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 امللخص :

 كيمياء النانو وفقا لمصفوؼ المقموبة فيإلى تصميـ وحدة مقترحة ىدؼ البحث   
فاعميتيا فى تنمية االستيعاب المفاىيمى وميارات التفكير المستقبمي لدى طبلب تعرؼ و 

وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا تـ إعداد  ،الصؼ الثانى الثانوى ولتحقيؽ ىذه األىداؼ 
واختبار ميارات ، االستيعاب المفاىيمى، ودليؿ إرشادي لممعمـ، واختبار لمصفوؼ المقموبة
، تكونت  الثانوىالصؼ الثاني  طالبات. وتـ اختيار عينة عشوائية مف التفكير المستقبمى

. وطبقت أداتا القياس ٖ/ٕ( طالبة مثموا المجموعة التجريبية  فصؿ ٖ٘مجموعة البحث مف )
 ، ٕٕٓٓ/ ٕٜٔٓاـ الدراسي لمع األوؿ، بالفصؿ الدراسي مجموعة البحث التجريبيةقبميا عمى 

وكشفت النتائج ، )مجموعة البحث ( الطالباتوقد تـ ضبطيما إحصائيا وتطبيقيما بعديا عمى 
االستيعاب في تنمية  الوحدة المقترحة في كيمياء النانو وفقا لمصفوؼ المقموبةعف فاعمية 

ما أوضحت النتائج . كالمفاىيمى وميارات التفكير المستقبمي لدى طبلب الصؼ الثانى الثانوى
بيف درجات طالبات  ( ٔٓ.ٓ ≤)وجود عبلقة إيجابية ذات داللو إحصائية عند مستوى 

اختبار ميارات التفكير ودرجاتيـ فى  االستيعاب المفاىيمىالمجموعة التجريبية فى اختبار 
 .المستقبمي

التفكير  -الستيعاب المفاىيمى  –الصفوؼ المقموبة  –كيمياء النانو الكممات المفتاحية: 
 المستقبمى

  



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٛٔٚ - 

 

Summary 
The research aimed at designing a proposed unit in Nanochemistry 

using Flipped Classroom Strategy and  identifying its effectiveness on 

developing the Conceptual Understanding levels and Future Thinking 

skills To achieve these objectives, a website of digital learning objects and  

proposed Nanochemistry unit was Constructed , a teacher’s manual, a test 

for the conceptual understanding levels and future thinking skills were 

prepared. A randomly selected sample from the secondary second-year 

students was selected. The research group consisted of (36) students, then 

teaching proposed unit using a teacher's Guide to experimental research 

group. Post-application of the research tools  and statistical data analysis 

and processing were run . Results showed  the effectiveness of proposed 

unit in Nanochemistry using Flipped Classroom Strategy on developing 

the Conceptual Understanding levels and Thinking Future skills of 

secondary second-year students. Results also showed there are statistically 

significant positive relationship at (>0.01) level of significance between the 

depths of scientific knowledge levels and future thinking skills of 

secondary second-year students. 

 

Keywords: Nanochemistry- Flipped Classroom- Conceptual 

Understanding- Future Thinking 
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 مكدمة 

يشيد العصر الحالي تغيرات عممية وتكنولوجية كثيرة، وتحرؾ سريع نحو التقدـ 
النانو تكنولوجي العممى، تمثؿ فى عدد مف الثورات التكنولوجية والتى آخرىا 

Nanotechnologyمما  ،، وتتميز ىذه التكنولوجيا بسرعة ىائمة في االنتشار والتطور
ىذه التطورات والتغيرات النكنولوجية ، فالمناىج  فرض عمى المنظومة التعميمة ضرورة مواكبة

عامة ومناىج الكيمياء خاصة ينبغى أف تخضع بشكؿ مستمر إلعادة النظر فيما تتضمنو مف 
 محتوى حتى تساير ىذا المحتوى الجديد والمستحدث في عالـ المعرفة والعمـ.

صبلح التعمي        ـ أولوية قصوى  لمتصدى فيى تمثؿ تحدًيا حقيقًيا لممناىج الدراسية وا 
الحياة، وذلؾ مف خبلؿ تضميف التكنولوجيا المعاصرة بيذه  ىلمتطورات التى غيرت مجر 

المناىج  بمنظومة التعميـ، ونشر ثقافة النانو تكنولوجى ، ودمج التكنولوجيا المتطورة في 
عمى حؿ التعميـ والمناىج الدراسية، وتحسيف مخرجات العممية التعميمية وجعميـ قادريف 

 .مشكبلتيـ بطريقة عممية مستنيرة
والمؤسس لعمـ  الرائدـ، عندما عرض ٜٓٛٔوقد بدأ االىتماـ بيذا العمـ فعمًيا عاـ 

و عمى عدد مف العمماء رؤيت Eric Drexlerالنانو تكنولوجي " إيريؾ دريكسمر" 
: Engines of Creationـ ألؼ كتاب "محركات اإلنشاءٜٙٛٔ، وفي سنة المتخصصيف

عصر تقنية النانو القادـ"، والذي يعد البداية الحقيقية لمنانو تكنولوجي، ودعا خبللو إلى 
إعادة تنظيـ وتشكيؿ الجزيئات والذرات وفؽ مواصفات وبرامج مدروسة لمحصوؿ عمى مواد 

، ٜٕٓٓوعرض خبللو المخاطر الكبرى المرافقة لعمـ النانوتكنولوجي)الشربينى،  ، نانوية
نوتكنولوجي يجمع بيف كثير مف العمـو مثؿ: اليندسة واألحياء والفيزياء (، فالناٖٖ-ٕٖ

والطب والكيمياء، ولقد بدأ استخداـ وتوظيؼ النانوتكنولوجي في تطوير ىذه العمـو وبناء 
العمـو الدقيقة والتطبيقية برؤية جديدة، كما يتطمب إحداث نقمة نوعية وحقيقية في طرؽ 

