيد عف مميار دوالر لمنانو تكنولوجي خبلؿ خطة عشرية انتيت  -

 .ـٕٓٔٓعاـ
 مميوف دوالر عمى تقنية النانو خبلؿ الفترة (ٕٓٛحكومة الصينية مبمغ  )كما قُّدر إنفاؽ ال -

ٕٓٓٔ- ٕٓٓ٘. 
مميوف دوالر لمشروع تطوير ٔٔأنيا ستخصص  سرائيميتبلؿ اإلحأعمنت حكومة اإل -

 .أبحاث تقنية النانو في مجاؿ الطب

النفقات واألجيزة ىكذا نجد أف العالـ بدولو المتقدمة عمميًا وتكنولوجيا يسير نحو توفير كافة 
الخاصة ببحوث تقنية النانو تكنولوجى مما يوضح لنا أف الحرب القادمة ىى حرب السيطرة 

 والتحكـ فى الجزئيات والمكونات متناىية الصغر.

  المجاالت المختمفة ىف النانو تكنولوجيتقنية تطبيقات. 

القضايا المتنوعة لممشكبلت و ة حعندما نستعرض تطبيقات النانو تكنولوجي وحمولو  الناج      
ستعادة فكرة العصا السحرية التي ما إف يسرع خيالنا إل ،التي كاف مف المستحيل تخيميا مف قبل

 حاؿ أو فكرة مصباح عبلء الديف الذؼ يخرج منو الجني الذؼ إلىتممس الشيء تحولو مف حاؿ 
مبالغة في تشبيو تقنية وجد ينعـ فبل  ،نساف ويحل مشكبلتو التي تعوقو وتؤرقويحقق رغبات اإل



وتوقعات ما سيفعمو النانو في المستقبل  ستعراضنا لبعض تطبيقاتوإالنانو  بذلؾ وسيؤكد ذلؾ 
تكنولوجيا النانو ف ،ليو بخطي مسرعةإتقمنا  ىا المستقبل ومركبتو السحرية التالقريب فيو تكنولوجي

: تكنولوجيا صناعية المختمفة، مثلفي العديد مف القطاعات التساعد في تطورات مذىمة وثورية 
وتعتقد  ،والنقل وغيرىا والطاقة  والعمـو البيئية  والطب واألمف الوطني وسبلمة األغذيةالمعمومات 

 ،  يبّشر بحل العديد مفل الحركة البحثية في ىذه التقنيةستثمار وتفعيالعديد مف الدوؿ أف اإل
لتى آفاقا مبّشرة لحل الكثير مف المشاكل المزمنة ا ، ويفتحنسانيالتحديات التى تواجو المجتمع اإل

 :تعاني منيا البشرية بوجو عاـ، مثل

 العثور عمى طاقة رخيصة ونظيفة. -
وجعميا نظيفة وصالحة لمشرب في جميع  وتحميتيا ستعد مصدرا أساسيا لمعالجة المياه -

 أنحاء العالـ.
طالة -  العمر. تحسيف صحة اإلنساف وا 
 اء لمسكاف الذيف يتزايدوف بسرعة شديدة حوؿ العالـ.إنتاج ما يكفي مف الغذ -
، بحيث يكوف الجميع عمى ذلؾ تحسيف عممية تبادؿ المعمومات، وكتصاالتتطوير اإل -

 ىذا الكوكب لدييـ الفرص المتكافئة لمتواصل.
 زيادة قدرة العمماء عمى استكشاؼ الكوف بطرؽ أكثر حداثة وتطورًا. -

 

 البيئةات تقنية النانو في مجال تطبيق. 

 وسوؼ نستعرضيا مف خبلؿ األتى:      

 :المياهمشكبلت تموث  :والً أ

% مف الماء المالح بينما تبمغ نسبة المياه ٜٚض ر ح األنو يغطي سطأمف المعروؼ        
% فقط مف نسبة الغبلؼ المائي وتشكل نسبة الجميد عند القطبيف مف تمؾ المياه العذبة ٖالعذبة 
نيار وبحيرات أ% وتشكل المياه السطحية مف 8ٖٗٔ% وتشكل نسبة المياه الجوفية 8ٖٛٙ

 .%8ٖٓومستنقعات 



 

 عمى كوكب األرضرسم بيانى يوضح توزيع المياة 

الزرنيخ المبلييف مف األرواح كل يحصد الماء المموث بالبكتيريا والفيروسات والرصاص و ف        
عاـ وقد أظيرت دراسة حالية أجرتيا منظمة األغذية العالمية أف ثمث سكاف العالـ حاليًا يعانوف 

وأيضًا مف نقص المياه. ـ فإف ثمثي سكاف العالـ سيعانوف ٕٕ٘ٓبحموؿ عاـ المائي، و مف األمف 
يجاد حموؿ جذريو إىذه الدراسة تظير مدػ الخطر المحدؽ بالبشرية في حاؿ لـ يتـ نجد أف 

الكثير اضح أف توزيع األمف المائي في العالـ، ويظير بشكل و ُيظير الشكل أدناه ألزمة المياه. و 
 بشكل ممحوظ مف نقص المياه الصالحة لمشرب.مف دوؿ العالـ تعاني و 



 

 

، فيقوؿ المولى عز وجل فى كتابو يجاد سبل لتوفير المياه البلزمة لمحياةإمما يحتـ ضرورة       
 .ٖٓ)َوَجَعْمَنا ِمَف اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل ُيْؤِمُنوَف ( األنبياء اآلية الكريـ: 

مطار في المناطق الجافة وتغير رة مياه األنتاج الماء العذب في ظل ندإيمـز زيادة   إذاً       
المياه الجوفية وفي ظل وجود مساحة ىائمة مف المياه المالحة ومشكبلت استخراج المناخ 



عادة استخداـ ا  فالسبيل الوحيد ىو تحمية المياه المالحة و  لمتكونة مف بحار ومحيطات وبحيراتا
لمزراعة ولمصناعة أو الصالحة لمشرب و الماء العذب المموث بعد معالجتو لتوفير المياه 

 .تاجنخدامات األخرػ مع تقميل كمفة اإلستاإل

العناصر السامة المواد و  وقد أظيرت المواد النانوية أف ليا خاصية عالية عمى امتصاص       
تخداميا في المركبات الكربونية الذائبة في الماء باإلضافة إلى اسممياه كالمعادف الضارة و المموثة ل

 أسطحيا كيميائيًا. بتعديل الجراثيـ العالقة بالماءو  قتل الميكروبات

 فتستخدـ تكنولوجيا النانو لتنظيف النفايات المشعة في قيعاف البحار والمحيطات، وتحديداً      
يونات المشعة مف المياه مثل السيزيوـ األفي استخداـ ألياؼ النانو الدقيقة  كمادة ماصة إلزالة 

 .يف تقنيات تحمية مياه البحرواليود وتسريبات النفط وتحس

وبشكل  وبإجراء تجارب في تنقية المياه باستخداـ تقنية النانو أظيرت النتائج أنو تمت إزالة      
أيضًا كامل بعض المعادف الضارة والساّمة كالزئبق والزرنيخ والرصاص والكادميوـ والكروميوـ، و 

ومركبات البنزيف والمواد الكربونية الصبغية  كالزيوت العالقة نزع العديد مف المركبات الكربونية
 غيرىا.و 

باإلضافة إلى ذلؾ فإنو قد تـ استخداـ ىذه المواد لمعالجة المياه مف الميكروبات والقضاء        
غشية أ تستخدـ الضغط كقوة دافعة مف خبلؿ  ستخداـ مواد لمترشيح الدقيق جداً إب عمييا تماماً 

 .الحشرية والمعادف الثقيمةمبيدات ترشيح لمتخمص مف ال

إف النظاـ العالمي يعتمد اآلف عمى المواد النانو مترية في التخّمص مف المموثات في المياه       
حتى البكتيرية التي تعّد أدؽ المموثات، فالمواد النانو مترية تفصل المموثات كميا سواء كيميائية 

لقدرة عمى اإلمساؾ بالمموثات حتى لو كانت أو بيولوجية أو بكتيرية أو فيروسية؛ ألف لدييا ا
 .بنسبة أقل مف ألف جزء مف المميوف، والتخّمص منيا تماماً 

شوائب نير النيل  الذؼ ف نتخيل أىمية تطبيق  تكنولوجيا النانو إلزالة أومف ىنا يمكف لنا       
عمي نير النيل عمي درجات التموث  بسبب النفايات الكيميائية لممصانع التي تقع أ يعاني مف 

مفات السفف ووسائل النقل النيرؼ وتموث المياه بالمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة ومخ



لمطمة عمي ف في بعض قرؼ مصر ااأل إلىذلؾ بعض العادات التي مازالت قائمة  إلىضف أ
 لقاء الحيوانات  النافقة في مياىو.ا  واني والحيوانات و نير النيل مثل غسل  األ

 

 يوضح معالجة المياه بتقنية النانو شكل

مكاف استخداميا لتوسيع  ا  جانب تنقية المياه الجوفية التي تمتد خبلؿ الصحراء الغربية و  إلى      
مصر عمي طوؿ نير النيل بسبب  راضي التي فقدتياعف األ المساحة الزراعية في مصر عوضاً 

استخداـ تمؾ وتنقية مياه الصرؼ الصحي وا عادة ، الزراعية راضيالزيادة السكانية والبناء عمي األ
ستخدامات األخرػ غيرىا مف اإل، و ي تستمـز مياه كثيرةعماؿ الصناعة التأ المياه في الزراعة و 

 لممياه.

 :اليوائي مشكبلت التموث :ثانياً 

 ستراتيجيات المبتكرة لتقميل إنتاج النفايات مفئلـ تكنولوجيا النانو العديد مف الوتقد       
، والحد مف المواد الكيميائية الخطرة، ساسوأمف  العمميات المختمفة مثل تحسيف عمميات التصنيع



حتباس الحرارؼ والحد مف استخداـ المواد اإل إلىغازات التي تؤدؼ الوالحد مف انبعاثات 
لمحد  اكل ذلؾ أمثمة قميمة مف كثير مف األساليب التي يمكف القياـ بي، الببلستيكية القابمة لمتحمل

 مف التموث البيئي.

، إلنتاج المواد المتقدمة التي لدييا بنشاط كبير تشارؾ تكنولوجيا النانو في ىذا القطاعف      
 .مستويات منخفضة مف التموث وتحسيف كفاءة اإلنتاج في العمميات الصناعية

الة المركبات ىمية تقنية النانو في التخمص مف تموث اليواء في قدرتيا عمي إز أ وتكمف        
الجسيمات التي تمحق الضرر و  ،العضوية المتطايرة والنتروجيف وأكاسيد الكبريت مف اليواء

أمراض القمب وسرطاف الرئة وغيرىا مف المشكبلت مف خبلؿ مواد ماصة  ، مثل:البشربصحة 
ليا قدرة عمي تفتيت المواد المموثة  ويمكف الكشف عف تركيز نسبة التموث عف طريق أجيزة 
استشعار سريعة ودقيقة قادرة عمى الكشف عف المموثات عمى المستوػ الجزيئي مثل األقطاب 

 Polymer Nano)البوليمراتمف األنابيب النانوية والنحاس و  الكيربائية المركبة، وىي مزيج
spheres)   قدرة اإلنساف لقياس المموثات العضوية في تركيزات منخفضة جدا والتي  تعزز
 السكاف.البيئة و عمى حماية 

مف الممارسات التي خفض مصادر التموث و  إلىتجاه والبد مف الوقاية مف التموث باإل      
القضاء ألخرػ عمى نحو فعاؿ مف أجل خفض و تستخدـ المواد الخاـ والطاقة، والمرافق والموارد ا

 عمى توليد النفايات المموثة لمبيئة.

 مشاكبلت الطاقة: :ثالثاً 

ظار نوالطاقة بشكل متزايد مما لفت األرتفاع أسعار المواد الخاـ إوحع خيرة لُ ة األفي اآلون     
خاصة التي تجعميا مثيرة تحمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية ال ىالت نتاج المواد النانويةإ إلى
كبات النفايات تشكل مشكمة ر فمثبل أكواـ وم ،تي توفر المنتجات الصديقة لمبيئةلاو  ،ىتماـلئل

ستعادة المواد الخاـ النقية إمضيعة لممادة الخاـ وتستخدـ تكنولوجيا النانو في  بيئية، بل ىي أيضاً 
المموثات  كما قد تساىـ تقنية النانو في زيادة تقميص ،إلعادة استخداميا وا عادة تدوير البطاريات

تي تستطيع تنقية حتراؽ مف خبلؿ استخداـ مرشحات المساـ النانوية، والالمنبعثة مف محركات اإل
وتنظيف العوادـ ميكانيكيًا مف خبلؿ المحوالت المحفزة والقائمة عمى جزيئات المعادف النبيمة 



ف تقنية النانو توفر تكاليف إنتاج الطاقة البلزمة لتحمية أوضحت بعض الدراسات أالنانوية وقد 
 % بالمقارنة بالوسائل التقميدية المعروفة.٘ٚمياه البحر بنسبة 

نتاج محطات آمنة لمطاقة النووية يمكف إقامتيا إمكانية إذلؾ إلى ضف أ: الطاقة النووية -
 نفجارىا.إحتى في حالة  في أؼ مكاف وىي آمنة بيئياً 

ويتـ تطبيق تقنية النانو تكنولوجي في مجاؿ : (solar sestem)الطاقة الشمسية  -
السيمكوف مف خبلؿ طبقة الطاقة الشمسية عف طريق دمج جزيئات النانو في لوحات 

 ةوىى عبار  ،أنابيب النانوو  ،مجوفة رقيقة لمخبليا الشمسية، وتستخدـ في ذلؾ أسطوانات
عف مواد تؤدؼ لزيادة كفاءة األلواح الشمسية في امتصاص موجات مختمفة مف الضوء 

عتيادية، وبمعنى أخر فإف ألواح الخبليا يزىا عف غيرىا مف ألواح الشمس اإلوىذا ما يم
الشمسية المعتمدة عمى النانو تكنولوجي تصنع مف خبلؿ شرائح مف المواد النانوية 
المتطورة، والمطعمة بنقاط تعمل بتقنيات فيزياء الكـ ومف المتوقع أف يتضاعف ما تنتجو 

 خبليا الشمس مف الكيرباء، وتعتبر ىذه النقاط ىي مواد متناىية الصغر.
 الناتجة مف الرياح في توليد الطاقة الكيربائية عف تستخدـ الطاقة الحركية :طاقة الرياح -

إلى طاقة ميكانيكية، والتي بدورىا تتحوؿ إلى فتحوليا  طريق تحريؾ التوربينات اليوائية
إلى المنازؿ، فأكثر ما تستخدـ ىذه  ياميتوصيتـ طاقة كيربائية تستطيع تشغيل األجيزة و 

حطات توليد الطاقة البعيدة عف م الطريقة في توليد الكيرباء في المناطق الريفية
عتيادية، بحيث تتناسب القدرة الكيربائية الناتجة عف الطاقة الحركية لطاقة الكيربائية اإل

 الرياح مع كمية الرياح التي تيب والتي تحرؾ ىذه التوربينات.
مة جدًا لتوليد الطاقة مف كما ساىمت ىذه التقنية في تصنيع توربينات رياح متقد     
معدؿ بيذه التقنية أكثر  واحد، قابمو لمتعديل وسريعة التركيب، لدرجة أف توربيف ياحالر 

نشاء مزارع رياح تنتج طاقة تعادؿ قوة مما كاف يعادلو منذ عقديف سابقيف، كما أدت إل
 نتاج محطات الطاقة التقميدية.إضعاؼ أ

الدة مصدر جديد يشيد العالـ بسبب التطور التكنولوجي المتسارع و : طاقة الييدروجين -
وىو توليد الطاقة مف  ،لمطاقة سيعيد صياغة شكل الحضارة اإلنسانية عمى وجو األرض

الييدروجيف الذؼ سيصبح الوقود األبدؼ الذؼ ال ينفذ عبر العصور، وىو عنصر ال 



ينتج عف إحراقو أؼ انبعاثات ضارة بالبيئة باستخداـ خبليا وقود تشتعل بواسطة 
نتج بصورة مثالية مف الطاقات المتجددة، ولعل أفضل مادة نانوية الييدروجيف، والتي ت

مستخدمة بخمية الوقود تتمثل في المحفز المكوف مف جزيئات المعادف النبيمة )مثل 
 الييميوـ والنيوف.... وغيرىا(.

  غذيةاألتقنية النانو في مجال تطبيقات. 

البحوث  ذلؾ فإفول أساسياً  الزراعي دوراً ت تكنولوجيا النانو في اإلنتاج تمعب تطبيقاحيث       
 نقطاع.إف دوف منذ عقد مف الزماف حتي  األ ةفي التطبيقات الزراعية مستمر 

بميوف نسمة يعتبر مف التحديات  ٚوعممية توفير الغذاء لسكاف العالـ البالغ عددىـ حوالى       
بد مف توافر حموؿ ذكية تعّوض حتياجات الغذائية المتزايدة الولتوفير اإل ،التي تواجو العالـ

السميـ أف أماـ تساؤؿ كبير: ىل مف الصحي و  ىذا يتركناو  ،النقص في المواد الغذائية الطبيعية
  .؟!عّدلة بتقنية النانويتـ تناوؿ أطعمة مُ 

؟! أـ أنيا سميمة مئة بالمئة كما سمبية عمى جسـ اإلنساف اً ىل ُيعقل أف ال يكوف ليا آثار      
أعتقد أنيا يجب أف تبقي  أننىإال  كنولوجيا النانوشخصيًا، مع أني مف محّبي ت… مؤيدوىايّدعي 

كل مواد ألكف أف ن ،ذلؾ ىسمدة أو ما إلنستفيد منيا بتصنيع الغذاء أو األقد ف ،بعيدة عف الغذاء
 مماثبل كما أف في بداية التسعينات واجينا تطبيقًا عمميا فيذاأمر ال يعقل، معدلة بتقنية النانو!

تبعات أدت إلى إغبلؽ ىذه الصناعة إلى كوارث و التي أدت و ، غذية المعدّلة جينياً يسمى األ
فيما و بد أف نحسب لو ألف حساب .. فحيف يتعمق الموضوع بالغذاء وسبلمة اإلنساف ال، تماماً 

 يمي بعض األطعمة التي يستخدـ فييا دقائق النانو تيتانيوـ حسب نسبة تواجده فييا:



 

 دقائق النانو تيتانيوم عمى وي تغذية التي تحض األبع

العمـ الذؼ يقوـ بتصنيع مواد غذائية أو التعديل عمى خصائصيا مف  والنانو غذائيات ىف       
التبلعب فييا و  ،جزيئات(و  ،ساسية )عناصر كيميائيةلى عناصره األإخبلؿ صناعة تحميل الغذاء 
زراعتو أو إنتاجو أو معالجتو أو تغميفو باستخداـ كل غذاء تـ و  ،لتغيير خصائصيا أو حفظيا

 عد مف النانو غذائيات.تكنولوجيا النانو يُ 

بتداع نكيات جديدة ومتعددة القواـ، واستخداـ أقل مف الدىوف، وتعزيز المتصاص المواد ا  و        
لمواد افنجد أف رتفاع نسبة الكولستروؿ في الدـ. إة، ومنع المكونات التي تساىـ في الغذائي

غذية بمصانع األالنانوية تمنع التصاؽ الميكروبات عمى األسطح والمعدات التي توجد 
 .والحاويات

يمكنؾ أف تأكل قرص بحجـ قرص الدواء العادؼ، إال  فبتحميل الغذاء إلى عناصره الرئيسية      
غذائيات نو تتوافر الناو ، حتياجات يومؾ كامبلً إأنو يحمل فائدة ثبلث وجبات كاممة تقضي 

المحاليل )سوائل تحوؼ دقائق غذائية نانوية الحجـ(. ومف قراص و بشكميف رئيسييف ىي األ
نانو: مقوّيات المذاؽ أو التي تعتمد عمى تكنولوجيا السواؽ و طبيقات التي تستخدـ حاليًا في األالت

خرػ قدرة الجسـ عمى امتصاص الغذاء وزيادة فوائده. ومف التطبيقات األ محّسناتالموف و 
يربائية ذات ليس بتكوينو، إال أنيا تعد مف عمـ النانو غذائيات، الحّساسات الكالمرتبطة بالغذاء و 



نساف عمميات تحميل مخبرية داخل جسـ اإلالتي ُتبمع مع الطعاـ فتقوـ بالحجـ الضئيل جدًا و 
رًا يضمف ًا مطو تطبيقات النانو في تغميف الطعاـ تغميفرساؿ نتائجيا السمكيًا لمستقبل خارجي، و ا  و 

 تأّثر ُميمل باألجواء المحيطة.عمرًا مطّواًل لمغذاء وفسادًا أقّل و 

  زراعة.التقنية النانو في مجال تطبيقات 

تحتل الزراعة المركز الثاني في قائمة استخدامات تكنولوجيا النانو، فعف طريقيا يمكف ف      
 :إنتاجية المحاصيل. وعمى سبيل المثاؿصػنع أدوات تساعد عمى زيادة خصوبة التربة ورفع 

 يمكػف إنتػاج أدوات صغيرة تستخدـ في رش المحاصيل الزراعية بمعدالت مقننة بعناية.

إف األسمدة النانو مترية الجديدة دقيقة جدًا مف حيث الحجـ، مما يسيل عمى أوراؽ وساؽ       
تحمي مف تموث األرض وترسب النبات امتصاصيا دوف الحاجة إلى رش التربة بيا، وبالتالي 

 المواد إلى المياه الجوفية.

فإف األسمدة التقميدية تعتمد عمى استخداـ أربعة شكائر مف  قتصاديةإومف ناحية       
مصرؼ عمى الفداف، فضبًل عف تسببيا في تموث  ةجني ٓٓٔالفوسفات، سعر الشكارة الواحدة 

الزراعية لمخارج ألنيا تكوف مميئة بالنترات التربة والمياه الجوفية، ومنع تصدير المحاصيل 
 والفوسفات التي تضر بصحة اإلنساف.

 ٕ٘ستخداـ األسمدة النانو مترية يكفي رش المحاصيل بكيمو فوسفات واحد سعره إإال أنو ب     
جنييًا عمى مساحة الفداف، لذا فالنانو تكنولوجي أتاح نوع جديد مف األسمدة رخيص وآمف عمى 

 ة اإلنساف.البيئة وصح

لمشكمة  وعف استخدامات تكنولوجيا النانو في مجاؿ الزراعة فقد قدمت النانو تكنولوجي حبلً       
ستفادة مف فوائد المبيدات وتمنع وصوؿ أخطارىا لئلنساف إما عف اإلالمبيدات الحشرية وتضمف 

دقيق في معدؿ نساف التحكـ اليستطيع اإل ةمتري طريق تصنيع ىذه المبيدات في كبسوالت نانو
أو عف طريق تصنيع المبيدات الحشرية في الحجـ النانومترؼ ، إفراز المبيدات مف الكبسولة

 .كفاءتيا بأقل التركيزات الممكنة ستفادة مف زيادةواإل



أو عف طريق تطوير جيل جديد مف المبيدات عالية التخصص لحشرات معينة دوف غيرىا       
و عف طريق المكافحة البيولوجية ، أي الوقت والمكاف المناسبيفبعد ف يمكف التحكـ في عمميا عف

 .لقضاء عمييا بنسب عاليةمساؾ بيا واية يمكنيا جذب حشرات الفاكية واإلفي تصنيع مواد ىبلم

رض ومالو مف تأثير درجة حرارة األ كذلؾ يمكف استخدامو لمتغمب عمى مشكبلت ارتفاع       
إما عف المرتفعة، دامو إلنتاج نباتات تتحمل درجات الحرارة عمى نمو النباتات حيث أمكف استخ

طريق مساعدة النباتات في امتصاص المفيد مف أشعة الشمس وعكس الباقي أو تطوير مبردات 
يمتصيا النبات تحتفع بكميات مف المياه داخل أجزاء  ةمتري مائية عمى ىيئة كبسوالت نانو

 لى فترات طويمة. إالنبات 

تخزف مياه األمطار في التربة حتى يستخدميا  ىخزانات المياه النانو مترية الت تطويرف       
، مما يساعدنا عمى تعمير اؼ وخصوصا في األراضي الصحراويةالنبات في أوقات الجف

 .المساحات الشاسعة مف الصحراء حوؿ العالـ

  النانو في مجال مستحضرات التجميلتقنية تطبيقات. 

ارة والتى النانو فى مجموعة مف مستحضرات الوقاية مف أشعة الشمس الضدخمت صناعة        
نيوـ فيذه النانو جزيئات تحجب ومنيوـ والتيتالاأل :نواعوأكسيد عمى تستخدـ نانو جزيئات األ

يدية وغير مرئية مثل المستحضرات التقم وىذه المراىـ شفافة جداً   (UV)شعة فوؽ البنفسجية األ
يعانوف مف تكوف لؤلشخاص الذيف  بيض ويعتبر ىذا النوع مفيد جداً أات لوف والتي يكوف أغمبيا ذ
بطوؿ  يضاً أوتتميز ىذه المستحضرات  ،دىـ نتيجة المستحضرات التقميديةبقع بيضاء عمى جم

توجد كبسولة لتجميل . وفى مستحضرات اا ضد اآلثار السمبية ألشعة الشمساستقرارىا وتأثيرى
تعمل عمى مقاومة التجاعيد وأثار الشيخوخة حيث تستطيع نقل المواد النانو الببلستيكية التى 

 .لمطموبة بدقة عالية وكفائو كبيرةلى المناطق اإالنشطة المكافحة لمتجاعيد 

 تطبيقات تقنية النانو في مجالي الدواء والطب. 

لقد ساعد التطور الحديث في تقنيات النانو عمى تغيير القواعد الطبية المتبعة في منع       
األمراض وتشخيصيا وعبلجيا وأصبحنا نعيش عصر التقنية الطبية النانوية، حيث تقدـ تقنية 



طرقًا جديدة لحامبلت الدواء داخل جسـ اإلنساف )تسمى حامبلت نانوية  :النانو عمى سبيل المثاؿ
 جاـ تصل إلى مقياس النانو( تكوف قادرة عمى استيداؼ خبليا مختمفة في الجسـ.ذات أح

ويمكف بواسطة ىذه التقنية تصوير خبليا الجسـ بسيولة كما لو أننا نأخذ ليا صورة عادية،       
 كذلؾ يمكف التحكـ بتمؾ الخبليا وتشكيميا بأشكاؿ مختمفة.

نوية في التطبيقات الطبية بحيث تعمل كحامبلت تستخدـ أنواع كثيرة مف الجسيمات النا      
أدوات لمتصوير داخل الجسـ، وحاليا تستخدـ أنواع مختمفة مف جسيمات الميبوزـو  لمدواء أو

يمات النانوية المصنعة كأنظمة توصيل لمعقارات المضادة لمسرطاف والمقاحات، كما تستخدـ جس
 عف الحمل. ختبار المنزلي لمكشفالذىب النانوية في أجيزة اإل

ات حيوية نانوية وذلؾ لحساسيتيا العالية وحجميا و        تستخدـ األسبلؾ النانوية كمجسَّ
النانوؼ، حيث يتـ طبلء ىذه األسبلؾ النانوية بأجساـ مضادة مصَنعة بحيث أنيا تمتصق فقط 

داخل (، أو البروتينات، أو الجسيمات البيولوجية األخرػ الموجودة DNAبالجزيئات الحيوية )
الجسـ، وليس غيرىا مف الجزيئات األخرػ، وعندما ترتبط ىذه البروتينات أو غيرىا باألسبلؾ 

ستخداـ ىذا المجس الحيوؼ النانوؼ في إتيا، وبذلؾ يمكف يفسوؼ تتغير توصيمالنانوية المطمية 
 اكتشاؼ عدد كبير مف األمراض في مراحميا األولية، وذلؾ بإدخاؿ أعداد كبيرة مف األسبلؾ

ات مختمفة.  النانوية داخل الجسـ يتـ طبلئيا بأجساـ مضادة مختمفة، تمثل مجسَّ

وتمعب تقنية النانو دورًا كبيرًا في تحسيف ىندسة األنسجة الحية وعبلج الخبليا وذلؾ يشمل       
 استخداـ خبليا حية أو مركبات طبيعية أو مصَنعة يتـ زراعتيا داخل الجسـ الحي.

لباحثيف اآلف بمحاوالت تجريبية يتـ فييا استخداـ كبسوالت سيمكوف نانوية ويقوـ بعض ا      
تعمل عمى وقف نظاـ الجسـ المناعي مف التعرؼ عمى الخبليا الغريبة حيث تقوـ ىذه الكبسوالت 
بحجب األجساـ المضادة الناتجة مف نظاـ الجسـ المناعي بينما يتـ إطبلؽ كمية كافية مف 

 سطة الكبسوالت النانوية في الدـ.األنسوليف المحموؿ بوا

ـ تقنية النانو، كما أف األدوات الجراحية أصبحت اآلف ىدفًا لمتطوير والتحسيف باستخدا      
دوات جراحية  تعتمد عمى مادة األلماس النانوية والتي تقطع بدقة متناىية أحيث أمكف تصميـ 

قدـ تقنية النانو حمواًل ناجحة لتصحيح خبلؿ كرة العيف. ومف المتوقع في المستقبل القريب أف تُ 



وذلؾ بزراعة أجيزة نانوية  ،التمف الناتج في األجيزة السمعية والبصرية والحسية في اإلنساف
دقيقة داخل الجسـ، فعمى سبيل المثاؿ، يعمل الباحثوف اآلف عمى زراعة غشاء نانوؼ في شبكية 

 األعمى لتحسيف النظر لديو.

النانو في صػػناعػة األطراؼ الصناعية مف األلياؼ الكربونيػة الػمػتػصػمػة تسيـ تقنية  كما       
حتياجات بدني والبيولوجي الرياضي لذوؼ اإلداء اللعصبي وبالتالي يمكف تػحػسػيف األبػالػجػػيػاز ا
 الخاصة.

 :( لمرضي الحساسية NANOPOWDERمسحوق النانو )  -

 Inhaled؛ وذلؾ في تصنيع األدوية المستنشقة )النانوفاد الطب كثيًرا مف مسحوؽ ستإوقد       
Drugs راف الحويصبلت اليوائية ( حيث أف المركبات الميكومترية يمكف أف تترسب عمى جد
، أما باستخداـ عادة إلى الكثير مف المضاعفات واآلثار الجانبية لتناوليا يؤدؼ ذلؾو  ،بالرئة

قل خطورة أيائًيا لتصبح األدوية المستنشقة المشاكل نمسحوؽ النانو فقد تـ التغمب عمى ىذه 
 نو يزيد مف امتصاص الجسـ لمدواء.أعمى المريض كما 

 .ومف تطبيقاتيا : تـ استخداـ نوعيف مف أنواعيااألنابيب النانو مترية      

 :(Drug deliveryنقل العقاقير الدوائية ) -

 

 قوى من خبليا الدمأنسان وصنع خبليا بحار داخل جسم اإل ية لئلآلجيزة أ

وىو البديل Nanobiotics) )أدخل حاليا مصطمح جديد إلى عمـ الطب ىو النانو بوتيؾ         
ستطاع الباحثوف في جامعة ىانج بانج في سيؤوؿ إدخاؿ نانو إالجديد لممضادات الحيوية، حيث 

جرثومو ( ٛ٘ٙ)الفضة إلى المضادات الحيوية، ومف المعروؼ أف الفضة قادرة عمى قتل 



 يذه التكنولوجيا سوؼ تحل الكثير مف مشاكل البكتيريافدوف أف تؤذػ جسـ اإلنساف،  ةميكروبي
 .تأثير المضاد عمى ىذه البكتيريا ت تحوؿ دوف أحدثت طفراى المقاومة لممضادات الحيوية الت

صابة بالفيروس مما حيث يقوـ النانو بيوتؾ بثقب الجدار الخموؼ البكتيرؼ أو الخبليا الم      
ومف أشير استخدامات جسيمات النانو في  ،الدخوؿ إلى داخل الخبليا فيتـ إبادتيابيسمح لمماء 

األنسجة، ذلؾ كونيا تعتبر ناقل لى الخبليا و إ( Drug deliveryالطب نقل العقاقير الدوائية )
( أو كارىة hydrophilicكذلؾ سعتيا الكبيرة في نقل المواد سواء كانت محبة لمماء ) ،مستقر
المواد التي ال تذوب بسيولة أو المواد صعبة التأيض في الجسـ عند (، و hydrophobicلمماء )

ا مف اختراؽ األغشية المتناىي في الصغر يمكنيتطبيقيا بالطرؽ التقميدية، كذلؾ فإف حجميا 
وتبلفي مواجية الميسوسومات المحممة ليا، كذلؾ فإف وصل  ،رتباط بالبروتيناتالخموية واإل

 specific( ليرتبط بمستقبل خاص عمى الخبليا )ligandجسيمات النانو الميندسة بالُمرتبط )
cell receptorsاءة العبلج مع أدنى مستوؼ مف اآلثار ( ُيسيل عممية نقل العقار ويزيد كف

 الجانبية.

إف التعديل السطحي لجسيمات النانو الميندسة بمواد أخرػ مثل البولي ايثميف جبليكوؿ        
لتياـ لمخبليا لتعارؼ واإل، مما يؤثر ويثبط عمميتي ابقى لوقت أكبر في الدورة الدمويةيجعميا ت

( ، كذلؾ فإف تغميف جسيمات النانو mononuclear phagocyteالبمعومية وحيدة النواة )
( في adsorptionمتصاصيا )إ( أو agglomerationتجمعيا )الميندسة يمنع تشتتيا أو 

 الوسط الحيوؼ أو أؼ سائل حيوؼ ذلؾ أف تجمعيا ينقص مف كفاءتيا.

 

 

 

 

 

 



 .في العبلج بالجينات -

 .عبلج السرطانتقنية النانو و 

 

تستطيع اكتشاؼ خبليا السرطاف بدقة فائقة تصل إلى حد  (cantilever)أجيزة النانو       
 .رصد خمية سرطانية واحدة

العقاقير التي تستخدـ في العبلج الكيميائي باحثوف اآلف لمحكـ عمى األدوية و يعتمد الو        
خل الخمية التي يجب ليذا المرض المعيف عمى مدػ كفاءة الدواء في الوصوؿ إلى ىدفو دا

لذلؾ يتجو العمماء حالًيا ػ قدرتو عمى اختيار ىدفو بكل دقة. و كذلؾ عمى مدالوصوؿ إلييا، و 
العالـ المصرؼ  :إلى البحث في مجاؿ النانو تكنولوجي لتكوف حاممة إلى ىذه األدوية ومف ىؤالء

( رقائق Nanoparticlesمصطفي السيد  عف طريق حقف األوردة الدموية جسيمات النانو )
مف الذىب تذىب ىذه الرقائق مف الذىب إلى الجزء المسرطف مف الخمية ثـ تسميط الضوء نانوية 

عمى الذىب وتتولد حرارة لتحرؽ ىذا الجزء دوف تتدخل السموـ إلى الجسـ. وذلؾ يتـ عف طريق 
  ، تكسير الذىب إلى أجزاء صغيرة جدًا تكوف قادرة عمى التعرؼ عمى خبليا السرطاف فقط

دوف أؼ مخاطر   %ٓٓٔدوف اإلضرار بالخبليا السميمة بنسبة نجاح بمغت   ياوتخمص الجسـ من
 عمى الجسـ.

  المبلبس:فى مجال تقنية النانو تطبيقات  



 

 صورة توضح نسيج لو خاصية عدم التشرب بالماء

نما طرقت مجاؿ جيزة والمعدات واألإف تقنية النانو لـ تقتصر عمي عالـ األ        دوات الدقيقة وا 
دراسة فمورياف رتوفوس  لماني مثلاألنسجة فيناؾ دراسات تتبع معيد فراونيوفر األصناعة 
ف أنسجة تغير الوانيا في الضوء حيث أنو يمكف صناعة : إٔٚٓٓمريكي يادوف يف ودراسة األ

الموجات الضوئية التي  االنسجة تتكوف مف كريات نانوية متناىية الصغر تغير لونيا تبعا  لطوؿ
زىرة الموتس  إلىفقديما كاف ينظر العمماء  .و التمويو العسكرؼ ألتخفي امما يفيد  تنعكس عمييا

ستقبللية تزيح إفي  رنما تسيا  ف تمتص و أر تجرؼ عمي ورقتيا بدوف ف قطرات المطأليشاىدوا 
ينية بيف نسيج لمسافات البف ذلؾ بسبب طبيعة اأدرؾ العمماء أوؿ جريانيا وقد وساخ بطماميا األأ

البلمائية super-hydrophobicity) )وراؽ وطبيعة تركيب  سطح زىرة الموتس وسميت األ
تساخ مثل عمل واإل الفائقة. وقد استوحي العمماء فكرة مبلبس مقاومة لمرصاص والميب والسوائل

شعة ضرار األأومبلبس تحمي مف  وساخ وال تسمح باختراؽ الماءاأل جوارب وقفازات ال تمتص
تتعرض  ىصحاب الميف التأتحت حرارة الشمس وعماؿ البناء و  الفوؽ بنفسجية مما يفيد العامميف

 .المبلبستمف  إلى

  في مجال البصريات النانو تقنيةتطبيقات. 

أمكف عف طريق تقنية النانو في مجاؿ البصريات عمل نظارات شمسية مقاومة لؤلشعة         
جانب ترقية  إلى نعكاس ومقاومة لمخدشاة بطبقة مف البوليمير المانع لئلالضارة وليا أسطح مغط



بصار ويدخل النانو ( ليا قدرة عمي تحسيف اإلأنواع مف البلصقات البصرية )العدسات البلصقة
 .في جراحات الميزر  ضاً أي

  تقنية النانو في مجال وسائل النقلتطبيقات. 

/ معيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا بتصميـ لطائرة تجارية متطورة قامت كالة ناساف       
(aircraft) قل في نسبة العوادـ مع قدر أكبر مف أو ، والتي يمكف أف تطير أكثر ىدوءًا بكثير

 انيأكما  الكفاءة في استيبلؾ الوقود ووجود محركات قوية وتتميز بخفة الوزف في نفس الوقت،
تستخدـ أنابيب الكربوف النانوية كموصبلت كيربائية لتحل محل األسبلؾ النحاسية الثقيمة في 

  .الطائرات واألقمار الصناعية

داءىا مع أال يتعارض  حتى ستقرارد قوية ومحركات شديدة التحمل واإلنتاج مواإكذلؾ       
 وسائل السبلمة لمسيارات الرياضية والشاحنات والقطارات.

 الفضاءتقنية النانو في مجال ات تطبيق. 

حيويا لتطبيقات تكنولوجيا النانو، إذ تخصص وكالة الفضاء األمريكية  يعد الفضاء مجاالً         
مميوف دوالر سنويا لتنفيذ أبحاث وتجارب تيدؼ إلى استخداـ تكنولوجيا  ٛٗ)ناسا( أكثر مف  

وىناؾ معدات نانوية استخدمت بالفعل  ستكشافية لمفضاء الخارجي،اإلالنانو في مجاؿ الرحبلت 
ؿ أف تتـ اإلفادة ؤ أمخاصة باألجيزة ومكونات األقمار الصناعية ومعدات رواد الفضاء، ومف الم

 مف ىذه التكنولوجيا بمجاالت بناء الروبوتات صغيرة الحجـ.

االستكشاؼ، فقد  كبيرة لمتطبيقات الفضائية وميماتيمكف أف تكوف تقنية النانو ذات فائدة        
ستخداـ في مياـ الكربوف النانوية، وىو مثالي لئل تـ صنع مجس كيميائي محكـ باستخداـ أنابيب

ناسا المتعمقة بكيمياء الفضاء، وكذلؾ تـ تصميـ جياز لقياس الموجات باستخداـ تقنية النانو، 
ل كما أنو أخف طاقة أقوىو جياز أداؤه أعمى بكثير مف األجيزة التجارية المتوفرة بينما يستخدـ 

 .وزنًا وأصغر حجماً 

 

 



  تقنية النانو في مجال العمارةتطبيقات. 

مع  رفع كفاءة الخرسانة والصمب، ىاناتلتئاـ لمخرسانة واألسفمت والدماده ذاتية اإلالنانو و       
يتحوؿ ة ممموءة بمحموؿ ر يعمى كبسوالت بوليمر صغ ةالمادة الجديد زيادة القوة والمتانة وتحتوؼ 

إلى مادة صمبة مقاومة لمماء عندما يتعرض لمضوء. تقوـ الفكرة عمى أف التمف الذؼ يمحق 
طبلؽ المحموؿ داخميا، الذؼ يمؤل  باإلسمنت المطمي بيذه المادة يؤدؼ إلى فتح الكبسوالت وا 

العينات ألشعة الشمس  عندئذ الشقوؽ ويتصمب تحت أشعة الشمس. وبعدما عرض  العمماء
 .تلبضع ساعا

 

 خرسانة ال تتشرب الماء

لتأـ، في حيف أف الضرر في العينات غير المطمية ظل عمى إأظير المسح أف اإلسمنت       
 بالماء وأيونات الكموريد. اً مية بيذه المادة الجديدة أقل تأثر حالو. برىف الباحثوف أف العينات المط

لتئاـ مميز ألنو ال يتجمد ليكوف عامل اإلالذؼ اختاره فريقو يضيف تشانغ أف البوليمر و        
 .نخفاض، فضبًل عف أنو صديق لمبيئةحتى في درجات الحرارة الشديدة اإل

 (:Smart windowsالنانو والزجاج ) -

 Active)الفعاؿ   بعرض منتج تحت اسـ الزجاج( (Pilkingtonقامت شركة بيمكنجتوف        
 Glass ) األولى خاصية ضوئية  بخاصيتيف الزجاج يمتازيئات النانو فى جعل يستخدـ جز :



(photo catalytic )فوؽ ىذا الزجاج تصبح  عندما تسقط األشعة فوؽ البنفسجيةو تعتمد عمى أن
، أما ىذا الزجاج يئات العضوية واألتربة عمىالنانو نشطة وتبدأ فى كسر وتخفيف الجز  جزيئات

تعتمد عمى أنو عندما يقع الماء عمى ( Hydrophilic)الخاصية الثانية فيي خاصية ىيدروليكية  
 .الزجاج فإنو ينتشر بالتساوؼ مما يساعد عمى غسل الزجاج وتنظيفو بسيولة

جزيئات النانو تمتحـ فالمنتج ىو طارد لمماء وتخفيض قابميو السطح لمتمسؾ بالمواد الغريبة.  -
 .ةمواد غريب أػمباشرة بالجزيئات التحتية، لتشتيت 

 .الحرارة في الشتاء ةدرج ةمعادل ةدرج ٕٓالحرارة بمقدارتقميل درجو  -
تنظيف ذاتي عند انخفاض درجات الحرارة الداخمية لمبنايات والوحدات يقمل  ،مضاد لمضباب -

، وبالتالي تقميل التكاليف والنفقات تبريد والتكييفمف استيبلؾ الكيرباء البلزمة لعمميات ال
، وبالتالي تتـ عممية ترشيد نقطاعياإجات الحرارة أو رتفاع در إالبلزمة ألعماؿ الحماية ضد 

وتوفير الكيرباء وسيمة مف وسائل ترشيد استيبلؾ  .استيبلؾ الطاقة مف مصادر توليدىا
البيئة لتخفيض انبعاثات ثاني  الطاقة وتقميص النفقات وأيضا المساىمة الفعالة في حماية

 .مف المصادر المنتجة لمطاقة CO2أكسيد الكربوف  
جانب  إلى. NIRمف أشعة الشمس فوؽ الحمراء قريبة المدػ  ٓٛ% يتـ تشتيت أكثر مف -

 .(Nano forumخاصية الزجاج الذؼ  يعمل بمثابة حاجز لمنار )
 :النانو والدىانات -

زيادة خصائص و ، لتصاؽ ومكافحة العفف الفطرؼ عمي تحسيف اإل ساعدت تقنيو النانو      
  .العزؿ

  مع المواد فى مقياس النانو في مجال العمارةطرق وأساليب التعامل: 

تستخدـ فى العادة ثبلث وسائل أساسية لمتعامل مع المادة عمى مستوػ قياس النانو الذػ        
 يتراوح بيف واحد إلى مائة نانومتر وىذه الوسائل ىى:

 .pick up and move) )التقاط الجزيئات ونقميا  -
 (.(Lithographyتشكيل الجزيئات بالحفر أو عف طريق الطباعة الحفرية  الحجرية  -
 .self –assembly)استخداـ التجميع الذاتي  -



 وفى التالى نفصل العناصر السابقة.      