(  (. ٖٔٓ، ٕٚٔٓالمبلح& خضر،واستراتيجيات تعميـ العمـو
النانوتكنولوجي عمى عمـ الكيمياء ظير ما يسمي  اعتماد كثير مف تطبيقاتونتيجة 
، فيو عمـ جديد ييتـ بالخصائص الفريدة المرتبطة NanoChemistryبكيمياء النانو

بتجمعات الذرات أو الجزيئات عمى نطاؽ فردي أو جماعي لمذرات أو الجزيئات لتحضير مواد 
ليا أبعاد نانوية، وبيذا المستوى فإف تأثيرات الكـ قد يكوف ليا أثر وأىمية كبرى، كما يصبح 
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ممكًنا، وىو عمـ التقنيات، وعمـ األدوات، تنفيذ الطرؽ المبتكرة لمتفاعبلت الكيميائية 
والتحضير الكيميائي، والتحميؿ الكيميائي والتشخيص الكيميائي 

                     .(Criswell,2007,1137)الحيوي
ويمثؿ تدريس الكيمياء ركيزة محورية إلحداث النقمة النوعية المأمولة في مواكبة 

لتى تدرس حالًيا غير جاىزة لدمج وتكامؿ مواد النانوتكنولوجي، فبنية مواد النانو ا
 النانوتكنولوجي، عبلوة عمى عدـ فاعمية طرؽ التدريس في

نقؿ المعارؼ المتعمقة بيا، لذلؾ فإف مكونات تعميـ العموـ النانوية يرتكز بشكؿ رئيس 
عمى إدخاؿ مفيوـ جديد لتعميـ العموـ تتضمف توظيؼ النانوتكنولوجي، ونقؿ تجارب العموـ 
النانوية، مما يسيـ في إعداد الطبلب لتطبيؽ مثؿ ىذه المعارؼ في حياتيـ العممية)حسيف، 

ٕٓٔٙ ،ٜ٘.) 
ويعد األساس العممي لبناء النانوتكنولوجي ىو تقسيـ المادة وتجزئتيا لمحجـ النانوي 
إلى ذرات أصغر حجًما، ثـ إعادة بنائيا وتشكيميا وىندستيا مف جديد، فتعطي خواص 

 وفيزيائية مختمفة.كيميائية 
العديد مف الدراسات عمى أىمية تضميف مفاىيـ النانو تكنولوجى فى مناىج  ولقد أكد

العمـو عامة والكيمياء خاصة ، وكذلؾ عمى تسييؿ فيميا واستيعابيا لدى الطبلب مف 
خبلؿ بناء وحدة مقترحة أو برنامج ومف ىذه الدراسات : دراسة كؿ مف: 

(، سبلمة والحبشى ٕٙٔٓ(، التقبى)ٕ٘ٔٓأحمد) ،(ٖٕٔٓ(، صالح)ٖٕٔٓعبدالفتاح)
(، التي توصمت لفاعمية الوحدة ٕٚٔٓ(، حبيب )ٕٚٔٓ(، عياد )ٕٚٔٓوالصادؽ )

 المقترحة أو البرنامج في النانوتكنولوجي في تنمية مفاىيمو.
االستيعاب المفاىيمى لدى  تنمية كيفية في بالبحث الًتربويوف   اىتـ فقد ذلؾ إزاء
باعتباره أحد أىداؼ تدريس العمـو عامة والكيمياء في المرحمة الثانوية بصفة خاصة الطبلب 

؛جابر  ٕٔٓٓ، وقد أمكف تحديد االستيعاب المفيومي في خمسة مستويات )زيتوف ،
 ( ىي:ٕٙٔٓ؛ آؿ ربيع،  ٕٗٔٓ؛ القحطانى ، ٖٕٓٓ،
لمظواىر (: ويعني قدرة المتعمـ عمى تقديـ وصؼ دقيؽ Explanationػ التوضيح )ٔ

 واألحداث العممية، وتحديد األفكار الرئيسة والتعبير عنيا بوضوح و إيجاز.
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(: ويقصد بو قدرة المتعمـ عمى الوصؼ ذي المعنى لما يتعممو Interpretation. التفسير)ٕ
جراء االستدالالت واستخبلص االستنتاجات، وتحديد األسباب التي  مف موضوعات، وا 

 ث عممي معيف.أدت إلى حدوث ظاىرة أو حد
(: ويقصد بو قدرة المتعمـ عمى استخداـ بنية العمـ Application. التطبيؽ )ٖ

)الحقائؽ،والمفاىيـ، والتعميمات( التي  سبؽ أف تعمميا في مواقؼ جديدة وسياقات 
 مختمفة ومنوعة.

(: و يقصد بو قدرة المتعمـ عمى تكويف وجيات نظر ناقدة Perspective. اتخاذ المنظور )ٗ
 ما يطرح عميو مف موضوعات وأفكار، والقدرة عمى تحميميا، وتكويف رؤية لممتعمـ.ل

(: وىو قدرة المتعمـ عمى تحديد ما يفيمو وما ال Self-knowledgeمعرفة الذات ).٘
 يفيمو مف موضوعات وأفكار، واستخداـ أنماط تفكيره لتحقيؽ الفيـ المستنير

( أنو يمكف تعميؽ المفاىيـ  Marzano ,et al ,2003و يضيؼ مارزانو وآخروف )
وصقميا لدى المتعمـ مف خبلؿ استخداـ األنشطة التعميمية القائمة عمى التساؤالت، حيث حدد 

وتشير مظاىر االستيعاب ، ثمانية أنواع مف األنشطة إلمداد الطبلب بالمعمومات، وتعميقيا
وجدانية األمر الذي يوضح المفاىيمى إلى أنو يتضمف جوانب معرفية وميارات عقمية وجوانب 

ال يقتصر عمى اكتساب المعرفة فحسب، بؿ يمتد إلى جوانب أخرى مف  أف استيعاب المفيـو
 (. ٕ٘ٓٓشخصية المتعمـ تؤثر في أدائو وفي ممارساتو اليومية )الشربيني،

وىذا يعني أف االستيعاب المفاىيمي يعتمد عمى المياـ األكاديمية الحقيقية القائمة 
الستنتاج معنى األفكار العممية بدال والتعمـ الذاتى ث والتقصي واالستكشافات العممية عمى البح

 .مف تمقي المعرفة مجيزة،حيث يسيـ ذلؾ في بناء المعنى لماتعمموه
ويتطمب تعمـ واستيعاب مفاىيـ كيمياء النانو وفقا لذلؾ أف يكوف أحد أىداؼ مناىجنا 

كة بفاعمية فى صنع ىذا المستقبؿ والتخطيط لو وىو توجبو الطبلب بدراسة المستقبؿ والمشار 
توجو عالمى وعربى ومحمى ينظر إلى التفكير المستقبمى واستشراؼ آقاؽ المستقبؿ لمختمؼ 

ليو مناىج العموـ لمواكبة خصائص العصر لنانو تكنولوجى مطمبا ميما تسعى إالقضايا ومنيا ا
 ومتطمبات القرف.

ويعتبر التفكير المستقبمى أحد أنماط التفكير الذى يتطمب معالجة المعمومات التى 
سبؽ تعمميا مف أجؿ استشراؼ آفاؽ المستقبؿ ، مما يتطمب تنشيط قدرات الطبلب التصورية 
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لمتغيرات فى مختمؼ مجاالت واالبداعية ، لذا أصبح مطمبا أساسيا لتحقيؽ التوافؽ مع ا
 .الحياة

يمياء مجاال خصبا لتنمية ميارات التفكيرالمستقبمى لدى المتعمميف ، لما وتعد مادة الك
تتميز بو مف اثارة لمتفكير وتحدى لمعقوؿ وتطوير قدرات المتعمميف الستخداـ الطريقة العممية 

 فى التفكير والتنبؤ بالمستقبؿ
ى وتعد تنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى الطبلب فى ظؿ المتغيرات السريعة ف

العصر الحالى مف المقومات الرئيسة فى صناعة النجاح لحياة الطبلب ، فنجاحيـ مقروف بما 
يتوافر لدييـ مف رؤى واضحة لمعالـ المستقبؿ وتمكف مف ميارات التفكير المستقبمى 

.(Prabhakar, & Hudson, 2014) 
مواجية كما اف تعمـ ميارات التفكير المستقبمى يسيـ فى زيادة قدرة الطبلب عمى 

 أكد، لذا ىدافيـ وأكثر تحمبل لممسئولية وتطويرا لذاتيـ المستقبؿ ، وجعميـ أكثر تحقيقا أل
العديد مف الدراسات عمى ضرورة تنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى الطبلب ليساعدىـ 
عمى فيـ القضايا والمشكبلت المعاصرة واكسابيـ القدرة عمى معالجة ىذه القضايا وتحميميا 

(، ) ٕ٘ٔٓ(، )عبد القادر، ٕٗٔٓمف أجؿ استشراؼ المستقبؿ ) الشافعى ، 
 ( ٕٚٔٓ( ، ) أبو موسى ، ٕٚٔٓالزىرانى،

وال يمكف مواجية الثروة المعرفية والتكنولوجية وتحديات المستقبؿ فى القرف الحادى 
والفيـ والعشريف اال باستخداـ طرؽ واستراتيجيات تدريس تنمى ميارات التفكير المستقبمى  

وتتفؽ مع تعددية البنى العقمية لمطبلب وال تركز عمى أسموب التمقيف والحفظ  لدى الطبلب ،
 .   يؤدي إلى التعمـ األصـ ببل فيـ الذىواالستظيار؛ 

ويعزز الصؼ المقمػوب االسػتخداـ الفعػاؿ لتقنيػات التعمػيـ ، بمػا يسػمح لممعمػـ بقضػاء 
مزيػػد مػػف الوقػػت فػػى التفاعػػؿ مػػع الطػػبلب بػػدال مػػف التػػدريس بالطريقػػة التقميديػػة ، واسػػتخداـ 
التكنولوجيا خارج وقت الدراسة مف أجؿ تحقيػؽ أقصػى قػدر مػف فيػـ ومشػاركة الطػبلب والػتعمـ 

في الصػؼ، أي إنػو اسػتبداؿ لمتػدريس المباشػر فػي الصػفوؼ الدراسػية إلػى أثناء وقت الدراسة 
طػػػرؽ الستكشػػػاؼ واسػػػتعراض المػػػواد الدراسػػػية خػػػارج الصػػػفوؼ الدراسػػػية مػػػف خػػػبلؿ مقػػػاطع 

 ,Mazur; Brown & Jacobsenالفيػػديو، والقػػراءات، أو لقطػػات الشاشػػة..وغيرىا 
2015,1) .) 
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وُيعػػرؼ تعمـ االلكترونػي المػػدمج التػي ظيػػرت حػديثًا وُيعػد الػػتعمـ المقمػوب كأحػػد أشػكاؿ الػػ      
بأنو نموذج تربوي يرمي إلى استخداـ التقنيات الحديثة وشػبكة اإلنترنػت بطريقػة تسػمح لممعمػـ 
بإعداد الدرس عف طريؽ مقاطع فيديو أو ممفات صوتية أو غيرىػا مػف الوسػائط، ليطمػع عمييػا 

ؿ حواسػيبيـ أو ىػواتفيـ الذكيػة أو أجيػزتيـ الطبلب في منازليـ أو في أي مكاف آخر باسػتعما
الموحيػػػة قبػػػؿ حضػػػور الػػػدرس، فػػػي حػػػيف ُيخصػػػص وقػػػت المحاضػػػرة لممناقشػػػات والمشػػػاريع 

 (.ٕٗٔٓزوحي، )والتدريبات 
وقد ظيرت إستراتيجية الصؼ المقموب، التي تعد بمثابة آلية واضحة اإلجراءات؛ 