 :pick up and moveالتقاط الجزيئات ونقميا  -

        .(Atomic Force Microscope(AFMيستخدـ مجير القوة الذرية )  فى ذلؾ وىو
بيف عينة مف ( Attractive forces ) مجير يمكف الرؤية بو عف طريق قياس قوػ التجاذب

كمما انتقل الجزء الصغير عمى السطح فإنو يشاىد (، very sharp tip) السطح وجزء دقيق جداً 
، بينو وبيف السطح( repulsion)أو التنافر   (attraction)السطح عف طريق قياس التجاذب  

نتقاؿ ، وتقاس حركة اتشبو لوح الغوص cantilever))ويوضع الجزء الصغير عمى عارضة  
ختبلفات تصل إمف قياس (AFM) ، ويتمكف مجير القوة الذرية  العارضة عف طريق شعاع ليزر

 .واحد مف عشرة أجزاء مف النانومترإلى 

 :Lithographyالتشكيل بالحفر  -

، يمكف تسميتو النقش بالحفرتصنع غالبية المكونات اإللكترونية فى قياس النانو بما       
Lithography) ) وقد اكتشف ألويس سينيفمدر( (Alios Senefelder المبادغ األساسية ليذه 

فكرة أف الماء والنفط ال وتعتمد ىذه الطريقة عمى ، ٜٛٚٔ الطريقة بالطباعة عمى الحجر عاـ
ية مثل أقبلـ ىنا يمكف تشكيل األشكاؿ عمى السطح عف طريق رسميا بمادة نفط، ومف يمتزجاف

ف الخالية مف المخموط بالماء ويمتصق باألماك الشمع كصورة مرسومة، وسوؼ يتكوف الحبر
 اكف الرسـأمكمو بالمادة النفطية ثـ خربشة  ، كما يمكف أيضا تغطية السطحالمادة النفطية فقط

 .وقد سميت ىذه الطريقة فى بعض األحياف بألواح الخربشة، لوضع الرسـ بالخربشة

 :Self-assemblyالتجميع الذاتى  -

إحدػ العمميات  ىو مف Molecular Self-Assembly))التجميع الذاتي لمجزيئات          
واد ليا بطريقة سابقة اإلعداد لمخروج بم لجة الجزئيات لترتيب الجزيئاتالمستخدمة فى معا

 مطاط المعدنى وىى مادة ليا خصائصتطبيقات ىذه العممية تصنيع ال الفريدة، ومفالخصائص 
 .لمعدف الموصل بمرونة خواص المطاطا

 



  كنولوجيا المعمومات واالتصاالتفى مجال تتقنية النانو تطبيقات. 

عف تكنولوجيا الميكرو حيث يمكف تصنيع األجيزة  وتأتي تكنولوجيا النانو لتحل بديبلً       
الكيروميكانيكية واإللكترونية النانوية، وتقميل حجـ جميع تمؾ األجيزة المستخدمة بمقدار ألف مرة 

 عف حجـ أجيزة الميكرو، مما يؤدؼ إلى تغيير أداء تمؾ األجيزة إلى األفضل.

الشاشات الكاميرات الرقمية والمجير و تقنيات الحاسوب، واليواتف المحمولة و  تأثرتو        
عمي وسرعة نقل أ قل وكثافة أفي كونيا تميزت بحجـ  دواتيرىا مف األوغ نبعاثاتجيزة اإلأو 

 فائقة.

مكانية ا  ومعالجة واسترجاع المعمومات، و  ؼولمنانو تكنولوجي عبلقة مباشرة بتقنيات        
لمدرجة التي يمكف معيا استخداـ ىذه األجيزة اإلفادة منيا في تطوير أجيزة اليواتف المحمولة، 

المكتبات الرقمية مف خبلليا  والمعمومات  كتبي، لتقديـ خدمات تتيحيافي مجاؿ العمل الم
 .حدثة عبر أجيزة اليواتف المحمولةالمست

ستخداـ طرائق التصنيع التجارؼ المستخدمة اآلف في طريقة إل( IBM)بتكرت شركة إ        
ـ في مجموعات مف أسبلؾ صغيرة، وىو التطور الذؼ تأمل الشركة أف يؤدؼ صنع أنظمة تحكّ 

ف إلى إيجاد شرائح ذاكػرة لمحاسب اآللي ذات كثافة تبمغ أربعة أضعاؼ الكثافة الحالية. ومع أ
 إال أّنيا تزداد بمقدار ثابت )خّطي(. ،كثافة الذاكرة تزداد في كل مرة

رتيا ألخيػرة قػدا، إْذ أثبتت ىذه نماذج جديدة مف الذاكرة( أيضًا IBM)وقد ابتكرت شركة        
صبح باإلمكاف إيجاد استخدامات أكثر تعقيدًا مف ىذه النماذج في أ عمػى العمػل بكفاءة، ومف ثـ

فتطبيقات المبدأ كثيرة وسُتحدث ثورة في عالـ  ،بلحقة، مثل معالجات الحاسب اآلليالسنوات ال
 اإللكترونيات.

يورؼ فبلسوؼ ومػارتف وىـ: )استطاع باحثوف فييا  IBM))ور آخر لشركة وفي تط       
مف مركز تي جيو واتسوف لمبحوث بدعـ جزئي مف  (أوبويػل  وىينػدريؾ ىاماف وشارؼ مكناب
المؤسسة المسؤولة عف التطوير والبحوث ( DARPA)وكالة مػشاريع بحػوث الدفاع المتقدمة  

 "إبطػاء وتخػزيف ومعالجػة الػضوء"األميركية، عف طريق برنامجيػا المركزية التابعة لوزارة الدفاع 
Slowing, Storing and) Processing Light.) 



وىذا األمر سيؤدؼ إلى تطورات جذرية في أداء الحاسب اآللي وكػّل األنظمػة اإللكترونية        
مػف سػرعتو المعتادة عف  ٖٓٓاألخرػ، فالباحثوف استطاعوا إبطاء سرعة الضوء إلى واحد عمػى  

طريق تمريره في قنوات مف السميكوف المصّنع بعناية بالغة، يػسمى موجػو موجػات الكريستاؿ 
وىي عبارة عف شريحة رقيقػة مػف   Photonic Crystal Waveguide( PCW))الفوتونية 
 بمجموعات مف الثقوب تكسر أو تغير مف مسار الضوء المار بيا. "منّقطة"السميكوف 

ىذا التصميـ لمقنوات يسمح بتغيير سرعة الضوء عف طريق تمرير تيار كيربائي لموجو        
الموجات. ويجدر بالػذكر أف الكثير مف الباحثيف في السابق استطاعوا إبطاء سرعة الضوء في 
ظروؼ مخبرية، ولكف تحّكميـ في سرعة الضوء عمى شرائح سميكوف باستخداـ وسائل تصنيعية 

ى النانو تكنولوجيا ىػو سابقة جديدة. وحجـ ىذا الجياز الذؼ استطاع العمماء تصنيعو تعتمد عم
، ويمكف اسػتخداـ المػواد شبو الموصمة فيو المواد التي ُتستخدـ عادة في تصنيع صغير جداً 

الدوائر الكيربائيػة والقػدرة عمػى الػتحّكـ بسرعة الضوء أو إبطائو في ىذه الحالة تجعل باإلمكاف 
في غاية الصغر مف الحجـ، Optical Circuits)  )ليذه التقنية أف تػصنع الػدوائر الػضوئية 

 وعممية في آف واحد لوضعيا في األدوات اإللكترونية.

وعدـ القدرة عمى إيصاؿ المعمومات في الدوائر الكيربائية ىي إحدػ أكبر الصعوبات        
. كما أف مف المشاكل التي تواجو مصممي الدوائر التػي يبلقييػا مصممو الدوائر الكيربائيةّ 

الكيربائية، زيادة الناتج الحرارؼ بسبب ازدياد مرور اإللكترونات في الدوائر الكيربائية، األمر 
حدػ أكبر  "احتػراؽ"الذؼ قد يؤدؼ إلى  الدائرة بكامميا إف لـ يتـ تبريدىا بشكل مدروس. وا 

الذاكرة في الحاسب اآللي ىي ظاىرة انتقاؿ اإللكترونات المشاكل التي تشّل تطػور المعالجػات و 
لف  (IBM)مف مسارىا إلى مسار آخر عنػد تقمػيص حجـ الدائرة الكيربائية. ولكف نتائج بحوث  

تحّل ىذه المشاكل، بل ستتجاوزىا لتنعػدـ مػف أساسيا، إذ ستتغير قوانيف الفيزياء في الدوائر 
، لتنعدـ اآلثار الحرارية (كمية أو موجية أو غيرىا)الضوء لتصبح تعتمد عمى نظريات وقوانيف 

. وقد تـ تقديـ ترونيلمرور اإللكترونات فػي األسػبلؾ والػدوائر الكيربائيػة، ولينعدـ التنافر اإللك
التي  ،الفوتونيؿ موجات الكريستا بعض الحموؿ ليذه المشكمة عف طريق اسػتخداـ موجيػات

وب فييا. إذ كمما وء عاٍؿ بسبب وجود أنماط مف مجموعات الثقحراؼ لمضإنتحتوؼ عمى معامل 
ات موجات نحراؼ، قّمت سرعة الضوء الخارج منيػا. وبزيػادة حرارة موجيازداد معامل اإل



نحراؼ، األمر الذؼ معامل اإلالفوتوني عف طريق تمرير تيار كيربائي فييا، يتـ تغيير  الكريستاؿ
وبفضل  ،ة كيربائيػة قميمػة جدًا. ومف ثـالثقوب، باستخداـ قدر يغير مف سرعة الضوء الخارج مف 

بتصنيع  مجموعة مف الترانزستورات مف أنبوب رقيق جدًا  IBM))تكنولوجيا النانو قامت شركة 
 مرة مف الشعرة، وبفضل استخداـ تكنولوجيآٓٓٓٔأرفع   (carbon nanotube)أطمق عميو  

في الثانية، األمر الذؼ جعمنا  bitمميار  ٘.ٕ،  ٓٔما بيف   النانو تـ زيادة سرعة نقل المعمومات
 نػرػ اإلنترنت عمى ما ىو عميو اآلف.

 Nano) المعالج مف النوعتقديـ  INTEL))شركة   إستطاعتٕٓٔٓعاـ   ففى      
processor)   

د ىذه األبعاذرات مصفوفة الواحدة بجانب األخرػ، و  ٖالػذؼ سػيكوف طولو نانومترًا وعرضو 
مميوف ترانزستور نانوؼ في رقاقة يمكنيا الوصوؿ إلى ٓٓٗعمى استيعاب   سيكوف لدييا القػدرة

(ٙ.) 

  تقنية النانو في المجال العسكري تطبيقات. 

 ( مف العموـ التي أخذت مكانة عالية، وذلؾ نظراً Nono militaryتقنية النانو العسكرؼ )      
 لمتوسع السريع في العمـو العسكرية واألمنية الفضائية.

ترجع أىمية التطبيقات المختمفة لتقنية النانو في المجاالت العسكرية واألمنية والفضائية        
لمتطّور السريع  في التكتيؾ العسكرؼ واألمني والفضائي، باإلضافة إلى سباؽ التسمح  نظراً 

ستفادة منيا لتقميل الترسانات العسكرية ارد جديدة يمكف اإل، والبحث عف مو وامتبلؾ الفضاء
اليائمة لؤلسمحة والتقميل مف اإلنفاؽ العسكرؼ والفضائي، والبحث عف أسمحة أكثر كفاءة ودقة 
وأقل تكمفة، وذات أحجاـ صغيرة تؤدؼ الغرض المطموب وال تحتاج إلى مستودعات ضخمو 

مف األسرار العسكرية، فالقوػ العظمى تتنافس في  يعد سراً  لتخزينيا. ىذا التطّور التقني الدقيق لـ
 السيطرة والييمنة عمى العالـ.

نتاج مواد ذكية قادرة عمى أف تستجيب لظروؼ البيئة المحيطة بالميمات إفأمكف        
 .سمحة  الكيميائية والبيولوجيةدرة عمي كشف األستشعار قاأجيزة اإلو  العسكرية



العممية والبحثية تعتبر األساس في البحث والتقصي واالستنباط لمختمف فإف التخيبلت       
فروع السبلح العسكرؼ، والذؼ يدخل ضمف السبلح العسكرؼ لمقوات البرية والبحرية والجوية 

لتمؾ التخيبلت والتي مف  واضحاً  مثاالً  :والدفاع الجوؼ. تعتبر طائرة الشبح عمى سبيل المثاؿ
إلى تقنية النانو ليتـ معيا أيضا إنتاج غواصات صغيرة الحجـ  استناداً  المتوقع أف يتـ تطويرىا

ذات مقاومة عالية لمصدمات الحرارية والميكانيكية المختمفة، باإلضافة إلى طائرات وسفف بحرية 
 كبيرة مف العتاد والمؤف والجنود. دقيقة الحجـ ذات سرعة فائقة تستوعب أعداداً 

رؼ، فإف المستقبل القريب قد يبشر بوالدة تقنيات ألسمحة ومعدات في مجاؿ السبلح العسك       
عسكرية ال تخطر عمى الباؿ، حتى عمى المختصيف في الشؤوف العسكرية، ومنيا عمى سبيل 
المثاؿ طائرات التجسس صغيرة الحجـ، بحجـ الكف، والتي تحتوؼ عمى جزيئات مف مختمف 

ات ويمكف نصبيا في أؼ موقع وبأقل التكاليف، كما تراكيب ومواد النانو تستطيع اختراؽ الرادار 
تجييز  مف عوالـ الجاسوسية. كما يمكف أيضاً  يمكف حمميا مثل لعب األطفاؿ لتكوف عالما جديداً 

ستعماالت حسب الطمب وبأقل التكاليف مف فجرات وقنابل متعددة األىداؼ واإلمسدسات ومت
 ومتناىية الدقة وصغيرة الحجـ ومتعددة األغراض.المواد والجزيئات الدقيقة تمتاز بكونيا فتاكة 

المباني،  :بخصوص العتاد والمؤف والتجييزات العسكرية ومنيا عمى سبيل المثاؿف      
والمعسكرات، والخياـ، ومعدات التمويف العسكرؼ المساند، مثل المستشفيات، والمطابخ، والمكاتب 

سوؼ يتـ تطويرىا بناء عمى تقنيات النانو  أيضاً سابح، فيذه مالثابتة والمتنقمة، والمبلعب، وال
المختمفة، حيث يكوف لدينا مباني ومنشآت وخياـ مقاومة، كما يمكف تحويرىا ليتـ استخداميا 

إلى المكيفات الحارة والباردة، ومولدات الكيرباء  ي فصل الصيف والشتاء ودوف الحاجةبكفاءة ف
ير. كما يمكف توليد المياه مف خبلؿ مولدات دقيقة الضخمة وعالية التكاليف والتي تشغل حيز كب

 الحجـ، إلى مياه حارة وباردة لتبلئـ احتياج الجندؼ في موقع القتاؿ.

(، General Weapons Destroyedباألمس القريب كانت لدينا أسمحة الدمار الشامل )      
 Chemicalائي )(، والسبلح الكيميBiological Weaponsوالتي تتضمف السبلح البيولوجي)

Weapons( والسبلح النووؼ ،)Nuclear Weapons وذلؾ إلنتاج أسمحة فتاكة ذات تأثير ،)
فعاؿ سريع. ثـ تطّور األمر  ليصبح لدينا خميط مف السبلح أكثر ضراوة يجمع بيف األسمحة 

تج ذلؾ النالمقوػ العظمى ذلؾ مما أذىل العالـ مف خطورة بالنسبة الثبلثة السابقة، وقد تـ 



مف تمؾ األسمحة التقميدية حديثة العيد إلى السبلح المعتمد عمى  نتقاؿ تماماً العجيب. واليوـ تـ اإل
 تقنيو النانو.

( Anthraxمنذ أف تـ إنتاج السبلح البيولوجي، ومنيا عمى سبيل المثاؿ الجمرة الخبيثة )       
( والذؼ تسببو البكتيريا Plagyaوالطاعوف )  (Bacillus anthracis)والتي تسببيا بكتيريا

Pasterella) (pestis والمطر األصفر والذؼ تسببو الفطرة ،Pencillium sp)،)  وفيروسات
عديد مف تقنيات السبلح الحصبة، وشمل األطفاؿ، والغدة النكفية، والذؼ تـ إطبلقو بواسطة ال

 المختمفة.

الوقت الراىف إلى استنباط العديد مف وعودة لمسبلح البيولوجي، فإف األنظار تتجو في        
األسمحة البيولوجية ذات الصفات الخارقة الخطيرة والتي تعتمد عمى تقنية النانو الحيوؼ 

(Biological Nanoechnology ًنظرا )  لتوفر مقومات ذلؾ السبلح في الطبيعة، والقدرة عمى
نية النانو. وفي ىذا المجاؿ فإف تطويع النظاـ الحيوؼ الميكروبي لمختمف األبحاث التطويرية لتق

 Nanodefincمف أىـ التخيبلت العممية في ىذا المجاؿ طرؽ الدفاع متناىية الصغر )
Methods). 

في ىذا المجاؿ فقد أمكف تطوير أبحاث لممقاومة الميكروبية متناىية الصغر       
(Nanomicrobial Controlوذلؾ بإنتاج مضادات ميكروبية متناىية الدقة ) 
(Nanoantimicrobial أسيمت بشكل فعاؿ في الحد مف اإلصابة الممرضة بالكائنات الحية )

الدقيقة. وقد تـ بفعل تطوير مضاد حيوؼ متناىي الصغر أطمق عميو مضاد النانو 
(Nanobiotic والذؼ تـ تطويره لمتأثير عمى الخبليا البكتيرية، حيث تتجمع المركبات عمى ىيئة )

لدقة تستطيع اختراؽ خبليا العائل البكتيرؼ، ومف ثـ إيقاؼ نشاطو التكاثرؼ. كما أنابيب متناىية ا
( تعد صورة مف صور المقاومة الميكروبية Nanoparticles Silverأف جزيئات النانو الفضية )

استخداـ أكاسيد الفضة  :لمسبلح البيولوجي، حيث أمكف في ىذا المجاؿ، عمى سبيل المثاؿ
 ات النانو إلنتاج مضادات حيوية.ودمجيا مع بعض جزيئ

( في الوقت الراىف، ومنيا عمى سبيل High Finess Weaponsاألسمحة عالية الدقة )       
الصواريخ الموجية المضادة لمدبابات، وقذائف الياوف عالية الدقة، والصواريخ الموجية  :المثاؿ



والقنابل الجوية الموجية،  أرض(، -أرض( والصواريخ المضادة لمرادار )جو -جو( و)جو -)جو
 -سفينة( و)شاطئ -وصواريخ الدفاع الجوؼ، والصواريخ الموجية والمضادة لمسفف )سفينة

سفينة(، وأنظمة التوجيو التمفزيوني، وأنظمة التوجيو الحرارؼ، وأنظمة التوجيو بالميزر، وأنظمة 
ائـ عمى قياس ارتفاع طيراف التوجيو الرادارية، وأنظمة التوجيو الترابطية، ونظاـ التوجيو الق

الصواريخ، تعتبر في الوقت الحالي أسمحة ذات كفاءة متناىية الدقة. ويمكف القوؿ بأف المستقبل 
خصبا لتقنية النانو لتطويرىا وتحويميا مف ترسانات ومستودعات  القريب سوؼ يفتح مجاالً 

حواؿ تصور قدرتيا ضخمة إلى أسمحة متناىية الصغر وذات أحجاـ ال يمكف بأؼ حاؿ مف األ
لبلستفادة مف مركبات النانو المختمفة مثل أنابيب  في الفتؾ والدمار. إف المجاؿ خصب أيضاً 

 وأعمدة وشرائح النانو في صناعة تمؾ األسمحة.

حتياجات التي يحتاجيا وب السابقة أف ىناؾ العديد مف اإلكشفت مواقع القتاؿ لمحر حيث         
الجندؼ في ميداف القتاؿ حتى يستطيع المقاومة لفترات طويمة، فاألحذية والمبلبس والخوذ 

ثقل الوزف، ومف ىنا والجوارب الحالية، عمى سبيل المثاؿ، قد تكوف عبئا عمى الجندؼ، مف حيث 
تناىية الدقة وذات ستفادة مف تقنية النانو في صنع متطمبات الجندؼ مف مواد مفإنو يمكف اإل

أحجاـ صغيرة مقاومة لمحرارة وغير منفذة لمماء، باإلضافة إلى إنتاج البطاريات، وأجيزة االتصاؿ 
 طويمة األمد، واألقبلـ، والمعدات الحربية والعسكرية التي يحتاجيا الجندؼ داخل ميداف القتاؿ.