 في العممية التعميمية، Blended Learningلتطبيؽ الفكرة األساسية لمتعمـ الخميط 
عبر اإلنترنت، والتعمـ  ”e-Learning“لبلستفادة مف مميزات كؿ مف التعمـ اإللكتروني

الذي يتـ وجًيا لوجو داخؿ قاعات الدراسة، والتغمب ”Traditional Learning“التقميدي 
 عمى سمبياتيما ؛ لتحسيف تعمـ الطبلب

الصؼ المقموب يعد أحد أنواع التعمـ ( إلى أف ٖ٘، ٕ٘ٔٓوأشارت الكحيمي )
الخميط، ويعد إستراتيجية تعمـ وتعميـ مقصودة، يتـ خبلليا توظيؼ تقنيات التعميـ )الفيديو 
عبر شبكات التواصؿ االجتماعي وغيرىا( في توصيؿ المحتوى الدراسي لمطالب خارج الفصؿ، 

اجب المنزلي، وتنفيذ وقبؿ الحصة الدراسية. في حيف يتـ توظيؼ وقت الحصة في حؿ الو 
) ,Nwosisi, Ferreiraوأشار  األنشطة التطبيقية المختمفة بصورة تفاعمية.

Rosenberg, & Walsh, 2016, 348) ف الفمسفة مف وراء الفصؿ المقموب، إلى أ
ىي: أف يتمكف المعمموف مف قضاء وقت كاؼ مع الطبلب الذيف يحتاجوف إلى مساعداتيـ 

يعمؿ الطبلب مًعا في حؿ المشكبلت، فضبًل عف تقديـ الدعـ الفوري داخؿ قاعة الدراسة، وأف 
 لمطبلب في حالة تعثرىـ في حؿ التكميفات والواجبات.

( بواسطة اثنيف مف ٕٙٓٓالمقموب" ألوؿ مرة في عاـ ) مصطمح "الصؼ وقد ظير
معممي الكيمياء بالمدرسة الثانوية بكمورادو، ىما: بيرجماف وسامز؛ حيث إنيما قاما بتسجيؿ 
الشرح لدروس الكيمياء في صورة مقاطع فيديو، ليستمع إلييا الطبلب ويشاىدونيا بشكؿ 

سمح ليما باستغبلؿ الوقت األكبر مف زمف فردي، ويقوموف بدراستيا بمنازليـ؛ األمر الذي 
. ويشير (Yoshida, 2016, 430)الحصة داخؿ الفصؿ في أنشطة التعمـ البنائية 

المقموب إلى: أف ما كاف يؤدى في الفصؿ بصورة نمطية أو تقميدية أصبح  مصطمح الفصؿ
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عييًنا أو بصورة نمطية في المنزؿ بوصفو ت –كذلؾ  –اآلف يؤدى في البيت، وما كاف يؤدى 
 (.ٔٗ، ٕٗٔٓواجًبا منزلًيا، أصبح يستكمؿ اآلف في الفصؿ )بيرجماف، وسامز، 

المقموب في تدريس  الصؼوقد أكدت نتائج بعض الدراسات السابقة فاعمية إستراتيجية     
تنمية التحصيؿ العمـو العامة بمراحؿ التعميـ العاـ؛ حيث إف ىذه اإلستراتيجية أسيمت في 

.Cara & و ذاتًيا وميارات التعمـ التشاركى الموج العموـ والقدرة عمى التعمـالدراسي في 
( Bergmann, 2014)(Kim, Park, &Joo, 2014) Marlow(2012),  ، كما

في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طبلب المرحمة المتوسطة، وزيادة انخراطيـ بشكؿ  أسيمت
كما ثبت فاعميتيا .(Price, 2013)ـ لمعموـإيجابي في تعمـ العموـ داخؿ الفصؿ، وزيادة حبي

 ,Kenna)) مف خبلؿ تدريس الفيزياء في تنمية فاعمية الذات لدى طبلب التعميـ الثانوي
وتنمية القيمة العممية المضافة لدى طبلب  الدراسيكما أثبتت فاعميتيا فى التحصيؿ  2014

(، وتنمية ميارات التفكير األساسية والقيـ العممية لدى طبلب ٕٙٔٓكمية التربية )عاصـ ،
(، وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب كمية التربية ٕٚٔٓ)سميـ ، اإلعداديةالمرحمة 

 (ٕٛٔٓبجامعة المجمعة ) العطية،
الكيمياء وتعمميا، أكدت نتائج بعض الدراسات عمى فاعمية تدريس وفي مجاؿ تعميـ       

المقموب في تنمية تحصيؿ الكيمياء والميارات العممية  الصؼالكيمياء باستخداـ إستراتيجية 
)Smith ,واالتجاه اإليجابي نحو دراسة الكيمياء بيذه اإلستراتيجية لدى طبلب الجامعة 

2013; Teo, Tan, Yan, Teoa, & Yeo, 2014; Fautch, 2015; Flynn, 
2015) 
تضح أىمية  تنمية  االستيعاب المفاىيمى لمفاىيـ وقضايا النانو بؽ ، توفى ضوء ما س      

لتفكير المستقبمى لدى الطبلب ، تكنولوجى لدى الطبلب ، ويتضح أيضا أف تنمية ميارات ا
يساعدىـ عمى فيـ التطبيقات  والقضايا المتعمقة بكيمياء النانو وتحميميا  والتنبؤ بما يحدث 

لصفوؼ المقموبة  بما فييا مف أجؿ استشراؼ المستقبؿ ، كما يتضح أىمية استخداـ ا
حيث إنيا تساعد  ، يـاستخداـ أمثؿ لمتكنولوجيا فى التعميـ وتسمح لتفريد التعمتتضمنو مف 

الطبلب عمى اختبلؼ مستوياتيـ ليتعمموا وفًقا لسرعاتيـ الخاصة، وتسمح ليـ بإيقاؼ 
عادة تشغيميا المحاضرة،  وقتما وأينما شاءوا. وتسمح ىذه اإلستراتيجية لمطبلب باالستعداد وا 

توفر ىذه لمتعمـ، مف خبلؿ مشاىدتيـ لمقاطع الفيديو التعميمية قبؿ المحاضرة بوقت كاؼ.و 

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJ.%20Dominic%20Smith
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اإلستراتيجية التغذية الراجعة الفورية لمطبلب داخؿ قاعة الدراسة ، بحيث يمكف أف يسيـ 
استخداميا فى تنمية االستيعاب المفاىيمى وميارات التفكير المستقبمى ، وفى ضوء ذلؾ  
سعى البحث الحالى لتصميـ وحدة مقترحة فى كيمياء النانو وفقا لمصؼ المقموب ودراسة 

 .الثاني الثانويالصؼ  طالباتمى تنمية االستيعاب المفاىيمى والتفكير المستقبمى لدى أثرىا ع
 مشكلة البحح

ر تطو مف تبعو  وما ،ظؿ التغيرات العالمية المعاصرة والتدفؽ المعرفي اليائؿفى       
التكنولوجيا،حيث ا عمى المجتمعات المستيمكة لتمؾ حقيقيً  عبًئاأصبح يمثؿ  ضخـ تكنولوجي
وأصبح ضرورة حياتية  ،في السنوات األخيرة  الساحات العممية النانوتكنولوجياستحوذ

تفاعؿ معيا تأف  يكاف مف الضرور ، و لممستقبؿ القريب في مواجية تمؾ الطفرات العممية
 ،دور المناىج العممية يوىنا يأت. ستيعاب ىذا التطورولذا تتسارع الدوؿ ال ،ميةياألنظمة التعم

لكى تقدـ لمنظومة التعميـ ما يجب أف تقدمو لممجتمعات  والبيولوجي(،الكيمياء والفيزياء :)مثؿ
 العمميلذا البد لممناىج مف مبلحقة التقدـ  ؛التطور تسعى إلى التيوخاصة المجتمعات 

 (.٘ٔ، ٕٕٔٓ وزارة التربية والتعميـ،) وتوظيفو لمنيوض بالحياة ،المعاصر والتكنولوجي
 عمى الطبلب تصارع لذا الجامعة لدخوؿ الرئيسي المعبر ىي الثانوية المرحمة وألف     

 الشاغؿ الشغؿ أصبح وبذلؾ ، التعمـ كيفية عف النظر بغض الدرجات أعمى عمى الحصوؿ
 حفظ ىو المتعمميف اىتماـ جؿ وأصبح ، لممتعمميف المعمومات مف قدر أكبر تقديـ لممعمميف

 المواطف إعداد وىو التعميـ مف األساسي اليدؼ فقد ىنا ومف ، المعمومات مف قدر أكبر
 وضع عمى قادرة تكوف عممية مبتكرات مف يقدمو ما خبلؿ مف بمجتمعو الرقي عمى القادر

 . المتقدمة الدوؿ مصاؼ في المجتمع
 الرئيس اليدؼ يكوف أف عمى العمـو وتدريس العممية التربية خبراء مف كثير أكد ولذلؾ    

 يقتضي ىذاو  (ٕٓ، ٕٓٓٓر ، الصبو  عبد منى ) يفكروف كيؼ التبلميذ تعميـ ىو لمتدريس
 لمتعميـ جديدة استراتيجيات يتطمب كما ، والتنظيـ المحتوى حيث مف التعميـ مناىج تطوير
 لتربية التعميمية األىداؼ تحقيؽ نحو دافعيتيـ وزيادة المتعمميف تفكير إثارة عمى ترتكز

 كيؼ بتعميميـ وتيتـ،  التبلميذ بيف الفردية الفروؽ وتراعي العصر تحديات تواجو مستمرة
 .يفكروف
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 المعمومات واستيعاب فيـ إلى الطبلب  توجيو يتضمف بتفكيرىـ الطبلب وعي أف كما     
 وأف ، بالفعؿيـ لدي المعروفة المعمومات و الجديدة المعمومات بيف العبلقة وفيـ وتأمميا
 وتحديد ( Parkinson , John ,2004) .جديدة أشياء مف يتعمموه بما وعي عمى يكونوا
 العممية المفاىيـ استيعاب عمى قدرة أكثر يجعميـ الفصؿ داخؿ الطبلب يتعمـ كيؼ المعمـ

 .المادةتعمـ  نحو إيجابي اتجاه لدييـ ويتكوف ، التفكير عمى قدرتيـ تنمو وبالتالي
 الحديثة واالستراتيجيات األساليب مف حصيمتيـ  توسيع إلى حاجة في المعمميف فإف لذا     
 في استخداميا شاع التي المتبعة السائدة األساليب مف بدال طبلبيـ، بتفكير ترتقي التي

 (Goodnough, 2001 )  الدراسة حجرات
العديد مف  عقد وفى ظؿ اىتماـ مصر بالنانوتكنولوجي وتطبيقاتو في مختمؼ المجاالت       

المؤتمرات  لمتأكيد عمى أىمية تضميف مفاىيـ ىذا العمـ فى المناىج الدراسية بالتعميـ العاـ 
 ،منيا: 

 بالتعاوف مع معيد  ،اإلسكندريةكمية الطب جامعة  الذى نظمتو األوؿ يالمؤتمر الدول
نانو المغناطيس تقنية جديدة لعبلج : )بعنواف ،بالواليات المتحدة لمتكنولوجيايا جور ج

 (.ـٕٔٔٓيناير ، وتشخيص األوراـ 
 ينظمو المركز القومالبناء والتشييد،والذى النانو في لتكنولوجياالسابع  يالمؤتمر الدول 

وجامعة إيجسفؾ ،بالتعاوف مع الجامعة المصرية الروسية لبحوث اإلسكاف والبناء
 .ـٕ٘ٔٓمارس، الروسية  التكنولوجية