إلى تقنية النانو  المختمفة استناداً  يقوـ حاليا الجيش األمريكي بتطوير العديد مف التقنياتف       
ليستفيد منيا الجندؼ، ومنيا عمى سبيل المثاؿ، مبلبس الميداف والتي تحتوؼ عمى ألياؼ دقيقة 

 اإلتصاؿ. متناىية الصغر تحتوؼ عمى جميع المتطمبات مثل األقبلـ، وأجيزة

 

 صورت توضح النسيج المضاد لمرصاص



األلواف لمتمويو العسكرؼ والقتالي، كما تسمح لو بالنـو  باإلضافة إلى كونيا متعددة        
والتحرؾ بسيولة، وتتحكـ في درجات الحرارة صيفا وشتاءًا وذات قدرة عمى مقاومة أسمحة الدمار 

 الشامل المختمفة )البيولوجية، الكيميائية،  والنووية( والرصاص، والقذائف المتنوعة.

ية الدقة والصغر يمكف تطوير العديد مف أجيزة نزع عف طريقة تقنية الجزيئات متناى      
األلغاـ، والمواد المتفجرة والكشف عنيا، والتي تمتاز بكونيا ذات أحجاـ صغيرة ويمكف حمميا 

(، والتي يمكف مف خبلليا أيضا تفتيش Nanorobortsبسيولة في مياديف القتاؿ يطمق عمييا )
رىابييف، باإلضافة إلى إمكانية استخداميا، لدقة مواقع القتاؿ، واألماكف المشبوىة مف قبل اإل

حجميا، في تدمير مخازف األسمحة، ومواقع الطائرات، والرادارات، والدوائر الكيربائية، 
يقاؼ أوامر التشغيل لمعديد مف األجيزة الحساسة.  واإللكترونية، وا 

التقنية العسكرية،  ستفادة منيا في جوانبالخياالت العممية، والتي يمكف اإلمف أكثر       
مضادات القتاؿ المختمفة، والتي يمكف مف خبلليا التقميل أو الحد مف المسببات المرضية، ومنيا 
عمى سبيل المثاؿ القنبمة الكيميائية الذكية، والتي تستطيع اختيار ضحاياىا حسب التركيب 

ا فإف تمؾ التخيبلت النسيجي لبصمة حيوية معينة، وذلؾ مف خبلؿ تحديد جيش العدو. كما أسمفن
 إثبات بطبلنيا استناداً  العممية يمكف تطبيقيا إذا ما توفرت الظروؼ المبلئمة، كما يمكف أيضاً 

 إلى النظريات العممية في ىذا المجاؿ.

ستخداـ العسكرؼ مما دعى نائب رئيس قيادة األركاف في تتسارع عجمة تقنية النانو في اإلف       
كية إلى القوؿ بأف تسارع تمؾ الخطوات تجعمنا غير قادريف وغير مدركيف الواليات المتحدة األمري

ستخدامات العسكرية متناىية الدقة سوؼ تكوف بشكل ير مستعديف ليا، كما أضاؼ بأف اإلوغ
 لتغيير موازيف القوػ جذريا.   أكبر مف األسمحة النووية، استناداً 

تحاد العالمي لمجامعات المستشار األمريكي لئلية مف خبلؿ تتطمع الواليات المتحدة األمريك      
(The American Councel for the United Nation University,  ACUNU إلى )

 Theيجرؼ المعيد العسكرؼ لتقنيات النانو )و  ،ذه التقنية في المجاالت العسكريةفيـ أكثر لجيد ى
Institute for Solider Nanotechnologyواألبحاث بيدؼ تحقيق  ( العديد مف الدراسات

في تحقق المزيد مف  بارزاً  تقدـ بخصوص سبلمة وأمف وحياة الجندؼ. إف ذلؾ سوؼ يمعب دوراً 



زات، وذلؾ ما يسعى إليو الغرب التطور الحديث لؤلجياؿ العسكرية في مجاؿ الزؼ والتجيي
جيودىا وبذلت  ستفادة مف تقنية النانو، وخصوصا الواليات المتحدة األمريكية، والتي سخرتلئل

األمواؿ الطائمة لتحقيق أىدافيا العسكرية، بغرض بسط السيطرة والييمنة، وكاف باإلمكاف 
 االستفادة مف ذلؾ لصالح البشرية وبما يحقق األمف لجميع شعوب العالـ.

كشفت القوات األمريكية في العديد مف المؤتمرات والمقاءات المنافع والفوائد التي تبحث       
 Nanoف خبلؿ تقنية النانو في المجاؿ العسكرؼ، خصوصا في المؤتمر الذؼ عقد في )عنيا م

TX USA '08( حيث ركز المحاضر ،)DR. Jacob Staniley, 2008ستفادة مف ( عمى اإل
ـ(، وىو عبارة عف كرة مجوفة ذات ٜٓٛٔ( والذؼ تـ اكتشافو عاـ )Fullerne, C60الفموريف )

( ذرة مف الكربوف، باإلضافة إلى أنابيب النانو المتعددة ٓٙف )أبعاد متناىية الدقة مكونة م
( Multi and Single-walled Carbon Nanotubesوالمفردة ذات الجدار الكربوني )

( والرسوبيات Aluminium Oxideمنيوـ )و (، وأكسيد األلNanosilverورقائق الفضة الدقيقة )
(Sediments( واألغطية ،)Coating واألرضيات ،)(Terrestrial وذلؾ بيدؼ ،) تطوير

ستصبلح ئلباإلضافة إلى البيئة، وخصوصا ال ستخداـ العسكرؼ،مخرجات تقنية النانو في اإل
 Information(، وتقنية المعمومات )Environmental Remediationالبيئي )

Technology( والمصادر المائية ،)Water Resources،)  وما يتعمق بالسبلمة المائية
(، والدعـ القتالي الحربي Transformation(، والتحّوالت )Installationsوالتجييزات )

(Warfighter Support.) 

ف كانت ىناؾ الحاجة بخصوص تقنية النانو العسكرؼ، فإنو قد أخذ إشارة البدء منذ أف      
ياؿ العممي، والذؼ إلى الخ كتشافات والتطورات في مجاؿ التسميح العسكرؼ، استناداً لممزيد مف اإل

تحقق مف الجانب التطبيقي، لتظير لدينا في الوقت الحالي، العديد مف األفكار العسكرية والتي 
تحّولت مف مجرد أفكار وأماني إلى واقع فعمي تسعى الدوؿ العظمى، وفي مقدمتيا الواليات 

يف القتاؿ اخل ميادالمتحدة األمريكية لتطبيقو عمى أرض الواقع. ولتفادؼ اإلصابات العسكرية د
تجاىات إليجاد تجييزات طبية وصيدالنية عمى مستوػ عاؿ مف الكفاءة، فإف ىناؾ العديد مف اإل

إلى تقنية النانو. ومف ذلؾ عمى سبيل المثاؿ، األربطة الطبية، والقطف المقاوـ لمتموث  استناداً 



سور واالنزالقات الغضروفية الميكروبي والحرارؼ، وغير المنفذ لمماء، باإلضافة إلى الجبائر لمك
 خفيفة الوزف وسيمة الحركة.

( تعد واحدة مف أىـ Microbial Microchipsكما أف تقنية الرقائق الطبية الميكروبية )       
طرؽ المقاومة الميكروبية ذات الكفاءة العالية. كما سيتـ تصنيع بزات خاصة يمكف لمجندؼ 

وذلؾ لموقاية مف الخطر البيولوجي والكيميائي،  (،Over garmentsارتداؤىا فوؽ مبلبسو )
وتمتاز بخفة الوزف، ويمكف لمجندؼ التنفس مف خبلليا بسيولة، باإلضافة إلى تقنية الروبوت 

 ( والتي يمكف مف خبلليا إدارة التصنيع الدوائي.  Bug-driven Robotsالقاذؼ )

ستفادة مف تقنية النانو وذلؾ مف خبلؿ د اىتمت قيادة الجيش األمريكي لئلطبقا لذلؾ فق       
( موحدة، تشتمل عمى Helmets(، وخوذات )Uniformsالتخطيط لتصميـ بزات عسكرية )

حتياجات الجندؼ، باإلضافة إلى كونيا خفيفة الوزف. وىذه الخوذات سوؼ تكوف خفيفة إمختمف 
صحيح وضعيا إذا %( مف الخوذات الحالية، باإلضافة إلى أنو يعاد تٓٙ-ٓٗالوزف بنسبة )

 تمزقت في ميداف القتاؿ.

ستوائية الخطرة بدوف أؼ ضجة ستقبل سوؼ يتجّوؿ حوؿ المناطق اإلوعميو فإف جندؼ الم       
أو صوت مثل الفراشة عندما تستقر عمى الورقة، إذا ما تـ إطبلؽ توقعات المعيد المركزؼ لنظاـ 

 (.UA Army Soldier System Centerالجيش األمريكي لمجندية )

ـ( سوؼ يتـ تطبيق مبلبس القتاؿ ٕ٘.ٕكما أف العمماء صرحوا بأف خبلؿ عاـ )      
(Combat Gear .) عميو فإف الجنود سوؼ يتمكنوف مف إدراؾ اإلحساس بالعدو المياجـ مثل و

العصا التي تقود األعمى في المكاف المحيط بو، كما أف تمؾ المبلبس ذات درجات حرارة 
فإنو يمكف القوؿ بأف تقنية النانو العسكرية سوؼ تطّور وتحّسف مف األجياؿ  مبلئمة، وعميو

القادمة لممبلبس والعتاد العسكرؼ، وحتى يمكف فيـ آلية تطبيقات النانو في الجيش األمريكي البد 
مف معرفة أف ميزانية الجيش األمريكي لمصرؼ عمى األبحاث التطبيقية العممية التقنية تصل إلى 

%( مف إجمالي الميزانية العامة والتي تصل ٚ.ٕ( بميوف دوالر، وىذا يعادؿ حوالي )ٛ.ٛحوالي )
( مميوف دوالر في العاـ ٚ٘.ٛـ(. تـ صرؼ حوالي )ٕٕٓٓ( بميوف دوالر لمعاـ )ٜ.ٕٖٛإلى )

ـ( في تمويل أبحاث النانو العسكرؼ مف خبلؿ المعاىد األكاديمية، كما صرحت وزارة ٕٛٓٓ)



زميا عمى إنشاء مركز متقدـ ألبحاث النانو والذؼ سوؼ يطمق عميو المعيد الدفاع مؤخرا عف ع
(، كما أف التطبيقات The Institute for Solider Nanotechnologyالعسكرؼ لتقنية النانو )

العسكرية التجارية لتقنية النانو مف قبل العمماء في المعيد المركزؼ لنظاـ الجيش األمريكي 
أىـ األولويات في الوقت الراىف. وقد بدأت بالفعل العديد مف الجامعات لمجندية سوؼ يكوف مف 

 والمعاىد األمريكية التوجيو واالىتماـ بتمؾ الدراسات واألبحاث العسكرية في مجاؿ تقنية النانو.

مكانية التقميل مف الطاقة والتموث مف النفايات الخطرة إ كشفت الدراسات أيضاً حيث        
نية النانو وذلؾ في المصانع الحربية. في ىذا الصدد فإف كبل مف إسرائيل واليند إلى تق استناداً 

مف خبلؿ تمؾ البرامج  تضح جمياً إمجاؿ تقنية النانو العسكرؼ، وقد أعمنتا برامجيما العسكرية في 
 نحو التسمح العسكرؼ متناىي الدقة. كبيراً  فإف اليند قد قطعت شوطاً 

جاىات المختمفة لتقنية النانو في المجاؿ العسكرؼ وخصوصا لمقوات تيناؾ العديد مف اإلف       
الجوية، حيث أف نتائج ىذه التقنية الواعدة تكمف في إمكانية إعداد موجات كيرومغناطيسية قادرة 
عمى إخفاء الطائرات الحربية، كما يمكف تصميـ ىياكل ذرية ذات فائدة لتقنية المعمومات 

 واالتصاالت.

اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف المخاطر المختمفة لتقنية أبحاث النانو العسكرية  البد مف      
(Risks of Military Research in Nanotechnology والتي تعد ضرورة مف ،)

 الضروريات الواجب أخذ الحيطة والحذر عند تجييزىا أو إعدادىا أو استخداميا.

اف واألنظمة البيئية الرافد األساس لمحد مف األخطار تعد األنظمة التشريعية لحقوؽ اإلنسف      
المحيطة باإلنساف والبيئة وذلؾ مف خبلؿ إنتاج أسمحة النانو والتي ربما ستكوف السبلح الفعاؿ 

 لتغيير خارطة العالـ، وذلؾ مف جراء حدوث الويبلت والدمار لئلنساف والبيئة.

كممة عند كل الناس، عمى الرغـ مف أنيا رنانة  ال تعد تقنية النانو في الوقت الراىفحيث        
عند جميع األكاديمييف وفي المجاالت الصناعية والتجارية والطبية والغذائية والصيدالنية. حاليا 

%( مما تـ الكشف عنو في مجاؿ تقنية النانو، وخصوصا فيما ٜٕفإنو أمكف تحقيق فقط حوالي )
 %( قابل إلعطاء تعريف محدد لتقنية النانو.ٜٔيخص تعريف ىذا العمـ، في حيف أف حوالي )



عتبار العديد مف نو العسكرية البد مف األخذ في اإللتقييـ أخطار منتجات تقنية النافإنو        
 المبلحظات المختمفة والتي مف أىميا:

( وذلؾ لمعرفة أىمية الفيـ Nano scienceالبد مف التفريق بيف تقنية النانو العممية ) -
 آللية ىذه الظاىرة وتطبيقاتيا ومخرجاتيا المختمفة.اإلنساني 

تقنية النانو ليست حقل غير محدد، بينما الواحد ربما يعمل حالة عمى أف تمؾ المعرفة  -
 تعكس دوراف حوؿ تقنية مفردة.

 حقل تقنية النانو ذو تجييزات وتطبيقات مختمفة. -
ات لعمماء النانو أكثر مف البد مف اإلشارة إلى أف تمؾ التقنية عمى أساس كونيا تطبيق -

 كونيا تقنية الجزيئات متناىية الدقة.
وما ىي خبرة  ،البد أف يتضمف الخطر والفائدة والسؤاؿ مثل مف وكيف؟ ولفائدة مف؟ -

المشاركة في الخطر؟ ومف يتحمل المسؤولية؟ ولكف البد مف السؤاؿ لماذا تمؾ التقنية 
 .ذات أىمية خاصة في التطبيقات العسكرية؟

لمتوسع اليائل في نتائج  ىتماـ بتقنية النانو العسكرية في السنوات األخيرة نظراً اد اإليزدإف إ      
ؤسسات العالمية المختمفة ىتماـ البالغ مف الجامعات والماإل التطبيقات العسكرية المذىمة، وأيضاً 

 ستفادة مف تمؾ التطبيقات في الكسب المادؼ.وذلؾ لئل

افات في حقل النانو العسكرؼ ذو أىمية بالغة في الميزاف التجارؼ لمعديد كتشميزاف اإل فيعد      
 مف األسباب، ومنيا:

اإليماف بأف حجـ ما تحقق في مجاؿ تقنية النانو العسكرؼ مف خبلؿ الشركات المختمفة  -
 كاف نتيجة الدعـ المادؼ القميل، مقابل ما سيتـ الحصوؿ عميو مف أرباح طائمة.

مف المعمومات البحثية الستثمار الشركات أف مف المتوقع مف إنتاج مف الصعوبة التأكد  -
 ليس مف السيولة فيمو.

 Nano Lawف مف أىـ القرارات أو قوانيف النانو في الواليات المتحدة األمريكية )أ حيث       
in USA:التالي ) 

 (.Clean Air Actقرار تنظيف اليواء ) -



 (.Comprehensive Environmental Responseقرار االستجابة البيئية الواسع ) -
 (.Compensation and Liabilityقرار المكافأة والتسامح ) -
 ( ضد المواد السامة.Policy Actقرار التأميف ) -
 (.Control Actقرار المراقبة ) -
  ى.نو في مجال حماية التراث الحضار تقنية الناتطبيقات 

 

 بتقنية النانو ثارصورة توضح معالجة األ 

 ٜٙٙٔبعد زلزاؿ ثار في فمورانسا داد كبيرة مف األأعلتقنية النانو الفضل في تجديد  كافف        
ريات والموحات التي ال جزاء مف الجداأمفت عدد كبير مف التماثيل وسقوط تأوالفيضانات التي 

الفارغة،  بلء المساحاتصباغ األصمية، فتمراؽ األاختعمى ، فالمواد النانوية ليا قدرة تقدر بثمف
صبلحيا  .وا 

 مميزات حبيبات النانو: 
 .حجاميا المتناىية في الصغرأ -
 .النشاط الكيميائيفى الزيادة الكبيرة  -
 .تستخدـ لتجنب استخداـ المذيبات مباشرة عمي سطح األثر -
و في شكل اسفنجة مشبعة بمواد أ gel))ف تستخدـ ىذه التقنية في شكل جل أويمكف  -

 .التنظيف



دني تأثير عمي أميو مف سطح األسطح الجدارية دوف كريمواستخدمت في إزالة المواد اإل       
و المستخدمة في األلواف وتعتبر مواد النانو تطور لمواد الجيبلتيف ويتـ تحضير مواد النان

حبيبات النانو المغناطيسية مثل (  magnetic Nano particles)ضافة إالتنظيف عف طريق 
بوليميرية حيث تتكوف الحبيبات المغناطيسية النانوية وليا القدرة  ةشبك إلىكسيد الحديد والكوبمت أ

 ((gelatin network ةىبلمي ةنتظاـ في صورة شبكترتيب نفسيا في تراكيب شديدة اإل عمي
و مواد أضافة المذيبات إالمساحات المراد تنظيفيا ثـ يتـ حجاـ مختمفة حسب أويمكف قطعيا ب

 .الشبكة اليبلمية إلىلتنظيف ا

عف  ةوىو عبار  ((self- cleaningف تستخدـ فيما يعرؼ بالتنظيف الذاتي أويمكف          
سطح أكسيد التيتانيـو واكسيد الزنؾ في صورة طبقة شفافة عمي أاستخداـ حبيبات النانو مف ثاني 

س العممي يعتمد عمي ساتساخ واألبغرض حمايتيا مف اإل(  (transparent coatingر ثاال
في امتصاص  ةيي تتخمص في قدرة الحبيبات النانو والت ((photo catalysisالتحفيز الضوئي 

(u.v  )كسدة المواد أتعمل عمي تحمل و  ةالشحنة وتصبح مواد مؤكسد ةمما يعمل فجوات موجب
 .زالتيا بالماءإالعضوية ويسيل 

 المنظورات المستقبمية لتقنية النانو((Nano Future Perspectives. 

ف تحدث  ثورة في أمما يتوقع ليا  ،متعددة التخصصاتكونيا تتميز تقنية النانو بطبيعتيا       
ف المواد أمجموعة واسعة مف التطبيقات حيث  وتأثير كبير عمى مجموعة متنوعة مف المجاالت
فسوؼ بحاث العممية الحالية ليا وتتـ تمؾ التوقعات في ضوء األالنانوية ليا إمكانيات ال حدود 

  نستعرض ذلؾ فى بعض المجاالت عمى النحو التالى: 

 :مجال الطب -

تي ال بلج األمراض العفي التركيبات النانوية بالفعل في إجراءات التشخيص و  ستستخدـ      
التحكـ في وسع وسيتـ أبيقات العبلجية ضد السرطاف بشكل التط تزاؿ غير قابمة لمشفاء وفي

نسجة  التي سيتـ زرعيا لممرضى الذيف بيـ أعضاء وأنسجة تالفة أو األمراض مثل األ مسببات
  .دوات الدقيقة وقوة الميزر األعمى كفاءةدوات الطبية مثل األوكذلؾ تطور األجيزة واأل مفقودة.



 :غذيةمجال األ -

وتعزيز المتصاص تداع نكيات جديدة ومتعددة القواـ، واستخداـ أقل مف الدىوف، إبيمكف        
نتاج لمواد  المواد الغذائية، ومنع المكونات التي تساىـ في ارتفاع نسبة الكولستروؿ في الدـ، وا 

 غذية والحاويات.مى األسطح والمعدات التي توجد بمصانع األنانوية تمنع التصاؽ الميكروبات ع

 :مكافحة بكتيريا الطعام -

النانو تكنولوجي في إنتاج مستشعرات حيوية قادرة ويتـ حاليا إجراء تجارب عمى استخداـ        
عمى التقاط البكتيريا الدقيقة التي تصيب الطعاـ وتتسبب في إفساده، وبالتالي سيكوف مف السيل 

 الحفاظ عمى حياة اإلنساف، مف خبلؿ الوقاية مف اإلصابة بيذه األمراض.