  ـ، وأوصى بإنشاء مركز ٕٙٔٓتمر الدولي لمتنمية المستدامة، والذي عقد في أكتوبر المؤ
دخاؿ النانوتكنولوجي في المناىج في كافة المراحؿ الدراسية، والعمؿ عمى  قومي لمتعميـ، وا 

 إعداد وتدريب المعمـ عمى اإللماـ بمفاىيـ عمـ النانوتكنولوجي.
  متنمية المستدامة والبيئة " سبؿ تعزيز التكنولوجيا تحاد العربى لالمؤتمر الولى السابع لبل

 ٕٚٔٓنوفمبر  ٜٔ:ٕٓالنظيفة والتقنيات صديقة البيئة بالمنطقة العربية ، فى الفترة مف 
، بدار الضيافة جامعة عيف شمس والذى أوصى بضرورة تصميـ مناىج دراسية تتضمف 

 مفاىيـ وتكبيقات تكنولوجيا فى مجاؿ البيئة .
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 العديد مف الدراسات التى طالبت بالمزيد مف الدراسات فى ىذا المجاؿ حيث  كما اجري
أكدت الدراسات عمى أىمية تقويـ وتطوير مناىج الكيمياء بالمرحمة الثانوية وفقا 

 لتطبيقات النانو تكنولوجي ومنيا دراسة كؿ مف :
(، ) عسكر ، ٕٙٔٓ(، ) غياضة ، ٕ٘ٔٓ)حافظ ؛ وخجا؛ والعتيبى؛ والقرشى ، 

ٕٓٔٚ .) 
العديد مف الدراسات بتنمية واستيعاب مفاىيـ النانو تكنولوجى باستخداـ  كما اىتـ

 ,Jones, Taylor)   (2010 استراتيجيات وبرامج مقترحة ومنيا دراسة كؿ مف :
Forrester &Roertson  Gardner,  ( ،لشيرىا ،ٕٕٓٔ،) (الفتاح عبد،ٕٖٓٔ) ،

( ، ) ٕٚٔٓ، ) خميفة ،(ٕٚٔٓ،الفتاح عبد( ، )ٕ٘ٔٓ ،عمياف ؛ العرفج )
 (.ٕٚٔٓمحمد،

وىناؾ دراسات أثبتت تدني مفاىيـ النانو تكنولوجي،  وأوصت بضرورة تطوير المناىج 
الدراسية واستخداـ طرؽ واستراتيجيات حديثة الستيعاب ىذه المفاىيـ  ومنيا دراسة كؿ 

 ,Hill, Koshka)،  (,Stoebe, Cox & Cossetteٕٕٔٓ)مف: 
Mayers,2013) ، ،(طو، ٕٓٔٗ ،) ( حافظ،ٕٓٔ٘.) 

 الطػػػبلب فػػػي مسػػػتوياتوفػػى ظػػػؿ مػػػا أشػػػارت  إليػػو بعػػػض الدراسػػػات مػػػف تػػدنى مسػػػتوى      
( ٕٙٔٓ، الدسػوقى ، ٕٙٔٓ؛ آؿ ربيػع،  ٕٗٔٓاالستيعاب ومف ىػذه الدراسػات )القحطػانى ، 

(، )عبػد ٕٗٔٓومف ىػذه الدراسػات : ) الشػافعى ،   التفكير المستقبميميارات ،  وكذلؾ تدنى 
( ، ومػػا أكدتػػو نتػػائج الدراسػػة ٕٚٔٓ( ، ) أبػػو موسػػى ، ٕٚٔٓى،(، ) الزىرانػػٕ٘ٔٓالقػػادر، 

الثػانوي بمدرسػة سػفاجا الثانويػة لمبنػات ،  الثػانىاالستطبلعية التى طبقت عمى طالبات الصؼ 
مػف  مجموعػةلػدى   التفكيػر المسػتقبميوميارات  حيث تـ تطبيؽ اختباري االستيعاب المفاىيمى

 االستطبلعية كما يمى :الطالبات وجاءت نتائج الدراسة 
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فً  اختثارٌ االستُؼاب انًفاهًًُ ويهاراخ انتفكُر انًستمثهً   يستىٌ انطانثاخ ( 1خذول )

 نذي يدًىػح انذراسح االستطالػُح

 األداج

ػذد 

 انطانثاخ
انذرخح 

 انُهائُح

انطانثاخ فٍ اختثاري االستُؼاب انًفاهًًُ و انتفكُر يستىي 

 انًستمثهً

0 ٪ ≤

 50٪يُخفض

يتىسط  ≤50٪

55٪ 

 > يرتفغ 55٪

100٪ 

ٌ ٪ ٌ ٪ ٌ ٪ 

اختثار االستُؼاب 

 انًفاهًًُ

30 
30 20 55 10 20 - - 

اختثار يهاراخ 

انتفكُر 

 انًستمثهً

30 

30 23 55 5 23 - - 

وكذلؾ  االستيعاب المفاىيمىفى  الطالبات( تدنى مستوى ٔيتضح مف الجدوؿ )      
عمى مجموعات التربية  إشرافيامف خبلؿ ت الباحث كما قام،   المستقبمىالتفكير وميارات 

بمحافظة الثاني الثانوي العممية بالكمية بدراسة استطبلعية عمى مجموعة مف طالبات الصؼ 
%( ٜٙ( طالبة ، والحظت الباحثة أف معظـ الطالبات بنسبة ) ٖٓالبحر األحمر وعددىـ )

لنانو وتطبيقاتو وأف مناىج الكيمياء لـ تتطرؽ بالشكؿ ليس لدييف خمفية معرفية عف عمـ ا
تدنى في ضوء ما سبؽ تمثمت مشكمة البحث في وجود ، الكافى ليذا العمـ وتطبيقاتو الحياتية 