 :ختفاءالقدرة عمى اإل -

فانيا األمريكية تجارب عمى تحقيق إخفاء بعض األجساـ أجرػ بعض الباحثيف بجامعة بنسم      
، أو تقديـ ميزة الشفافية ألؼ جسـ ميما كاف المادة المصنوع منيا، حتى لو كاف جسما بشرياً 

 عتماد عمى النانو تكنولوجي في كسر خطوط الضوء بزوايا معينة.وذلؾ مف خبلؿ اإل

 :يخص التخزين والبضائع التجارية وفيما  -

و تخزيف المواد أ الشمس وحرارتيا، ةشعأعف  ف تظل  بعيداً أيجب  ىسواء المواد الت        
واد والصناديق فتعمل عمي الم نتاج مواد نانوية ترش عميإمكف أحرارة  ةاألخرػ  التي تحتاج درج

و تعمل كالخبليا أما طاردة لحرارة الشمس إنيا أ أػو امتصاص درجات الحرارة أتحويل  وتوزيع أ
 .سيةالشم

قدميا الخبير األمريكي المعروؼ ميخائيل روكو فإف حجـ اقتصاد  ىوبحسب التنبؤات الت       
وسيبمغ عدد العامميف في ىذا  ٕٕٓٓسيصل إلى ثبلثة تريميونات دوالر بحموؿ العاـ  االتكنولوجي

وجاتيا، فإنو القطاع حوؿ العالـ قرابة الستة مبلييف. وبالنظر إلى الحجـ اليائل ليذه السوؽ ولمنت
سيس ، عبر التأةمف الضرورؼ تحاشي األخطاء والممارسات السيئة التي رافقت ثورات تقنية سابق

 -ةقتصاديإ، ةإقتصادي -عف طريق تحقيق توازنات إجتماعية ستدامةلتحوالت قائمة عمى اإل
 بيئية. -جتماعيةا  بيئية، و 



 :وفي المجال العسكري  -

 ٕٕ٘ٓلمتكنولوجيا  النانوية  أف الجندؼ محارب المستقبل  في عاـ ووفقا لمعيد  ماساتشوستس 
عمومات الكيميائية / المر الحماية البالستية واالتصاالتسيكوف مجيز بنظاـ تكنولوجي متكامل يوف
جيزة مراقبة المناخ،  ومراصد صغيرة لقوة التكبير، وأوسبل  الحماية/ الحيوية، ومصدر لمطاقة، 

 .عينات سمعية وبصريةولوجي، ومومرصد فسي

نساف دقيقة تزرع في ضروس اإلأجيزة و أ ،جيزة تجسس في حجـ الذبابةأنتاج إكذلؾ      
  .يصعب كشفيا وعدسات الصقة ليا قدرة عمي التصوير

 

 جاوز حجم الذبابةتال ت روبوتات لمتجسس

ستمرار إلمخطر بعمبلء سريوف يعرضوف حياتيـ فمع تكنولوجيا النانو لف يكوف ىناؾ        
ال  صبح باإلمكاف صنع روبوتات لمتجسسبالدخوؿ إلى مناطق العدو الخطرة والحساسة فقد أ

رساليا فوراً بالتقاط وتسجيل كل المعمومات اإل تجاوز حجـ الذبابة تقوـ إلى مركز  ستخباراتية وا 
لذباب فميس كمو جمع المعمومات لتحميميا واتخاذ القرار المناسب واستباؽ العدو فاحترسوا مف ا

في شكل عدسة الصقة بمواصفات عالية تتحكـ بيا عف  ىذا وقد وقع صناعة كاميرا رقمية ،ذباباً 
مف الصور  بيا وىي قادرة عمى تسجيل كـ كبيرحؾ المنطقة المحيطة رمش العيوف و طريق 

 رساليا أنياً ا  و حمراء الفوؽ بمناظير مختمفة عادية سواء منيا القريبة والبعيدة المدػ و  والفيديوىات
 لى محمل مركزؼ.إ



 

وىو عبارة عف سترة  ،فسيجعل النانو الجندؼ في أريحية قتالية بما يعرؼ بالدرع الفورؼ        
عسكرية واقية ضد الرصاص يمكف أف تسمح بدخوؿ اليواء وتمنع دخوؿ الغازات السامة مف 

طريق تغيير المجاؿ الكيربائي األسمحة الكيماوية والبيولوجية تتغير مواصفاتيا وخصائصيا عف 
دؼ  ٖٕ أو المغناطيسي المطبق عمييا كما يمكف ليا تغيير لونو الخارجي إلى أشكاؿ متنوعة بو

 ،متمويو والتخفي ويمكف أف تتحوؿ إلى جبيرة مؤقتة عند حدوث الكسر أو ضاغط لمنع النزيفل
مكنيا الكشف عف الحالة مف خبلؿ حساسات نانوية ي اً بل يتوقع العمماء أف تصبح أكثر ذكاء

وىنالؾ الكثير مف المحفزات مثل  الفيزيائية لمجندؼ مف حيث الضغط ونبضات القمب واإلجياد.
حتواء المبلبس عمى ألياؼ تعمل كبطاريات بأحجاـ متناىية في الصغر ومسجات لبلستشعار إ

نتاج عضبلت خارجية مزروعة داخل الزػ  مف ذلؾ ، و العسكرؼ لتعطي الجندؼ قوة خارقة وا 
مف  الوسادة اليوائية الخاصة بالجنود والتي تعمل عمى تصمب الرصاصة في جزء صغير جداً 

ىذا إضافة إلى صناعة معدات عالية التكنولوجيا يجعل  ،الثانية لكي ال تخترؽ جسد الجندؼ
 .الجنود غير مرئييف ويقفزوف فوؽ الجدراف لستة أمتار ويعالجوف جروحيـ في مياديف القتاؿ

كذلؾ تطوير مركباتيـ وجعميا أكثر متانة وفاعمية قتالية برفع قدرتيا النارية باالستفادة مف        
نتاج غواصات صغيرة الحجـ ذات مقاومة عالية لمصدمات الحرارية و   ،صناعة النانو تيب ا 

 والميكانيكية المختمفة، باإلضافة إلى طائرات وسفف بحرية دقيقة الحجـ ذات سرعة فائقة تستوعب
 أعدادا كبيرة مف العتاد والمؤف والجنود.

 

 



 تقنية النانو في مصر والعالم العربي. 

أشار النقاد إلى عالـ جديد مف الممكية وسيادة الشركات بواسطة تكنولوجيا النانو، فمثمما        
ختراع، فإف ختراع لحفع الحق في اإلإتتعامل التكنولوجيا الحيوية مع الجينات، وتتضمف براءات 

ختراع سفر عف وجود الكثير مف براءات اإلأ قدرة تكنولوجيا النانو عمى التعامل مع الجزيئات قد
ختراع في إمة في الحصوؿ عمى براءات لممواد، وقد شيدت األعواـ القميمة الماضية طفرة ىائ
 نواختراع في مجاؿ تكنولوجيا النابراءة  ٓٓٛمجاؿ تكنولوجيا النانو، حيث تـ منح ما ال يقل عف

الدوؿ الرائدة في عدد براءات  ـ، كما أف األرقاـ تتزايد عاما بعد آخر، ومفٖٕٓٓخبلؿ عاـ 
 براءة اختراع،  ٕ٘ٗٙحصمت الواليات المتحدة  عمي أمريكا، فقد  ـٕٕٓٓختراع عاـ اإل
نبلحع استحواذ الدوؿ المتقدمة عمي و  ،المممكة المتحدة ٓٓٔوفرنسا،  ٕ٘ٗ و الياباف، ٓ٘ٓٔو

مبنية التحتية مخاوؼ مف عدـ وصوؿ الدوؿ النامية لثار أمزايا تكنولوجيا النانو وتطبيقاتو مما 
 .لتكنولوجيا النانو

ىتماـ واإلمف السعودية والكويت المحاؽ بعالـ التكنولوجيا الحديثة  بالرغـ مف محاولة كبلً       
في مجاؿ تقنية  عتبرىما المتخصصوف مف أكثر الدوؿ العربية تقدماً بالنانو بصفة خاصة، حيث ي

ة مشروعات عمبلقة فى ىذا بالدخوؿ إلى عالـ النانو عف طريق إقام اً صدرا قرار أالنانو فكبلىما 
صصات ، وتعد السعودية أوؿ دولة في المنطقة تدعـ إدراج ىذه التقنيات الحديثة في التخالميداف

 عممية.الطبية واليندسية وال

ىتماـ اإلويبلحع أف غالبية الدوؿ العربية األخرػ لـ تتخذ نفس الخطوات الكبيرة تجاه        
المناسب بيذه النوعية مف التكنولوجيا القادرة عمى حل كثير مف المشكبلت التى تواجو العديد مف 

العممي في أف البحث  إلىىذه الدوؿ فى المجاالت الصناعية والطبية والزراعية. ويرجع ذلؾ 
نتاج إشبو غياب عربي في  إلىىتماـ مما أدػ واإلالوطف العربي يعانى مف ضعف اإلنفاؽ 

أف عدد العمماء والميندسيف العامميف في  إلى، وتشير دراسات نولوجيا المعموماتية والبيولوجيةالتك
 ٜٜٚالبالغ  قل بكثير مف المعدؿ العالميألكل مميوف مف السكاف، وىو  ٖٔٚالدوؿ العربية يمثل 

 لكل مميوف.



أوؿ مركز لبحوث النانو تكنولوجي  النانو في مصر تـ إنشاء ةىتماـ بتقنيوفي سبيل اإل      
سنوات،  ٖعمي  ةمميوف جني ٓ٘ٔبمصر بتمويل مف صندوؽ تنمية العموـ والتكنولوجيا قدره 

العاممة بالخارج في جتذاب الخبرات المصرية إوتقوـ جامعة القاىرة بالتعاوف مع جامعة النيل ب
مجاؿ النانو تكنولوجي، وتوفر جامعة القاىرة نواة مف الباحثيف المتخصصيف في استخداـ ىذه 

 التكنولوجيا المتقدمة في مجاالت الطاقة البديمة وتحمية المياه.

 النانو مثل المؤتمر الدولي الثالث لعمـو ةكما تقاـ المؤتمرات العممية التي تدور حوؿ تقني       
الحد المبحوث شعبة البحوث الفيزيقية بالمركز القومي  نظمتوالمواد المتقدمة وتطبيقاتيا، الذػ 

 .ٕ٘ٔٓيناير ٔٔ

 ،عف دور أحدث التقنيات الفيزيائية في دراسة اآلثار المصرية، وحماية تراثنا الحضارؼ و       
محاضرة لعمماء مف مصر ودوؿ عربية وأجنبية حوؿ أىـ  ٕٔبحثا و ٓٛيتناوؿ المؤتمر

التطبيقات العممية لعمـ الفيزياء، وىو العمـ الميتـ بدراسة الظواىر الطبيعية الرئيسية في الكوف. 
المػػػواد المتقدمة وتطبيقاتيا و  وتتضمف البحوث أحدث التطورات في عموـ المواد النانو مترية

 لمختمفة. ا

ورشة عمل حوؿ أحدث التقنيات الفيزيائية المستخدمة في مجاؿ  ُعقدتمف خبلؿ المؤتمر ف      
حماية التراث الحضارؼ، وذلؾ فى إطار المشروع البحثي المشترؾ بيف أكاديمية البحث العممي 

؛ برئاسة الدكتور مدحت إبراىيـ لمف ريق البحثي والتكنولوجيا، والمجمس القومي اإليطالي لمعمـو
 المصرؼ، والبروفسير جوسبينا كابريوتي لمفريق البحثي اإليطالي.

خبلؿ أعماؿ -ويقدـ البروفسير اإليطالي ماركو فيريتي )مف مجمس العموـ اإليطالي(       
ما تـ إنجازه في مجاؿ أطياؼ األشعة السينية الفمورية، ودورىا في قياسات العينات  -الورشة

ضارؼ، إذ قاـ بتطوير مطياؼ محموؿ يمكنو دراسة اآلثار في مكانيا بدوف الخاصة بالتراث الح
أػ تغيير في الصفات التركيبية لؤلثر، وبما يضمف سبلمتو، وبكفاءة عالية تضاىي األجيزة 

 المعممية المتعارؼ عمييا.

ل وقاـ فيريتي بتجربة ىذا المطياؼ في عدد مف المواقع في ايطاليا خصوصا عمي التماثي      
 البرونز، إذ أثبت نجاحا كبيرا في ىذا المجاؿ. 



كما يعرض الفريق اإليطالي التقنيات المختمفة التى ُتستخدـ لحماية التراث الحضارؼ مثل       
األشعة تحت الحمراء، واألشعة السينية، وكذلؾ تقنية الفوتوجرامترؼ، التي تتـ بخبرة إيطالية، إذ 

 كنوع مف أنواع التوثيق.تقوـ بتصوير األثر بصفة أساسية 

بحاث تخص النمذجة الجزيئية واألشعة تحت الحمراء في حماية التراث أكما تـ تقديـ         
الحضارؼ المصرؼ، ويشير إلى أنو توجد خطورة مف انتقاؿ المموثات مف بعض مناطق التموث 

ر عضوية، التي قد المحيطة بالمواقع األثرية المتمثمة في التفاعل بيف المموثات العضوية وغي
 مي سبلمة األثر وقيمتو الحضارية.ينتج عنيا تآكل فى األثر، وعدـ ثبات األلواف، وىو ما يؤثر ع

ستخداـ التقنية النانو مترية أف تتـ حماية اآلثار مف المموثات البيئية، إذ تـ إويمكف ب       
ثار بحيث تحوؿ بيف التأثيرات تحضير مواد نانومتريو جديدة يمكف استخداميا في عممية ترميـ اآل

 البيئية المحيطة باألثر، وحدوث تأثير سمبي.

ستخداـ فرف الترذيذ الغازؼ إ، مع تقديـ براءة اختراع فييا، بوتـ تطوير ورشة بأيد مصرية       
يمكف استخداميا  ةرخيصة التكمفة، مف شأنيا إنتاج أكاسيد نانومتري ة،في تحضير مواد نانومتري

 وترميـ اآلثار.في طبلء، 

كما يقدـ )المركز القومي لمبحوث( الطرؽ الطيفية المختمفة، وتطبيقاتيا في حماية التراث       
الحضارؼ، إذ يوضح كيفية استخداـ األطياؼ الخاصة باألشعة تحت الحمراء في دراسة التركيب 

بيدؼ فيـ تركيبيا  الجزيئي، ويركز فييا عمي دراسات األحجار واألخشاب القديمة، ومواد الطبلء
 الكيميائي، كخطوة ميمة باتجاه عممية الترميـ.

ويقدـ  دور تقنية الجزيئات المفردة في دراسة المومياوات، وكيفية استخداميا في استكشاؼ       
الحضارة المصرية القديمة، وقد تـ مف خبلؿ مشروع مموؿ مف صندوؽ العموـ والتنمية 

اؼ يمكنو دراسة تركيب الجزيئات المفردة، وىو ما يمكف أف ُيعتبر التكنولوجية البدء في بناء مطي
إضافة في مجاؿ دراسة عينات التراث الحضارؼ عمي اختبلفيا، خصوصا تمؾ المتعمقة بالعينات 

 البيولوجية.

لزراعة  في مصر استخداميا في امكانية ا  و  بحاث في تقنية النانوأكذلؾ تجرؼ حاليا        
ألوؿ مرة   عمي أجيزة تدخل مصر شراؼ  متخصصيف مدربيف بالخارجإبإنشاء معمل تحت 



ستخدامات اإل ولخدمة مجاالت عديدة مثل مكافحة اآلفات بصورة دقيقة وآمنة صحيا وأيضاً 
نساف الذؼ يتعامل سميتيا وخطورتيا سواء عمي صحة اإلالمثمي لممبيدات واآلفات والحد مف 

وكذا األسمدة وتحديد كمياتيا اآلمنة   ، لحقوؿ الزراعيةمعيا سواء في البيوت والمنازؿ أو في ا
إلي جانب العديد مف مجاالت بحوث أخرؼ  واقتصادياً  والفعالة ورفع كفاءة استخداميا عممياً 

   . تواكب التطور العالمي

تحاد مجاؿ أبحاث النانو مع أبحاث اليندسة إوترجع أىمية ىذا المعمل إلي أنو يتضمف        
جديدة محميا  فاقاً أيفتح  رائداً  مصرياً  المتقدميف كل في مجالو ولتكوف النتيجة تطوراً الوراثية 
  . قميميا لـ يكف يحمـ بيا أشد المتفائميف في وقت سابقا  وعالميا و 

  النباتية بكل تغيراتيا الطبيعيةذلؾ يعني في النياية المساعدة عمي تحسيف األصناؼ ف      
رة أقوؼ لممساعدة في توفير قدرة أكبر عمي صنع إنتاج زراعي كبير وثرؼ بصو   ( لمجينات الوراثية )

  . ومتنوع يسيـ في سد الفجوة الغذائية التي نعاني منيا

ومف داخل المركز اإلقميمي لؤلغذية واألعبلؼ التابع لمركز البحوث الزراعية تبيف  أف        
كصماـ أماف وبإحكاـ تاـ لضماف  يعمل  ٕٜٛٔ  ىذا المركز منذ إنشائو بقرار جميورؼ عاـ

سبلمة األغذية واألعبلؼ والدليل عدـ وجود أؼ أزمة أو مشكمة في أؼ رسالة قادمة مف الخارج 
 .صفات القياسية والعيارية الدوليةصنف زراعي ألنيا ال تدخل إال وىي مستوفاة لمموا ػتحمل أ

إلحكاـ الرقابة عمي األغذية الداخل في وداخل ىذا المركز تـ إنشاء معمل النانو تكنولوجي       
  . يقات ىذه التكنولوجيا الجديدةتصنيعيا تطب

 تكنولوجى. مخاطر تقنية النانو 

ستخدامات وتسيـ  في النانو تقدـ مجموعة واسعة مف اإل عمى الرغـ مف أف تكنولوجيا       
ر ضارة  مقصودة أو غير نو قد يكوف ليذه التكنولوجيا أيضا آثاإال أالتقدـ العممي  السريع، 

 مقصودة عمى صحة اإلنساف والبيئة.

وتسيـ مخاطر النانو في كيفية التطبيق الخاطئ  ليذه التقنية مما يسيـ في استنشاؽ        
و شرب المياه المعالجة  أنساف النانوية وتأثير ذلؾ عمي صحة اإل كميات معينة مف الجسيمات



عمي  استنتاج لمصير وسموؾ الجسيمات النانوية في البشر وتتفاقـ ىذه المخاوؼ في عدـ القدرة 
  ما استخدمت وطبقت بشكل غير صحيح ذاإوذلؾ ألنيا مواد تتسـ بالسمية والخطورة  ،والبيئة

مدادات المياه إخبلقي لتمؾ المواد في معالجة أستخداـ الغير إمكاف اإل ومف تمؾ المخاوؼ أيضاً 
ئية لمتخمص مف البشر كبديل عف خاص مف الحروب الكيميا و التربة كنوعأو اليواء أومصادرىا 

وكذلؾ التجسس عمي الدوؿ مع استحالة كشف ذلؾ بسبب صغر حجـ  سمحة التقميديةاأل
 الروبوتات الخاصة بالتجسس.

كما أف النانو جزيئات صغيرة جدًا إلى الحد الذؼ يمكنيا مف التسمل وراء جياز المناعة في       
سل مف خبلؿ غشاء خبليا الجمد والرئة، وما ىو أكثر إثارة تإمكانيا أيضًا أف تالجسـ البشرؼ، وب

 لمقمق أف بإمكانيا أف تتخطى حاجز دـ الدماغ. 

أف  كما بيف سيتوف انتوني مف معيد طب في ادنبره )اسكتمندا( في دراسة نشرىا أخيراً         
غير مسبوقة، قد تكوف ضارة وقاتمة أنابيب الكربوف النانو مترية التي تعد بثورة تكنولوجية 

نساف، لذا يجب التعامل مع ىذا العمـ بحرص شديد، وقد طالب فييا اإللمكائنات الحية بما 
 عمى البشر. باستبعاد األغذية مف ىذا التطور التكنولوجي حفاظاً 

ت جزيئات النانو وأظيرت تجربة جديدة مف جامعة روتشيستر أجريت عمى فئراف تنفس        
 ا أدػ إلى مضاعفات صحية خطيرة.منيا استقرت في الدماغ والرئتيف، مأتبيف فيما بعد و 

كما تبيف آخر التطورات التي طرأت عمى تكنولوجيا النانو أنو تـ تطوير جوارب تحتوؼ        
عمي قميل  مف األبحاث ىي التي تحدثت عف مخاطر تكنولوجيا النانو ذلؾ لما قدمتو ىذه 

لى الجسـ إنتباه الباحثيف عف سمبياتيا، فتصل ىذه الجسيمات إجازات لفتت إن التكنولوجيا مف
ستنشاؽ ىو الممر يضمية مع الغذاء والماء واألدوية، ويبقى اإلعبر الجمد أو الرئتيف أو القناة ال
( تتصدػ لمعظميا وقميل منيا ما ينجح في macrophagesاألىـ ليا لكف الخبليا البمعمية )

ف ىذه الجسيمات تمر عبر الكمية دورة الدموية وأجيزة الجسـ، وبشكل عاـ فإلى الإالوصوؿ 
 الطحاؿ لتطرد خارج الجسـ.والكبد و 

حجميا المتناىي في ، نظرًا لإلى الدماغ وأنسجة الجسـ العصبيةقد تصل ىذه الجسيمات         
( والقنوات glial cells، لتحدث أضرارًا في الخبليا العصبية وخبليا الغراء العصبي )الصغر



، تشبو األضرار التي يسببيا مرضي الزىايمر وباركنسوف صبية والتيابات في النسيج العصبيالع
(Parkinson disease نتيجة لتفككيا وتولد أيونات وعناصر حرة تدخل إلى ) أنوية الخبليا
، وتحدث عمميات أكسدة ليذه الجسيمات لتساىـ ثر عمى صناعة البروتيف في الخميةتؤ و 

 باألضرار آنفة الذكر. 