ميارات ،  وكذلؾ تدنى الثاني الثانوي الصؼ  طالباتفي مستوى االستيعاب المفاىيمى لدى 
وعدـ معرفتيـ بأىـ  نتيجة دراستيـ بالطريقة التقميديةلدى ىؤالء الطبلب   التفكير المستقبمي

  االستيعاب المفاىيمىمف ىنا فاف ىناؾ حاجة لتنمية ؛ مفاىيـ وتطبيقات كيمياء النانو
ومف ثـ سعى البحث الحالي ، الثاني الثانوي الصؼ  طالباتلدى  التفكير المستقبمىوميارات 

 الكيمياءلمتغمب عمى ىذه المشكمة مف خبلؿ تطوير طريقة التدريس المستخدمة في تدريس 
وحدة في تدريس  فاعميتيا والكشؼ عف ةالمقموب الصفوؼ المقموبة إستراتيجيةباستخداـ 

لدى  المستقبميالتفكير وميارات االستيعاب المفاىيمى تنمية في  مقترحة  فى كيمياء النانو 
 الثاني الثانويالصؼ  طالبات

 أسئلة البحح

 األسئمة اآلتية:عف جابة اإلحاوؿ البحث الحالي 
تتضػػمنيا الوحػػدة المقترحػػة فػػى نولػػوجي وتطبيقاتػػو التػػي ينبغػػي أف مػػا مفػػاىيـ النػػانو تك -1

 ؟الثاني الثانوي الصؼ  طالباتكيمياء النانو والمبلئمة 



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٕٛٛ - 

المصػػاغة وفقػػا لمصػػؼ المقمػػوب المبلئمػػة كيميػػاء النػػانو الوحػػدة المقترحػػة فػػى مكونػػات مػػا  -2
 ؟الثاني الثانوي الصؼ  لطالبات

ما فاعمية الوحدة المقترحػة فػى كيميػاء النػانو  المصػاغة وفقػا لمصػؼ المقمػوب فػي تنميػة  -3
 ؟الثاني الثانوي الصؼ طالبات االستيعاب المفاىيمى لمفاىيـ كيمياء النانو لدى 

اعمية الوحدة المقترحػة فػى كيميػاء النػانو  المصػاغة وفقػا لمصػؼ المقمػوب فػي تنميػة ما ف -4
 ؟الثاني الثانوي الصؼ  طالباتالتفكير المستقبمى لدى ميارات 

المجموعػة التجريبيػة فػى اختبػار االسػتيعاب  طالباتبيف درجات  ما نوع العبلقة االرتباطية  -5
 ؟بعد التطبيؽالتفكير المستقبمى ميارات اختبار فى درجاتيـ  المفاىيمى و

 : البححأٍداف 

 إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: البحث سعى
 بالوحدة المقترح تدريسيا نو وتطبيقاتو التي يمكف تضمينيا تحديد مفاىيـ كيمياء النا

 الثانوى  الثانيالصؼ ب
  لطالباتتصميـ  وحدة دراسية مقترحة فى كيمياء النانو وفقا لمصؼ المقموب لتدريسيا 

 الثانوى  الثانيالصؼ 
 تنمية  تحديد مدى فاعمية الوحدة المقترحة فى كيمياء النانو وفقا لمصؼ المقموب في

 الثانوى الثانيالصؼ  طالباتاالستيعاب المفاىيمى لمنانو تكنولوجي وتطبيقاتو لدى 
 مية تن تحديد مدى فاعمية الوحدة المقترحة فى كيمياء النانو وفقا لمصؼ المقموب في

 .الثانوى الثانيالصؼ  طالباتميارات التفكير المستقبمى لدى 
 أٍنٔـــة البحــح

 تتضح أىمية البحث الحالي مف خبلؿ ما يمي:
توجيو أنظار مطورى مناىج العموـ عامة والكيمياء خاصة إلى ضرورة مواكبة التقدـ  -1

 العالمي اليائؿ في مجاؿ النانوتكنولوجي.
العموـ بالتعميـ العاـ في تخطيط وتنفيذ وتقويـ مقرراتيـ الكيمياء و مساعدة معممي  -2

ثارة انتباىيـ نحو أىمية  صؼال إلستراتيجيةالتعميمية وفًقا  تنمية التفكير المقموب، وا 
 لدى طبلبيـ. المستقبمى
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تدريس أخرى تحقؽ أفضؿ  إستراتيجيةتوجيو خبراء المناىج وطرؽ التدريس نحو تصميـ  -3
وىى الصؼ  إفادة مف مبادئ التعمـ الخميط )المدمج(، والتعمـ اإللكتروني، والتعمـ النشط

 .المقموب 
بالتعميـ العاـ نحو تصميـ مناىج الكيمياء  توجيو القائميف عمى تخطيط وتصميـ وبناء -4

 المقموب. صؼال إلستراتيجيةوفًقا  الكيمياء موضوعات 

دة مقترحة فى كيمياء النانو مصاغة وفقا وحلمحتوى موضوعات  ميميتقديـ موقٍع تع -5
 ، ودليٍؿ إرشادٍي لكيفية استخدامو، يمكف االستفادة منيما في تعميـ ىذهلمصؼ المقموب 

 الثاني الثانوي الصؼ وطالبات الموضوعات وتعمميا لطبلب 
الثاني الصؼ أداتيف لمقياس، يمكف االستفادة منيـ في تقييـ مستوى طبلب  تقديـ  -6

تنمية االستيعاب المفاىيمى لمنانو تكنولوجي وتطبيقاتو، وميارات التفكير في الثانوي 
 .المستقبمى

لدى  ميارات التفكير المستقبمى و  االستيعاب المفاىيمى فى ضعؼ المحاولة عبلج مشكمة  -5
 .الثاني الثانويالصؼ  طالبات

موضوعات توجيو الباحثيف نحو إجراء مزيد مف البحوث؛ لمكشؼ عف مدى فاعمية تدريس  -8
المقموب بمراحؿ التعميـ المختمفة؛ نظرًا لما ليذه  الصؼ إستراتيجيةباستخداـ فى كيمياء النانو 

 مف فوائد تعميمية، وندرة البحوث العربية التي اىتمت بالكشؼ عف فاعميتيا. اإلستراتيجية
 لبحححــدّد ا

 التـز البحث الحالي بالحدود اآلتية:
فى كيمياء النانو والتى تـ تحديدىا مف قبؿ السادة المحكميف الوحدة المقترحة  موضوعات -1

؛ نظًرا لصعوبة وتدريسيا بالصفوؼ المقموبة فى مجاؿ النانو تكنولوجى والتربية العممية 
التي و محتوى ىذه الموضوعات، واحتوائيا عمى كثير مف المفاىيـ والعمميات الحيوية 

مف التخيؿ، ويصعب تدريسيا ليـ باستخداـ الطريقة  تحتاج مف الطبلب قدرًا كبيراً 
 التقميدية.