، وحجميا الدقيق يمكنيا ط االتصاؿ األوؿ مع ىذه الجسيماتأما الجياز التنفسي فيو خ      
ى مف المرور عبر المرشحات والشعيرات واألغشية المخاطية المحيطة بالقناة التنفسية لتصل ال

 nickel، فأظيرت دراسة أف استنشاؽ جسيمات النيكل النانوية )لرئتيفالحويصبلت اليوائية في ا
NPs امنًا مع تركيزه العالي ضررًا كبيرًا في األُنيبيبات الكموية تز قد يسبب الوفاة، و  يوماً  ٖٔ( لمدة

، كذلؾ فإف جسيمات أكسيد ا في الخبلياُقصورًا في أداء الميتوكندري في البوؿ، ويسبب أيضاً 
فراز إ، وتحفز DNA( تسبب تمفًا في الحمض النووؼ zinc oxide NPsوية )الزنؾ النان

 االنترلوكيف. 

يزيد مف إفراز الدىوف ، جرعات مف جسيمات النحاس النانويةإف تعريض فئراف التجارب ل       
، كذلؾ زيادة في رر في الخبليا الكبديةنزيمات وظائف الكبد مما يدلل عمى حدوث ضا  الثبلثية و 
، كذلؾ ب تكوف حيوانات منوية غير طبيعيةوتسب ،البوؿ مف كرياتينيف وحمض اليوريا مكونات

أما جسيمات الفضة النانوية  ،(germ cell apoptosisتحفيز موت الخبليا الجرثومية )
(silver NPsفميا تأثيرات سامة )  ر تمنع جزيئات نانو سيمفعمى خبليا الجنينية السرطانية و

 ف ليا عواقب وخيمة عمى جسـ اإلنساف.أرائحة القدميف، لكف تبيف 

  ناىجتكنولوجي في الم النانوتقنية تضمين. 

حتدـ السباؽ اليوـ بيف الدوؿ في التنافس عمى استحواذ مفاتيح عموـ تقنية النانو، بعدما إ      
اء وغير ذلؾ مف مجاالت الماضييف لمسيطرة عمى االتصاالت والفض كاف السباؽ في العقديف 

إلى المنافسة  تسعى  وؿ لعصر النانو ضرورًيا ألؼ دولةالتميز والريادة العممية، حتى غدا الدخ
 في العمـو التطبيقية الحديثة، وفتح آفاقا القتصادات جديدة. 

اىج تطوير المن  إلىفتقنية النانو تمثل تحديًا حقيقًا لؤلنظمة التعميمية بما يجعل الحاجة       
صبلح  ةاالدراؾ المتأني لما يحدث مف تطورات غيرت مجرػ حياقصوػ لمقاومة   التعميـ أولوية  وا 



؛ لتخطى أزمة التعميـ الحالية، ونشر الثقافة العممية وجية المعاصرة بالمناىجمـ بتضميف التكنولاأل
يف مخرجات عمى أوسع نطاؽ، ودمج التكنولوجيا المتطورة فى التعميـ والحياة العامة، وتحس

ة عممية العممية التعميمية، وتربية أجياؿ حديثة قادرة عمى تطوير المجتمع، وحل مشكبلتو بطريق
 مستنيرة.

اؿ الميرة يتسـ والميندسيف والعم ،مف العمماء جديداً  صبح ىناؾ ضرورة إلنتاج جيبلً أف     
متعدد  جيبلً  ،بالمرونة يضاً أبالميارات العامة وميارات القرف الحادؼ والعشريف، ويتسـ 

التقدـ و  ىداؼ  التنمية المستدامة وخمق  استراتيجية وطنية لمريادة العممية،أ التخصصات لتحقيق 
 يود  الدولة في وضع معايير وطنية، وذلؾ مف خبلؿ  تضافر جمةالعممي جيل يسعي لرقي األ

تتناوؿ  تقنية التى لوجيا الرياضيات  والتكنو التخصصات ليس فقع مناىج العموـ و لمناىج متعددة 
،  التعميـ K-12في مرحمة رياض األطفاؿ حتي  الثاني عشر  nanotechnology))النانو 

والمتخصص مف خبلؿ المراحل الجامعية والدراسات العميا  ،ير النظامي، والتعميـ الفنيالغ
وعمميات   والتشجيع عمي التعميـ المستمر وتعميـ العموـ الغير الرسمية والتثقيف الشخصي

 .التدريب والتطوير الميني

ممراحل متعددة التخصصات سيمة ومبسطة خالية مف التعقيد خاصة ل وذلؾ بوضع مناىج      
وؿ السحرية في المجاالت المختمفة والحم التعميمية المبكرة وتطرح تطبيقات النانو تكنولوجي

 و عبلج. أ كانت قديما  تعد مزمنة ليس ليا حموؿ ىلمعالجة المشكبلت الت

بد مف دور بارز لممؤسسات موـ والزيادة في الكـ والكيف، الفمع التطور اليائل في الع      
ثراء لممناىج الدراسية، حتى ال يشعر الطالب بفجوة بيف الواقع الذؼ يعيشو ا  طوير و التعميمية مف ت

التعميمية تنمية البحث وما تقدمو لو المدرسة والبد مف مناىج تكسب المتعمميف في كافة المراحل 
 العممي وتعزيز التفكير الناقد واإلبداعي واتخاذ القرارات بناء عمى األدلة.

ثورة عممية ىائمة ال تقل عف الثورات الصناعية التي نقمت   رانو تعتبف تقنية النأحيث      
كل ما نترنت، إف ىذه التقنية ستعمل عمى إنتاج ف إلى عصر الفضاء واالتصاالت واإلاإلنسا

 يتخيمو اإلنساف بجودة عالية وتكمفة منخفضة.



كما ستعمل عمى تغيير معالـ الحياة بالشكل الذؼ ال يستطيع اإلنساف التنبؤ بو في عصرنا       
الحالي. وعمى الرغـ مف التنبؤات المتفائمة بما ستحققو تكنولوجيا النانو مف تقدـ وتطور ورفاىية 

مف األنظمة التعميمية أف تكوف مواكبة ليذه التقنية بحيث تحتل لئلنسانية إال أف األمر يتطمب 
 ميمة إلى جانب أولويات التعميـ األخرػ.  أولوية 

، والطب، تمثل أرضية مشتركة لعمـو اليندسة، واألحياء، والفيزياءإف تكنولوجيا النانو       
ىذه العموـ واستخداـ عناصر واستخداـ تكنولوجيا النانو في تطوير   والكيمياء، ولقد بدأ توظيف 

برؤية جديدة تمثل نقمة نوعية في عموـ النانو وما   ىذه المجاالت في بناء العموـ الدقيقة والتطبيقية 
يتصل بيا مف عموـ أخرػ، كما يتطمب إحداث نقمة نوعية وحقيقية في طرؽ واستراتيجيات تعميـ 

جامعي مع التركيز عمى تعزيز تعميـ العموـ والرياضيات خصوصا في مراحل ما قبل التعميـ ال
 المفاىيـ المشتركة بيف التخصصات المختمفة.

وعقد مف أجل ذلؾ العديد مف المؤتمرات والتي نادت بضرورة تضميف مفاىيـ تقنية النانو        
 .في المناىج الدراسية

 تكنولوجى. ىتمام العربي بتقنية النانواإل 

 الدوؿ التالية: فى ىذا الجانب نستعرضو 

 مصر: ىف -

ىتماـ عمى ضرورة التوجو لئل -ياء المصرؼ عالـ الكيم –أكد الدكتور مصطفى السيد حيث       
 بالشباب الباحثيف وتنمية قدرتيـ العممية وتوفير اإلمكانيات المناسبة لتنمية البحث العممي.

 المممكة العربية السعودية: ىف -

وكاف مف أبرزىا "المؤتمر الدولي  ،عقدت العديد مف المؤتمرات التي تيتـ بتقنية النانو     
تكنولوجي" والذؼ نظمتو جامعة الممؾ سعود ممثمة بمعيد الممؾ عبد هللا لمنانو  لصناعات النانو

في  تكنولوجي بمدينة الرياض، حيث دعا المؤتمر ضمف توصياتو إلى ضرورة إدخاؿ تقنية النانو
 .لما ليذه التقنية مف مستقبل مأموؿ مناىج الدراسية لممراحل األولية نظراً ال



لكترونية عمى أف قتصادية اإلالشذؼ في مقاؿ نشر لو في مجمة اإلوأكد د. طارؽ عبد هللا       
لحاقنا بركب تقنية النانو يتطمب انقبلبًا في عدد مف الممارسات الخاطئة في أنظمتنا التعميمية 

بحيث يتضمف ذلؾ  ،بتدائي، وحتى الدراسات العميامف التعميـ اإل المستويات بدءاً  عمى مختمف
إعادة النظر في مقررات وأساليب تدريس مواد العمـو األساسية كالفيزياء والكيمياء واألحياء 

تقبميا واستيعابيا والرياضيات، وذلؾ بالتركيز عمى تعريض الطالب ليا بشكل متدرج يسيل عميو 
 بتدائية إلى الجامعية.المرحمة اإلمف 

 :فمسطين ىف -

المؤتمر الفمسطيني الدولي لعموـ تقنية " :بعنواف عقدت جامعة النجاح الوطنية مؤتمراً        
النانو وعموـ المواد"، بتنظيـ مف جامعة النجاح الوطنية وجامعة فمسطيف التقنية خضورؼ) 

بتمويل مف المعيد القومي األمريكي ومجموعة ايريانا شامبيف( األمريكية، و  –وجامعة ألينوؼ 
االتصاالت الفمسطينية بالتل، حيث تناوؿ المؤتمر عدة محاور مف أىميا في ىذا المقاـ 

وىدؼ المؤتمر إلى إيصاؿ ثقافة تقنية النانو وأىميتيا إلى  ،استراتيجيات نقل تقنية النانو وتوظيفيا
  .القطاع التربوؼ 

 : األردن ىف -

-ٖٔ  مر تقنية النانو الذؼ نظمتو الجامعة األردنية في عماف في الفترة مفعقد مؤت      
بالتعاوف مع جامعة الينوؼ األمريكية وجامعة الممؾ سعود في الرياض، وقد ، ٕٛٓٓنوفمبر ٓٔ

كاف مف أىـ األوراؽ التي ُقدمت، ورقة عممية بعنواف: "وسائل وأساليب توصيل تقنية تقنية النانو 
الدوؿ النامية"، لمباحثة صفات سبلمة، والتي تناولت فييا أىمية دور أعماؿ الخياؿ لمعامة في 

لكترونية والفيديو في عممي وبرامج األطفاؿ واأللعاب اإلالعممي، والمتاحف العممية واإلعبلـ ال
 توصيل عموـ وتكنولوجيا النانو لمطبلب وعامة الجميور، وجذب اىتماميـ.

 :ىالخميج العرب -

يمت فعاليات المؤتمر الخميجي الثاني لمتثقيف بتقنية النانو وذلؾ تحت رعاية معالي قأ       
بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعميـ رئيسة المجنة الوطنية الُعمانية لمتربية  ةالدكتورة مديح

 والثقافة والعموـ.



ية والثقافة والعمـو بالتعاوف مع و المجنة الوطنية الُعمانية لمتربتنظموشارؾ في المؤتمر الذؼ       
مجموعة مف الخبراء  "ميمست"المنظمة العالمية الستثمار أوقات الفراغ بالعموـ والتكنولوجيا 

 والمختصيف في مجاؿ تقنية النانو.

يف استخدامات تكنولوجيا ب ىكما ربطت دراسة عممية رائدة أعدت في جامعة الخميج العرب       
واآلثار البيئية الناجمة عنو.  ىنفط الخاـ إلى البيئة في منطقة الخميج العربأزمة تسرب الالنانو و 

إذ توصمت الدراسة التي أعدىا الدكتور وائل المسمماني مدير برنامج التقنية الحيوية في جامعة 
الخميج العربي وآخريف إلى أف المركبات المتناىية الصغر الناتجة عف استخدامات تكنولوجيا 

عيق المنظومة البيئية الحيوية التي كانت تقـو تمقائيًا بتفتيت المموثات النفطية المتسربة النانو قد ت
 إلى البيئة.

 نولوجيا النانو في مجال التعميمالتحديات التي تواجو تك. 

 يمكف أف نجمميا فى األتى:       

 .نقص الموارد البشرية المؤىمة -
 .المحميةضعف التعاوف بيف الباحثيف في الجامعات  -
 .ونقص المعدات  والمرافق البحثية المناسبة -
  .ستفادة الوىمية منياالتكنولوجيات غير المستغمة، واإل تراكمات مف -
  .كتشافات بوتيرة متسارعةتقدـ البحوث واإل -
 .جتماعي بأىمية تقنية النانووضعف الوعي اإل ،نقص الثقافة العممية -
إعادة صياغة المناىج بما يتناسب مع التقدـ العممي المتسارع وخاصة في مجاؿ يحتاج  -

 .وقت وجيد ونفقات إلى
 .مجاؿ النانو والتربيةبيف صعوبة الجمع  -

 إدخال تقنيات "النانو" في برامجنا التعميمية. 

 ويمكف ذلؾ مف خبلؿ األتى:

 مدرسة.فتح فصوؿ خاصة بالتبلميذ ذوؼ الميارات التقنية في كل  -



التخفيف مف المناىج التي تتميز بالتكدس والحشو لصالح مناىج تقنية النانو حتي ال  -
 .تؤثر عمي الييكل الزمني لممناىج

 إثراء المناىج الدراسية بمفاىيـ تقنية النانو عمي المستوؼ العاـ والمحمي والفردؼ. -

فيو تكمل نواقص معينة  ،منيج، أو إحداث زيادات أو إضافاتواألثراء يعني  إغناء ال       
اكتشفيا المربوف في أؼ مف عناصره نتيجة، تحميل المنيج بمفرداتو وأىدافو وطرائقو؛ لموقوؼ 

 .عمى الفجوة بينو وبيف األىداؼ المنشودة

عادة بنائيا وفقا لمتغيرات تطرأ في ا  سة لممناىج الدراسية وتحميميا و درا :تطوير المناىج -
قتصادؼ أو النفسي وذلؾ جتماعي أو اإلي أو اإلالعممالمجتمع سواء عمى المستوػ  

بإعادة صياغة األىداؼ واختيار المحتوػ واألنشطة بحيث تسمح بإدخاؿ وحدات 
 تعممية عف تقنية النانو. تعميمية/

 المعمم وتقنية النانو. 

ثناء أتكنولوجي وذلؾ  عف النانو مف المعرفة كافياً  عداد معمميف يمتمكوف قدراً إ ينبغي        
ثناء وبعد الخدمة لرفع أ ةتباع ذلؾ ببرامج  تنمية مينيا  قبل الخدمة  و   كاديمياً أه دعداإ برنامج 
 المناىج المتضمنة لتقنية النانو. كسابو الميارات البلزمة لتدريسا  و  كفاءتو

 .جيزة ومعداتأبمعامل و  ينبغي تزويد المدارس :زمةبل البيئة التعميمية ال -
 :يجب أف المحتوي:  -

 ىـ الموضوعات التي يمكف تغطيتيا بواسطة المنيج:أ  يتضمف الجانب المعرفي:     

 التعريف بتقنية المايكرو والنانو. -
 تاريخ التقنية واستخداماتيا. -
 .ىمية تقنية النانوأ  -
 .ىتماـ العالمي والعربي والقومي  بتقنية النانوؼ مدؼ اإل -
  .تطبيقات تقنية النانو في مختمف المجاالت -
 .تقنية النانورواد  -



 مستقبل تقنية النانو. -
 .نواع المجاىر(أوات تقنية النانو )أد -
 التطبيقات المستقبمية المحتممة لمتقنية. -

تجاىات والميوؿ نحو التعمـ بط بسموؾ الفرد، ويتضمف القيـ اإلوالذؼ يرت :والجانب الوجداني     
 .تكنولوجي عف النانو

والذؼ يتضمف تطبيق المعرفة العممية عند التفاعل مع العالـ المحيط،  :والجانب الميارػ       
 .جتماعية، والميارات التقنيةات التفكير العممي، والميارات اإلواستخداـ ميار 

 :طرق التدريس -

فضل طرؽ التدريس الفاعمة لتدريس ىذه التقنية عبر المراحل أتوفير واكتشاؼ تقوـ عمى و       
  .لدراسيةا

 : والتقنيات الحديثة البلزمة الوسائل التعميميةواختيار  -
 .: مناسبة ومتطورةومصادر تعمم -
بداعي والناقد وحل المشكبلت واتخاذ تنمي  التفكير اإل أنشطة تعميمية:وتصميـ  -

 .القرارات
 :متعددة ومستمر. ووسائل تقويم -
  تكنولوجي النانوتقنية مثال لتدريس.  

في شكل قصة  لمكاتب والباحث والقاص المصرؼ محمود  :في تبسيط العموم لؤلطفال والطبلئع
 بعنواف: حساـ وتكنولوجيا النانو!!، سبلمة اليايشة

ة، دخل األستاذ مجدؼ: السبلـ عميكـ يا  - َدؽَّ جْرُس المدرسة معمًنا عف بداية الِحصَّ
 أبنائي.

 وعميكـ السبلـ يا أستاذ. -
ة في العاـ ال - ة العموـ، إْف شاء كلَّ عاـ وأنتـ بخير، ىذه آِخُر حصَّ دراسي في دروس مادَّ

ـ.  هللا أراكـ جميًعا العاـ المقِبل وأنتـ في الصف المتقدِّ



ة مفتوحة، فإذا كاف  - ة حصَّ يا أوالد، نحف قد انتيْينا مف كلِّ الدروس المقررة، وىذه الحصَّ
ر الدراسي أو خارجو؟  ىناؾ لديكـ أؼُّ أسئمة تخص مادَة العموـ، سواء داخل المقرَّ

فسكَتْت أنفاس كلِّ التبلميذ، وخيَّـ الصمت لعدة ثواٍف داخَل قاعة الدراسة، فتمفَّت مجدؼ  -
ينظر في جميع االتجاىات، حتى يجد أؼَّ تمميذ يتحرؾ أو يتكمـ، فتبتسـ وقاؿ: ما 

 أصابكـ يا أوالد؟! ال يوجد شيء في رأسكـ تسألوف فيو؟!
ستموىا طواَؿ العاـ الدراسي، فرَفع حساـ يَده إًذا؛ فأَنا سأسألكـ في دروس العموـ التي در  -

 يريد أف يستأذف لكي يتكمَّـ.
 نعـ يا حساـ، عندؾ سؤاؿ؟ -
نعـ يا أستاذ، إنِّي أمس شاىدُت فيمًما تسجيميًّا عمى قناة "تكنولوجيا" الفضائية، عف ماذا  -

دؼ والعشريف(، ىذا الفيمـ يا حساـ؟ كاف بعنواف )تكنولوجيا النانو.. تكنولوجيا الَقْرف الحا
ولكني لـ أحضْر مشاىدة الفيمـ مف بدايتو، كذلؾ لـ أْفيـ بعَض ما قيل في الفيمـ، فيل 

 يمكف يا أستاُذ أف تشرح لي ولزمبلئي ما ىي تكنولوجيا النانو، وما ىي فائدتيا؟
ا يا حساـ، فقد ُطِرح موضوع جديد في العمـ، وىو حديُث الساعة عمى الساحة  - جميل  جدًّ

ْغل الشاغل لمعمماء في جميع دوؿ العاَلـ، سواء في الدوؿ النامية أو العممي ة، والشُّ
مة، انتبيوا معي يا أحبابي، سوؼ أحكي إليكـ تاريَخ تكنولوجيا النانو، وأسيِّل  المتقدِّ
ر، فبل تنسوا ما أقولو  المعموماِت العمميَة؛ حتى َتصَمكـ المعمومة بشكٍل سْيل وميسَّ

صاتكـ التي سوؼ تتخرَّجوف بيا  -إْف شاء هللا  -مستقببًل؛ ألنَّكـ  عمى اختبلؼ تخصُّ
مف الجامعة، يمكنكـ تطبيُق تكنولوجيا النانو عمى أؼِّ عمـ مف العموـ التطبيقية، ونواحي 

 الحياة المختمفة.
ّـُ  - ُتعدُّ تكنولوجيا النانو التكنولوجيا األولى الرائدة في العاَلـ اآلف ومستقببًل؛ حيث يت

راعة والغذاء توظيف يا وتطبيقيا في مجاالت متنوِّعة مثل: التسميح واألْمف القومي، الزِّ
بات، تنقية وتطيير المياه، تقطير وتحمية مياه الَبْحر، إنتاج  واستصبلح األراضي، المخصِّ
دة، صناعة المحفِّزات  األجيزة والمواد المستخَدمة في مجاؿ الطاقة الجديدة والمتجدِّ

ستخَدمة في الصناعات الكيميائية، َتْكِرير البتروؿ، صناعة الموادِّ اليندسية الكيميائية الم
ثات،  والمواد المتراكبة، صناعة الَغْزؿ والنسيج، استكشاؼ األخطار البيئية ومعالجة المموِّ
صناعة األجيزة والمكونات اإللكترونية، تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات، الرِّعاية 



الطبيَّة، واستكشاؼ ومعالجة األمراض المستعصية، صناعة األدوية الصحية والتحاليل 
بيَّة، صناعة مستحضرات التجميل.  والعقاقير واألجيزة الطِّ

 فسَكت األستاذ مجدؼ فجأًة، ونظر لمتبلميذ، فقاؿ: ىل أنتـ معي؟ ىل تفيموف ما أقوؿ؟ -
 فرد الطبلب بصوت واحد: نحف معؾ يا أستاذ، نسمعؾ جيًِّدا. -
 اـ: منذ متى بدَأ ىذا الِعمـ الرىيب؟فقاؿ حس -
فتبسـ األستاذ مجدؼ، نعـ، يا حساـ، صحيح نحف نتحدَّث أواًل عف تطبيقات تكنولوجيا  -

 النانو قبل أف َنتحدَّث عف بدايات ىذا العمـ.
ـ أقامِت الجمعية األمريكية ٜٜ٘ٔفي مساء ليمٍة باردة مف ليالي شتاء شير ديسمبر  -

يًصا لحضور تمؾ لمفيزياء احتفااًل حضرَ  ه كوكبة  كبيرة مف عمماء الفيزياء، الذيف أَتْوا ِخصِّ
االحتفالية المقامة؛ تكريًما لمبروفسور ريتشارد فينماف عاِلـ الفيزياء األمريكي الشيير، 

ـ عف ُمجَمل أعمالو اإلبداعية األصيمة في ٜ٘ٙٔالذؼ ناؿ جائزَة نوبل في الفيزياء عاـ 
 عمـو ميكانيكا الكـ.

 ـ: ماذا حَدث في تمؾ الحْفمة يا أستاذ؟حسا -
مجدؼ: أْلقى فييا البروفسوُر فينماف محاضرًة تاريخية بعنواف )ىنالؾ الكثير مف الُغَرؼ  -

 بالقاع!(، وقد أطمق بمحاضرتو ىذه الشرارَة األولى لتفجير ثورة القرف الحادؼ والعشريف.
خواّصِ أؼِّ مادة، وتعظيـ ِسماتيا، وفي ىذه المحاضرة أحبابي: تنبَّأ فينماف بإمكاف تغيير  -

وذلؾ عف طريق إعادة ترتيب ذرَّاتيا بالشكل الذؼ يتأتى معو الحصوُؿ عمى تمؾ 
 الخواص المتميِّزة والمختمفة تماًما عف سماتيا األصمية قبَل إعادة ىيكمتيا.

 حساـ: ىل َسمَّى البروفسور فينماف ىذه التكنولوجيا بػ النانو؟ -
ـْ يسمِّ  - لقَّبيا العاِلـ الياباني "نوريو  ٜٗٚٔيا فينماف بيذا االسـ، بل في عاـ مجدؼ: ال َل

 تانيجوتشي" بمقب تكنولوجيا النانو.
ومدَّ مجدؼ يَده إلى المنضدة التي أمامو، وأمسؾ بقمـ الِكتابة عمى السبُّورة، وبدَأ يكتب  -

ىذا ىو اسـ (، انظروا يا أوالد، Nan- techn- l- gyعمييا باألْحُرؼ اإلنجميزية )
 تكنولوجيا النانو باإلنجميزية.

 مجدؼ: ىل تعِرفوف يا أحبابي َوْحدات قياس األطواؿ؟ -
 الكيمومتر. -الممميمتر  -السنتيمتر  -التبلميذ: نعـ يا أستاذ، فبدأوا يقولوف: المتر  -



 مجدؼ: إًذا يا أوالد، ىل سمعُتـ عف َوْحدة اسميا النانومتر؟ -
 ا يا أستاذ!!التبلميذ: ال، لـ نسمْع عني -
 حساـ: ىل ىي التي اشتقَّ منيا اسـ تكنولوجيا النانو؟ -
مجدؼ: بالِفْعل يا حساـ، أحسنَت قواًل، فالنانومتر ىو َوْحدة قياس أبعاد األشياء متناىيِة  -

. َغر، مثل: ذرَّات وجزيئات المادة، وكممة "نانو" باإلغريقية تعني قـز  الصِّ
-ٔالمميمتر، وكتب عمى السبُّورة: يعني  النانو متر = الواحد مف المميوف مف -

 عمى مميوف مف المميمتر. ٔممـ؛ أؼ:  ٓٓٓٓٓٓٔ
 حساـ: كيف نستفيُد مف تمؾ التكنولوجيا؟ -
مجدؼ: سؤاؿ  أكثُر ِمف رائع، فمكلِّ تكنولوجيا مصدر رئيس لتطبيقاتيا، وىنا ُتَعدُّ المواد  -

العمماُء باْلتقاط الذرَّات متناىية  النانوية المصدَر الرئيس لتكنولوجيا النانو، حيث يقـو
َغر، والتبلُعب بيا لتحريكيا ِمف مواضعيا األصمية إلى مواضَع أخرػ، ثـ دمجيا مع  الصِّ
ذرَّات لموادَّ أخرػ لتكويف شبكات بمورية؛ لكي نحصَل عمى موادَّ نانوية األبعاد متميزة 

 الخواص عالية األداء.
 تريدوف معرفَتو؟وىناؾ تعريف  لممواد النانوية، ىل  -
 التبلميذ: نعـ يا أستاذ. -
ا التي يتّـُ تحضيرىا في  - ُتعرؼ الموادُّ النانوية بأنَّيا مجموعة  مف المواد الصغيرة جدًّ

المعمل، أو توجد بالِفْعل في الطبيعة، والتي تتراوح مقاييُس أطواليا أو أقطار حبيباتيا ما 
ػ نانومتر، فتمؾ  ٓٓٔنانومتر إلى  ٔ.ٓبْيف  الِفئة مف الموادِّ النانوية التي ال تتعدَّ

نانومتر أىمية اقتصادية ُعْظمى، فيي أكثُر المواد النانوية  ٓٓٔمقاييس أقطارىا عف 
بية المتنوعة. ناعية والطِّ  قدًما، وأوسعيا انتشاًرا وتطبيًقا في المجاالت الصِّ

 ألبرت أينشتايف؟ فنظر مجدؼ لمتبلميذ وىو يسأليـ: ىل يعرؼ أحد  منكـ شيًئا عف -
فردَّ أحدىـ قائبًل: نعـ أسمع عنو أنو عاِلـ، وىناؾ مسمسل كرتوف ُأشاِىده عمى التميفزيوف،  -

 اسمو "صغار أينشتايف"، فَضِحؾ جميُع التبلميذ عمى زميميـ.
ة حياتو، اشتراه لي  - فأشار حساـ بيده: أنا أعِرفو جيًدا يا أستاذ، فقد قرأُت كتاًبا عف قصَّ

ْيف الماضي ضمَف ُكُتب ميرجاف القراءة لمجميع.أبي في ال  صَّ
ـُ ُتْعطي لنا بعَض المعمومات عف ىذا العاِلـ الفذ؟ -  مجدؼ: فيل لؾ يا حسا



حساـ: بكلِّ تأكيد، أينشتايف ىو عاِلـ في الفيزياء، ُوِلد في ألمانيا ألبويف ييودييف،  -
تايف بْيف جميع الفيزيائيِّيف بأنَّو وحَصل عمى الجنسيتيف السويسريَّة واألمريكيَّة، يشتير أينش

ة والنظرية النِّسبية العامَّة، حاز في العاـ  عمى  ٕٜٔٔواضع النظرية النسبية الخاصَّ
 جائزة نوبل في الفيزياء.

مجدؼ: أحسنَت يا حساـ، سممت يا ابني، كما سمعتـ زميَمكـ، فكلُّ ما قالو صحيح،  -
 وتمؾ ىي فائدُة القراءة واالطبلع.

ُت لكـ اسـَ عاِلـ الفيزياء والرياضيات الشيير ألبرت أينشتايف، ونحف نتحدَّث عف أنا ذكر  -
تكنولوجيا النانو؛ ألنَّو تناوؿ في جزء مف برنامجو العممي لِرسالة الدكتوراه منذ ما يقُرب 
كَّر في الماء، حيث تمكَّف مف حساب  مف مائة عاـ كيفية انتشار، وذوباف جزيئات السُّ

كَّر، ووجد أنو ال يتعدَّػ النانومتر الواحد.أبعاد جزؼء وا  حد مف السُّ
 حساـ: يا أستاذ، أيف ىو اآلف؟ -
 مجدؼ: أينشتايف تقصد؟ -
س ِعمـ تكنولوجيا النانو، في أؼِّ بمد يعيش اآلف؟ -  حساـ: ال، ريتشارد فينماف مؤسِّ
أينشتايف، ـ عف عمر يناىز السبعيف عاًما، أما ٜٛٛٔمجدؼ: ُتوفِّي فينماف في عاـ  -

 ـ.ٜ٘٘ٔفُتوفِّي عاـ 
فَرفع مجدؼ يَده؛ لينظَر إلى ساعتو؛ ليعرؼ كـ تبقَّى ِمف وقت الحصة، وقاؿ: يكفي ىذا  -

ة، ىل فيمتـ أفَّ تكنولوجيا النانو ُتَعدُّ   -وبحق  -يا أوالد، دقيقة واحدة، وتنتيي الحصَّ
ْحرؼ لمتقدُّ  ـ واإلنماء االقتصادؼ، المبنيِّ تكنولوجيا القرف الحادؼ والعشريف، والِمفتاح السِّ

 عمى العمـ والمعرفة؟
 فدؽَّ جرس المدرسة، ىل تريدوف أؼَّ شيء مني يا أحبابي؟ -
 ال يا أستاذ، في ِرعاية هللا. -

 

 

 



 عممية. توصيات 

ونستعرض مجموعة مف التوصيات التى يجب أف ننتبو إلييا فى الفترات القادمة عمى النحو      
 التالى:

  وسع  وذلؾ عبر أالبد مف  تنمية الوعي التثقيفي عف تقنية النانو لدؼ المجتمع بشكل
فبلـ الوثائقية العممية  ترنت والمنيج المدرسي والمجبلت والجرائد واألناإلعبلـ و جيزة اإلأ

 وورش العمل والندوات والمؤتمرات وغيرىا مف قنوات المعرفة.
  صارمة فيما يختص  لؤلمـ المتحدة بسف قوانيف قياـ المنظمات الدولية التابعة ضرورة

تبلعب في تعديل الأو  سمحةنتاج األإالنانو سواء في  ةستخداـ الضار لتقنيباإل
 .الجينات الوراثية

  طر بحثية ممزمة لمحد مف جموح البحث العممي الخاص بتقنية أُ وضع معايير دولية و
 .تكنولوجى النانو

 واؿ البلزمة مومساعدتيا برصد األ الدوؿ الناميةف يقوـ البنؾ الدولي بتشجيع أ
 لرفع مستواىا وتحقيق التنمية لدييا. تكنولوجىستثمار في مجاؿ تقنية  النانو لئل

   مثل  تكنولوجى النانو ةستثمار في مجاؿ تقنيلئلتشجيع الدولة لمشروعات الشباب
 .وتنقية المياه توليد الطاقة

 إلىولوجي في مراحل التعميـ المختمفة مف الروضة تماـ بتضميف مفاىيـ النانو تكنىاإل 
 .الصف الثاني عشر

  تتضمف موضوعات النانو  ىعمي تدريس المناىج الت ةعداد وتدريب كوادر قادر إ
 تكنولوجي.

 ىتماـ اإلبلب وزياده دافعيتيـ لمتعمـ عف النانو تكنولوجي لتزايد مستوػ طتحفيز ال
 المستدامة. تقدـ المجتمع وتحقيق التنمية مستقببلً التكنولوجيا مما يعني و بمسار العموـ، 

  مف التركيز عمي  بالتركيز عمي فوائدىا بدالً  النانو ةجابية نحو تقنيإيخمق اتجاىات
 .رىاطمخا

 تكنولوجى. تشجيع إقامة مراكز البحوث والتطوير لدعـ وتطوير تقنية النانو  
  يق التنمية المستدامة.جازات تقنية النانو في الصناعات لتحقإنالسعي لتطبيق 



  بأنواعو وتنقية المياه مجاؿ التخمص مف التموث  نجازات تقنية النانو فيإالسعي لتطبيق
 .ر المشكبلت في مجتمعاتنا العربيةكبأنيما مف المموثة أل

 بحث العممي في مجاؿ تقنية النانوتشجيع ال. 
 المكثفة، والتدريب تدريبيةالبعثات أو الدورات ال ساؿإر خبرات العالمية بالستفادة مف اإل.  
  ستطبلع إممف لـ بصمة واضحة في ىذا المجاؿ ببناء الوطف أاستغبلؿ العمماء مف

 .ـ فيما يخص بإقامة مشروعات قوميةستفادة بخبراتيخذ بمشورتيـ واإلآرائيـ واأل
 .مقترحات لمبحوث العممية 

 العديد مف البحوثنجرػ فييا التى يجب أف  مقترحاتونستعرض مجموعة مف ال       
 فى الفترات القادمة عمى النحو التالى:

 مناىج الجغرافيا والعمـو  ىف تكنولوجىتضميف تطبيقات تقنية النانو  ىف ثجراء بحو إ
 .لممراحل التعميمية المختمفةوالتكنولوجيا 

  المستحدثات التكنولوجية المعاصرةعمل تقويـ لمناىج التعميـ في ضوء. 
   لوجيو ة لتدريس موضوعات النانو تكنعف طرؽ تدريس فعال بحاثأعمل. 
 تتناوؿ تطبيقات تقنية النانو في مجاؿ الزراعة ىالت تشجيع البحوث. 
  وضع مقترحات لمواد تكنولوجية تقوـ عمى دراسة المستحدثات التكنولوجية فى المراحل

 الدراسة مف خبلؿ رسائمنا العممية.
 وجى فى مختمف المجاالت التى سبق عرضيا فى فتح مجاؿ البحوث عف النانو تكنول

 ىذا الكتاب.
  دراسات جدوػ عف إنشاء مراكز بحثية وىيئات عممية قائمة ومستقمة عمى تقنية النانو

 تكنولوجي، لمبحث نحو سبل التقدـ.
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جتاهات وتقنيات إلتعلمي إملعارصة  إ 
 محتويات الفصل:

 .مقدمة 
  المستحدثات والتقنيات التي يجب تضمينيا في المناىج الدراسية 

 (.(Nano technology: تقنية النانوأوالً  -
 .(STSقضايا العمـو والتكنولوجيػا والمجتمػع )ثانيا:  -
 .((STSE: منحي ثالثاً  -
 (.ICT): تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت رابعاً  -
 .(geomatics: "الجيوماتكس" )خامساً  -
 ".الرياضيات –التصميـ اليندسى  –التكنولوجيا  –العموـ "( STEM: مدخل )سادساً  -
 (TIMSS)  لمعمـو والرياضياتسابعا: توجيات الدراسات العالمية  -
 .مراجع الفصل الثامف 

 

 

 

 

 

 



 .مقدمة 

يحتل موضوع تطوير المناىج التعميمية أىمية بالغة ومتزايدة في ظل التغيرات العالمية مف       
تكتبلت اقتصادية وسياسية  وطغياف لمتكنولوجيا والمستحدثات ومطالبة  النظـ التعميمية اف تكوف 

الجودة  تسمح الطبلب بميارات وكفاءات القرف الحادؼ والعشريف مما حدا بالعالـ مخرجاتيا عالية 
الي؛ وجود توجيات عالمية فيما يختص بالمناىج الدراسية وتفعيميا لخدمة النواحي  االجتماعية 

 واالقتصادية  والسياسية  والثقافية بالمجتمعات.

خذت بأساليب التطوير، وتضميف التقنيات أمثمة لبعض الدوؿ التي أنو برزت لمعالـ أكما       
في المناىج الدراسية والتي تحولت مف دوؿ فقيره الي دوؿ تتصدر قائمو التنافسية العالمية مثل 

بمناىج البحث العممي  :سنغافورة وماليزيا وغيرىـ، ويقصد بالمناىج ىنا معنياف، يرتبط األوؿ
، (Curriculum)بالمناىج الدراسية ، ويختص اآلخر (Research methodology) وتقنياتو

ثر مف قناة اتصاؿ واحدة يتـ مف خبلليا األخذ واإلضافة أكوىما كوجيي عممة واحدة، وبينيما 
في الوقت عينو. فالتدريس يوفر األرضية الرحبة الخصبة لؤلفكار وموضوعات البحث والتقصي، 

لمعرفة مف الحالة النظرية ويضيف البحث خبرة ومعرفة جديدة، إضافة إلى ذلؾ فانو ينقل ا
 المجردة إلى الحالة العممية والتطبيقية معززا إمكانية النقد والتطوير والتأمل الفكرؼ والتنظير. 

جل أف تنجح الجغرافيا في أفمف  ،وتحدؼ المناىج راجع إلى التحديات السابقة ومرتبط بيا      
ولكي تنتصر الجغرافيا عمى  ،ييا أوالً مواجية ىذه التحديات، عمييا أف تتحدػ نفسيا وتنتصر عم

ف عمى الجغرافييف إعادة النظر بالمناىج البحثية وبالمناىج التدريسية بصورة كاممة، كي إفنفسيا 
تتوافق مع متطمبات العصر الجديد: عصر السرعة، عصر ثورة المعمومات، عصر التقنيات 

 .(ٖٕٔٓاإللكترونية، عصر األفق الواسع مف مكاف ضيق.)المعافا،

تحقيق التنمية ومقاومة التحديات في القرف الواحد  إلىسراع اإلإف العالـ  ينخرط في       
بتكار لمخروج واإلبداع اإلال مكاف لمخامميف، لما يواجيو مف تحديات معقدة تستمـز  والعشريف حيث

 بحموؿ ناجعة مف خبلؿ عقوؿ مفكرة ومبدعة ومتطورة.

إلى جنب مع التقدـ ويعجل بو، في حيف أف كل متشائـ يجعل  اً إف كل متفائل يتحرؾ جنب»      
 )ىيميف كيمر(« العالـ في حالة جمود



 جب تضمينيا في المناىج الدراسيةالمستحدثات والتقنيات التي ي. 

لممناىج أىمية كبيرة فيي الوسيمة الرئيسية لمتعميـ، لذلؾ يجب االىتماـ بيا، باعتبارىػا أحد       
اليامة لمعممية التعميمية فيي األداة األولي بيف يدؼ المعمـ والطالب، فكػاف البػد مف العناصر 

االىتماـ بيا اىتماما كبيرًا في ظل التطورات العممية والتكنولوجية اليائمة وفي خضـ ىذا التطور 
العممي والتكنولوجي تسعي الدوؿ والمؤسسات التربوية ومراكز البحوث إلي تطوير المناىج 

تعميمية حتى تستطيع مواكبة ىذا التطور، ومػف ىنػا أصػبحت قضايا العموـ والتكنولوجيا في ال
عصرنا الحاضر ومف أىـ العوامل األساسية في تطػور األمػـ وتساعد في تشكيل جميع جوانب 

 .الحياة اإلنسانية، مما يمـز الحكومات والمؤسسػات التربويػة

ـ أف تأخذ عمي عاتقيا العمل عمي توفير تعميـ مبلئـ في ومراكز البحوث ووسائل اإلعبل       
مجاؿ العموـ والتكنولوجيا لتطوير وعي الطمبة والعامة فييا لتمكنيـ مف اإلفادة مف المعرفة 
العمميػة، والمحافظة عمي البيئة وتجنب المشكبلت والمشاركة النشطة في صنع القرار بشػأف 

 .بالعمـو والتكنولوجيا القضػايا العالمية والمحمية المتصمة

 :Nano technology: تقنية النانوأوالً 

 يجب التحرؾ السريع لمواكبة التطور العالمي في مجاؿ تقنية النانو بداية مف:     

مخططي المناىج: وحيث إف تقنية النانو شاممة لجميع التخصصات في العمـو بمختمف  -
الفيزياء( وفي الرياضيات وتشمل أيًضا التربية فروعيا )الكيمياء، األحياء، الجيولوجيا، 

اإلسبلمية والمغة العربية واالجتماعيات كالجغرافيا وكذلؾ التربية البدنية والفنية فعمى وزارة 
التربية والتعميـ تطوير المناىج بداية مف األىداؼ واختيار المحتوػ وتنظيمو وتقويمو 

 ىتماـ المحمي والدولي بتقنية النانو.واختيار األنشطة الصفية والبلصفية لتعكس اال
المعمميف والمعممات: ويعتبروف التحدؼ الفعمي لوزارة التربية والتعميـ فيناؾ ما يقارب مف  -

نصف مميوف معمـ ومعممة يحتاجوف لبرامج تدريبية تثقيفية عف تقنية النانو وكذلؾ إلى 
 برامج متخصصة لمعممي العمـو كل فيما يخصو في الجامعات.



يئة التعميمية: وتشمل تطوير معامل العموـ )والفيزياء، الكيمياء، األحياء، الجيولوجيا( الب -
لتواكب تطوير المقررات في ضوء تقنية المستقبل تقنية النانو، باإلضافة لتوفير الوسائل 

 التعميمية والتقنيات الحديثة.
ة مع الجامعات المحمية وأخيًرا: تحتاج وزارة التربية والتعميـ إلى عقد شراكات استراتيجي -

والدولية ومراكز األبحاث وكذلؾ مع وزارات التربية في مختمف أنحاء العالـ لبلستفادة مف 
 .(ٕٔٔٓ، .)الخالدؼالخبراء والمختصيف ولتبادؿ البرامج والفعاليات في مجاؿ تقنية النانو

 :(STS: قضايا العموم والتكنولوجيـا والمجتمـع )ثانياً 

Science Technology and Society 

يعمل ىذا المدخل عمي تزويد المتعمميف بتربية عممية وثقافة تكنولوجية مناسػبة تيػتـ        
، ولقد تـ اختيار ىذا الموضوع العممية والجغرافيابمتطمبات ىذا العصر، كمنياج العموـ والثقافة 

مف أكثر المواد المناسبة لتعميـ الطمبة لمػا لػو مػف أىمية كبيرة وخصوصا أف مادة الجغرافيا تعتبر 
إف تدريس قضايا العموـ والتكنولوجيا والمجتمع  STSقضػايا العمـو والتكنولوجيا والمجتمع

STS في إطار منياج سميـ يحػدث تغيرات قوية في اتجاىات الطبلب نحو العمـ ،ونموًا ممحوظًا
 (ٕ٘ٓٓ المختمفة المتعمقة بالعمـ )سالـ، في ميارات عمميات العمـ، كمػا يزيد مف إدراؾ المفاىيـ

، رفالمتعمـ والمجتمع تتغيػر حاجاتيما وأىدافيما وتطمعاتيما وأماليما ومعارفيما مف حيف إلي أخ
وتتغير طػرؽ التفكيػر التي يحتاج إلييا وفق التغيرات المستمرة مف حوليا في عالـ يتغير بسرعة 

 .)ٕ٘ٓٓ:ٚٔ )عبابنة،.قبل غير مشيودة مػف

توفر ىذه الحاجػات واألىداؼ والتطمعات في ( (STSومنحى العموـ والتكنولوجيا والمجتمع      
المستقبل ويؤكد رواد التربية عمى أف دراسة العموـ والتكنولوجيا في سياؽ اجتمػاعي البػد أف تكوف 

 مواطنة.جزءًا مف جوىر المناىج فػي المرحمػة الثانويػة وكعنصػر تػابع لمتربيػة العامػة لم

 

 

 



 :((STSE: منحي ثالثاً 

Science Technology Society and Environment  

منحى تفاعل العمـ والتقنية والمجتمع والبيئة عرؼ منحى  ىو يعنى أنوو  :STSE))منحى      
تفاعل العمـ والتقنية والمجتمع والبيئة وىو مدخل حديث يعنى بدراسة المشكبلت والقضايا البيئية 

 (.ٖٗص: ،ٕٕٓٓ)القحطاني،  ذات الصمة بالعمـ والتقنية والمجتمع وتأثيرىا عمى أفراد المجتمع.

قنية مع المجتمع والبيئة يسعى  إلى تطوير المجتمع  نحو األفضل ف ارتباط العمـ والتإ      
وبذلؾ اقترف النيوض االجتماعي بالتقدـ العممي والتقني ،واف التطور السريع في المجتمع والزيادة 

 المضطردة في المعرفة تحتـ إف يظير تطورًا في مجاؿ أعداد مناىج العموـ وطرائق تدريسيا. 

والتقني السريع والمستمر يطرح أماـ المدرس باستمرار مشكبلت جديدة  فالتقدـ العممي       
يجاد الحموؿ ليا األمر الذؼ يجعل المدرس في حاجة مستمرة وممحة  عميو إف يقوـ بمواجيتيا وا 
إلى اكتشاؼ أكثر طرائق التعميـ واالستراتيجيات الفعالة وكمما كانت تمؾ الطرائق أو 

 طبيعة عممية التعمـ المدرسي.ستراتيجيات أكثر ارتباطا باإل

. وبالعوامل المعرفية واالنفعالية واالجتماعية التي تؤثر فييا كمما كانت أكثر نجاحا وفاعمية     
 .(ٖٕٔٓ)الموسوؼ، 

 (:ICT): تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت رابعاً 

information and communications technology 

المعمومات واالتصاالت أحد أىـ األساليب الحديثة التي يمكف كمػا تعػد تكنولوجيا       
استخداميا في إعداد وتنظػيـ وتقديـ المقررات خاصة مناىج الجغرافيا بما يتناسب واألىداؼ 

 .التربوية مف جية والتقدـ العممي والتقني مف جية أخرػ 

ة متفاعمة تشجع الطبلب عمى تقػدـ تكنولوجػيا المعمػومات واالتصاالت لمطبلب بيئة تعميمي       
االندماج في العممية التعميمية ، فعمى سبيل المثاؿ : بداًل مف أف يقرؤوا في الكتب دور الزراعة 

الممكػف أف يسػتمعوا ويشاىدوا لقطات حية عف  في توز يع السكاف في أقاليـ العالـ المختمفة، مف



كل منيا، األمر الػذؼ يجعػل مػف دراسة أنماط الزراعة في العالـ وعدد السكاف الذؼ يعيش عمى 
 الجغرافيا مادة حيوية وفعالة وذات معنى، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ األدوات الحديثة لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت وتتػيح أدوات تكنولوجػيا المعمػومات واالتصػاالت لمطبلب مصادر متعددة 

ر الذؼ يسيـ وبشكل فعاؿ في تدعيـ عممية األم ومتنوعة لمحصوؿ عمى المعمومات الجغرافية،
تعميـ وتعمـ الموضوعات الجغرافية، فقد أشارت الدراسات إلى أف بعػض الطػبلب يتعمموف بشكل 

ويتعمـ اآلخروف بشكل أفضل مف استخداـ  أفضل عند استخداـ المصادر المسموعة أو المرئية،
 .باألقمار الصناعيةقواعد البيانات والصور الفوتوغرافية والصور الممتقطة 

يعد التعميـ في عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعصر االقتصاد المعرفي سمعة و       
وقوة محركة لمتغيير، فعالـ اليوـ يتعامل مع التعميـ بطريقة تختمف  أكثر حيوية ومقدمة لمنجػاح

والتي أعدتو المجنة القومية ىمية" أ  القضايا األكثػر" عف الماضي، فمقد أشار التقرير المعنوف بػ
لمتعميـ ومستقبل أمريكا إلى أف العالـ لـ يشيد مرحمة مثل المرحمة الحالية، حيث يكوف نجاح 

تمع اليـو مجاؿ واسع ا عمى التعمـ، وال يوجد في ااألمـ والشعوب وحتى بقاؤىا مرتبطًا بقدر
ديد المشكبلت وحميا وتعمـ لغير الماىريف الذيف ال يجيدوف استخداـ مصادر المعرفة، وتح

 .(ٕٓٓٓالتكنولوجيا الحديثة )رايمي،

 :(geomatics) ": "الجيوماتكسخامساً 

سـ العممي الذؼ يطمق عمى العموـ والتقنيات المتعمقة بالبيانات العمرانية بييئتيا اإلىو        
شامبًل جمع  -الجغرافيةأو -الرقمية بما فييا المسوحات العمرانية ونظـ المعمومات المكانية 

دارة البيانات العمرانية.  المعمومات العمرانية والمعالجة والتحميل والعرض وتكويف الخرائط وقياس وا 
ويعد ىذا التخصص امتداد طبيعيا لتخصص تخطيط المدف، يحتوؼ التخصص عمى تقنيات 

العمارة ، اليندسة،  متنوعة لمتخصصات المرتبط بالعمراف مثل التخطيط المكاني. عمارة البيئة،
وبذلؾ فيو أساسي لكل العموـ  ،الجيولوجيا، تطوير األراضي والممتمكات، التخطيط البيئي وغيرىا

المرتبطة بالعمراف والمكاف والتي تعتمد عمى البيانات العمرانية مثل المساحة واالستشعار عف بعد 
 .(GPS)تحديد المواقع العالمي ونظـ -الجغرافية -والخرائط الجوية ونظـ المعمومات المكانية 



الجيوماتكس كمصطمح فيو المصطمح المستخدـ في التعبير عف كل ما يتعمق بالحصوؿ ف       
واستخداـ المعمومات الخاصة بارتباط عموـ األرض واليندسة الفراغية  دارة،ا  عمى جمع، وعرض، و 

مزيج مف التقنيات التقميدية  لمساندة أعماؿ المساحة الطبوغرافية واالستشعار عف بعد باستخداـ
 Laser)الفضائي لتحديد المواقع باالضافة إلى تكنولوجيا المسح بالميزر  ((GPSونظاـ 

(Scanner  لخدمة قائمة طويمة مف المشروعات اليامة في مجاالت اليندسة المعمارية ذات
 القيمة الخاصة وأعماؿ رفع وتخطيط المدف األثرية ومواقع المحاجر والمناجـ.

 -مكونات عمم الجيوماتكس: -

 يمكف عرضيا فى األتى:      

 نظم المعمومات الجغرافية:  -1

ىو حالة خاصة بأنو (: "نظاـ المعمومات الجغرافية DUEKER 1979عريف دويكر )ي       
مف نظاـ المعمومات تحتوؼ عمى قواعد بيانات تعتمد عمى دراسة التوزيع المكاني لمظواىر 

لتي يمكف تحديدىا في المحيط المكاني مثل النقاط والخطوط والمساحات، واألنشطة واألىداؼ ا
حيث يقوـ نظاـ المعمومات الجغرافية بمعالجة البيانات المرتبطة بتمؾ النقاط أو الخطوط أو 
المساحات لجعل البيانات جاىزة السترجاعيا مف أجل تحميميا أو االستعبلـ عف بيانات مف 

 خبلليا".

(: "نظاـ المعمومات الجغرافية تفيـ عادة بأنيا عمميات MULLER 1991مولر )عريف وي      
تيتـ بالخرائط كبيرة المقياس وتعتمد عمى مصادر مالية كبيرة، والتي تنتج بواسطة الحكومات 
واألقساـ اإلدراية والبمديات، حيث أف اليدؼ األساسي منيا ىو دعـ السياسييف واإلدارييف التخاذ 

 نة فيما يتعمق بالموارد الطبيعية والبشرية".قرارات متواز 

 : GPS)نظام )أنظمة تحديد المواقع العالمي  -1

 ٕٔقمر صناعيا، تقطع كل  ٕٗىو عبارة عف مجموعة مف االقمار الصناعية عددىا و        
( ٕٔساعة تقريبا دورة حوؿ األرض، طورت مف قبل وزارة الدفاع األمريكية، وبكمفة مقدارىا ) 



دوالر أمريكي لؤلغراض العسكرية، لكف استخدمت في ما بعد لؤلغراض المدنية، كما يوجد مميار 
 عدة أنظمة مشابية مثل )جموناس(، )جاليميوا( طور األنشاء.

 ستشعار عن بعد: اإل -3

و الحصوؿ عمى المعمومات لمظاىرات الموجودة عمى سطح األرض في أعمـ القياس وىو       
رة بالظاىرة التي ندرسيا، وتعتمد الدقة عمى عدد الخبليا الموجودة جياز تسجيل ال يحتؾ مباش

 في كاميرا القمر الصناعي التي تستخدـ نطاؽ الموجات ما بيف فوؽ البنفسجية و نطاؽ الراديو.

ف استخداـ األقمار الصناعية، أدػ ىذا التطور إلى أسامة عبد الرحمف في دراستو أويؤكد      
والخرائط الجوية وصور وخرائط األقمار الصناعية فى تدريس الميتوروجيا، وعمـ استخداـ الصور 

ويطمق عمى الصور الجوية وصور األقمار الصناعية االستشعار ، والجغرافيا بصفة عامة المناخ،
 عف بعد والذؼ يشمل: 

 وىو ما يعرؼ باسـ )االستشعار الجوؼ(. الصور الجوية: -أ  -
   .وىو ما يعرؼ باسـ )االستشعار الفضائي(صور األقمار الصناعية:  -ب -
ستشعار عف بعد وسائل متعددة منيا الصور الجوية والصور الفضائية اإلوتمتمؾ تكنولوجيا       

وخرائط الصور الجوية وخرائط األقمار الصناعية والتي تسيـ كل منيا فى تمثيل الواقع بشكل 
ألطالس والكتب المدرسية فتنمى التذوؽ صحيح وجميل بحيث يمكف أف تكوف لوحات جذابة فى ا

 الجمالي لدػ المتعمميف.

ستشعار عف بعد يمكف أف يسيـ فى تنمية التذوؽ الجمالي فى حالة توفر المناظر فاإل      
الطبيعية لمظاىرات الجغرافية التى يتـ الحصوؿ عمييا بواسطة الصور الجوية والفضائية وبذلؾ 

)عبد  .لمواد الدراسية األخرػ السيما التربية الفنيةيتحقق ىدؼ أخر ىو التكامل مع ا
 (. ٕٓٔٓالرحمف،

 :عموم المساحة -4

 نشائية والتصويرية )الجوية( والجيوديسية.واإلرضية األوالتي تشمل المساحة       

 :عموم الخرائط واالسقاطات الجغرافية -5



يدرس ىذا العمـ بشكل كبير في العالـ وال سيما في الدوؿ األوروبية كفرنسا والواليات و        
يضًا يدرس في بعض الدوؿ العربية كاألردف وفمسطيف والمممكة العربية وأالمتحدة وكندا، 

 .))الموسوعة الحرةالسعودية.

 ":ياتالرياض –التصميم اليندسى  –التكنولوجيا  –العموم "( STEM: مدخل )سادساً 

( مف أىـ االتجاىات، والمداخل العالمية فى تصميـ المناىج اآلف STEMمدخل )ويعد        
بعد أف أثبت فعاليتو عمى مدار ثبلثة عقود مف تطبيقو فى الواليات المتحدة األمريكية، والمممكة 

ىذا المدخل المتحدة، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وبعض الدوؿ األخرػ. ويتكامل فى بناء 
، والرياضيات، مع التكنولوجيا. ويعتمد عمى التعمـ مف خبلؿ تطبيق األنشطة العممية  فروع العمـو
التطبيقية، وأنشطة التكنولوجيا الرقمية والكمبيوترية، وأنشطة متمركزة حوؿ الخبرة عف طريق 

طقي، واتخاذ القرار. االكتشاؼ، والتحرؼ، وأنشطة الخبرة اليدوية، وأنشطة التفكير العممى، والمن
( عمى التمركز حوؿ الخبرة المفاىيمية المتكاممة، والتمركز حوؿ STEMويعتمد تصميـ مناىج )

حل المشكبلت، والتحرؼ، والتطبيق المكثف لؤلنشطة العممية، والتمركز حوؿ الخبرة المحددة 
تقويـ الواقعي متعدد والموجية عف طريق الذات، والبحث التجريبي المعممي في ثنائيات، وفرؽ، وال

)تفيدة  األبعاد، والمستند عمى األداء، والتركيز عمى قدرات التفكير العممى، واإلبداعي، والناقد.
 (ٕ٘ٔٓغانـ ،

 (TIMSS) . سابعا: توجيات الدراسات العالمية لمعموم والرياضيات
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جيات عالمية في العموـ والرياضيات وىي أداء اختبارات عالمية لتقييـ التوجيات وىي تو       
في مدػ تحصيل الطبلب في العمـو والرياضيات وتعد بمثابة مسابقة دولية تشارؾ فييػا الػدوؿ 
طواعية بيدؼ تقييـ كل دولة إلنجازات طبلبيا في العموـ والرياضيات بمراحل التعمػيـ العاـ 

ختبارات لوصػف تعمػـ الطػبلب اإلمجموعة مف  (TIMSS) وقد وضع مشروع المختمفة ىذا
 والحصوؿ عمى بيانات عف اتجاىات الطبلب والمعمميف والخبرات التعميمية داخػل المدرسػة،

والعمميات  وبالنسبة لمادة العموـ فقد صممت ىذه االختبارات عمى بعػديف أساسػيف ىمػا: المحتػوػ،
المعرفية، وينقسـ بعد المحتوػ إلى ثبلثة مجاالت فرعية ىي: عموـ الحياة، والعموـ الفيزيائية، 



ىي:المعرفة  وعموـ األرض، أما بعد العمميات المعرفية فينقسـ إلى ثبلثة مجاالت فرعية،
 والتطبيق، واالستدالؿ.

بلب لممارسػة االستقػصاء ىو إعداد الط( (TIMSS وكاف اليدؼ األساسي مف تعميـ      
العممي لحل المشكبلت ووضع خبلصات والتخاذ قرارات بشأف ما يػواجييـ مػف مػشكبلت وتطبيق 

 .المعرفة العممية في المواقف الحياتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مراجع الفصل الثامن 
(. أثر استخداـ مرئيات  االستشعار عف بعد فى تدريس  ٕٓٔٓعبد الرحمف )أسامة  -

الجغرافيا عمى تنمية ميارة قراءة الخرائط والتذوؽ الجمالي لدػ طبلب الصف األوؿ  
 ، كمية التربية، جامعة سوىاج.، رسالة ماجستيرالثانوػ العاـ

(. تحديث المقررات الدراسية العممية فى مناىج التعميـ العاـ فى ضوء ٕ٘ٔٓغانـ )تفيدة  -
 ي لمبحوث التربوية والتنمية.العمـو التكنولوجية المعاصرة، المركز القوم

(. التطبيقات واألساليب الناجحة الستخداـ تكنولوجيا ٕ٘ٓٓعبد الباسط )حسف  -
االتصاالت والمعمومات في تعميـ وتعمـ الجغرافيا، مجمة التعميـ باإلنترنت  جمعية التنمية 

 .ٜ٘ – ٚٗ(، الصفحات ٘التكنولوجية والبشرية، )ع
لمصف الرابع  ػ كتب العموـ الفمسطينية واإلسرائيمية(. تقويـ محتو ٕٕٔٓموسي )صالح  -

الجامعة االسبلمية،  ( دراسة مقارنة، كمية التربية،TIMSSاألساسي في ضوء معايير )
 . غزة، فمسطيف

في التحصيل والحكـ الخمقي  STSE(. أثر التدريس بمنحى ٖٕٔٓالموسوؼ )فاضل  -
كمية التربية،  ياء/ مركز كرببلء،لدػ طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة عمـ األح

 ، العراؽ.جامعة كرببلء
متطمبات تطوير مناىج التعميـ منيج المواد االجتماعية  (.ٖٕٔٓالمعافا )محمػد يحيى  -

ورقة عمل مقدمو لممتقي المناىج ، (والتحديات –في ضوء متغيرات العصر)الواقع 
 ىػ (.ٖٗٗٔ/ ٙ/ ٕ٘ -ٕٗالمنعقد خبلؿ الفترة )

قضايا العموـ والتكنولوجيا والمجتمع في محتوػ منياج  (.ٕٓٔٓأبو شرار )ياسر إبراىيـ  -
كمية التربية، ، ، رسالة ماجستيرالجغرافيا لطمبة الصف الثاني الثانوؼ ومدػ فيميـ ليا

 .سبلمية، غزة، فمسطيفالجامعة اإل

 

 

 



 خامتة إلكتاب

فى النياية: دعوة إلى جميع الباحثيف نحو اإلنطبلؽ مف خبلؿ ما اكتسبوه مف خبلؿ محتوػ      
ىذا الكتاب إلى أف ننطمق نحو التفكير فى المستقبل، وعدـ التقيد بالروتيف الذػ رأينا السابقيف 

 يسيروف عميو لفترات وعصور وعقود.

ؽ، والتطور التكنولوجى يحتـ عمينا أف الصندو بحر خارج فالوقت الحالى يتطمب مننا أف ن      
نعرؼ وندرؾ وندرس ونقرأ ونطمع، ونحاوؿ أف نطور عسانا أف نمحق بركب الحضارات المتقدمة 
تكنولوجيًا، والتى أصبحت تتحكـ فى العالـ بتقدميا التقنى والتكنولوجى، فيذا بالفعل مف ضمف 

 أىدافيا التى تسعى دائما لتحقيقيا.

عمى الجانب التعميمى أف نغير مف طريقة تفكيرنا ونطور عقولنا، ونبحث عف الجديد فيجب       
مف التقنيات التى مف شأنيا أف تطور العممية التعميمية، بل البد مف ثورة عمى العقوؿ النمطية 

 والتفكير البيروقيراطى، والطرؽ الروتينية فى حل المشكبلت التعميمية.

إلى خارج الصندوؽ، وينطمق  هة لكل مف يريد ويرغب أف يخرج بفكر فيذا الكتاب قدمناه نوا      
حيث اإلبداع واإلبتكار، وأف يتحرر بفكره كى ينتج لنا المزيد مف الخبرات واإلنتاج العممى 
والبشرػ المتميز، فسواء تقنيات تعميمية أو تقنيات تكنولوجية فيى جميعًا تدعونا باإلجبار أف 

 عيل دورىا فى الحياة بصفة عامة وفى التعميـ بصفة خاصة.ننساؽ وراءىا وندرسيا لتف

جانب مف عموـ تكنولوجيا ال ىذا في بفكرنا وأدلينا رأينا عرضنا قد أننا قوؿن أف إال ممؾن بلف     
 جيدإال  ىذا فما، عنو والتعبير كتابتو في وفقنا قد كوف ن التعميـ والتكنولوجيا بصفة عامة، لعمنا

 فوا   مرادنا فذاؾ صبناأ ففإ جيدنا قصارػ  فيو بذلنا ناأ عذرنا ولكف الكماؿ فيو ندعي وال مقل
 .والتعمـ لةالمحاو  شرؼ فمنا أخطئنا

 

 

 



 :صفيانياأل عماد قاؿ ما عمى نزيد وال      

 زيد ولو حسفأ لكاف ىذا غير لو غده في قاؿ إال يومو في كتاباً  نسافإ يكتب ال نوأ يترأ      
 العبر ظـأع مف وىذا ،جملأ لكاف ىذا ترؾ ولو فضلأ لكاف ىذا قدـ ولو ،يستحسف لكاف كذا
 .البشر جممة عمى النقص ستيبلءإ عمى دليل وىو

 القبوؿ يناؿ أف آمميف، الواسع المجاؿ ىذا في باليسير تقدمنا أف بعد وليس أخراً  وأخيراَ       
ودارسيف وطبلب وتبلميذ وقراء ، نسأؿ هللا لكـ جميعًا مف أساتذة وباحثيف ستحسافاإل ويمقى

 التوفيق والتقدـ، والتحرر بالفكر إلى حيث اإلبداع والقدرة عمى اإلبتكار.

 ِلَقاءَ  َيْرُجو َكافَ  َفَمفْ ) :وتعالى سبحانو بقولو ناوغير  أنفسنا ذكرن الكتاب ىذا خاتمة وفي       
 فمنعملأييا األحباب  أال"، ٓٔٔ: الكيف" (َأَحًدا َربِّوِ  َدةِ ِبِعَبا ُيْشِرؾْ  َواَل  َصاِلًحا َعَمبًل  َفْمَيْعَملْ  َربِّوِ 

 .والسماوات األرض رب عنا ليرضى والموبقات الفواحش ونجتنب الصالحات

 بالتوفيق والنجاح لمجميع
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