) حيث  بمدرسة سفاجا الثانوية لمبنات  الثانوى الثانيالصؼ  الباتطعمى تطبيؽ البحث  -2
أف جميع الطبلب بالصؼ الثانى الثانوي لدييـ تابمت وزع عمييـ  فى العاـ الدراسى السابؽ ، 

 .مما يسيؿ تطبيؽ إستراتيجية الصفوؼ المقموبة(
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،  ـ(ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓ ) الدراسىتطبيؽ تجربة البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  -3
 .ٖ/ٕفصؿ 

فى مستويات الشرح ، التفسير ،  التطبيؽ ، اتخاذ  االستيعاب المفاىيمى  مستوياتقياس  -4
 بمدرسة سفاجا الثانوية لمبنات الثانوى الثانيالصؼ  البات طالمنظور  لدى 

ميارة ، ميارات التفكير المستقبمى :  ميارة التوقع الحدثى ، ميارة التنبؤ العممى قياس  -5
 .بمدرسة سفاجا الثانوية لمبنات الثانوى الثانيالصؼ  البات طلدى  التصور المستقبمى

 مصطلحات البحح

 :Flipped Classroom Strategy (FCS)) املكلْب الصف إسرتاتٔجٔة
بأنيا "مجموعة منظمة مف اإلجراءات،  -إجرائًيا  -المقموب  الصؼ إستراتيجيةتعرؼ 
بالوحدة  كيمياء النانوبتسجيؿ الشرح التفصيمي لموضوعات  معمـ الكيمياءيقـو خبلليا 

وأىداؼ  ىاو االستعانة بمقاطع فيديو جاىزة مناسبة لمحتو  ، في صورة مقاطع فيديوالمقترحة
تاحتيا لطموضوعات الوحدة  الثانيالصؼ  اتبال، ورفعيا عمى موقع ويب بشبكة اإلنترنت، وا 

بوقت كاؼ، سواًء في منازليـ، أو في أي  الحصةلدراستيا بشكؿ مفصؿ قبؿ وقت  ؛ الثانوى
، مف خبلؿ حواسيبيـ الشخصية، أو ىواتفيـ الذكية، أو  الفصؿ الدراسىآخر خارج  مكاف

مناقشة محتوى ل الفصؿ الدراسىداخؿ  الحصةأجيزتيـ الموحية. في حيف، ُيخصص وقت 
لممشاركة في تنفيذ  في، وتوجييالطالبات مقاطع الفيديو، واإلجابة عف تساؤالت واستفسارات

 األنشطة التطبيقية، وحؿ التكميفات والواجبات المخصصة لكؿ درس".
 Nanotechnology الياىْ تكيْلْجى

: "عمـ ييتـ بإنتاج مواد وأدوات جديدة تقع أبعادىا ما  بأنوفى ىذا البحث  إجرائيايعرؼ 
نانومتر، ومف ثـ دراسة الظواىر والخصائص المميزة ليذه المواد عف طريؽ  ٓٓٔ-ٔبيف 

التحكـ في الذرات وجزيئات المادة بيدؼ االستفادة منيا في تطبيقات عممية في مجاالت 
 متعددة.

تقنية تتعامؿ مع المواد في نطاؽ الذرة أو ىي  Chemistry Nano  : كٔنٔاء الياىْ
نتاج مواد  الجزيء وذلؾ لمتحكـ فييا منتجة تطبيقات حديثة في مجاالت عديدة بيدؼ ابتكار وا 

 او أجيزة جديدة تتميز بخواص فريدة وتؤدى وظائؼ محددة بكفاءة وجودة عالية .
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 Conceptual Understanding االستٔعاب املفأٍنى
الثانوي  مف إدراؾ  الثانىالصؼ  طالبةوتعرفو الباحثة  إجرائيا بأنو: عممية عقمية تمكف    

العبلقات المتبادلة بيف المفاىيـ العممية مف خبلؿ شرح المعرفة العممية وتفسيرىا وتطبيقيا فى 
مواقؼ جديدة والتوسع فييا واستخداميا في حؿ المشكبلت بطرؽ عممية مختمفة ، ويقاس 

 ؾبالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار االستيعاب المفاىيمى المعد لذل
 Thinking Future التفكري املستكبلى

 الثانىالصؼ  طالبةقـو بيا جموعة مف الميارات العقمية التى تم يعرؼ اجرائيا بأنو:      
ؾ بيدؼ وتقييـ واقتراح أفكار مستقبمية ممكنة ،وذل الثانوى ويتـ مف خبلليا اكتشاؼ وابتكار

طمب ذلؾ إطبلؽ العقؿ لمخياؿ ، الظاىرة المستقبمية ، ويت وضع تصور لما سوؼ تكوف عميو
 لمتنبو بموضوع او حدث أو قضية ما في المستقبؿ  

 Thinking Future skills مَارات التفكري املستكبلى
استقراء المستقبؿ ووضع تفسيرات و استنتاجات مف  ةىى عمميميارة التوقع الحدسى : 

لما سيحدث  الصؼ الثانى الثانوىطالبة خبلؿ الخبرات السابقة والخبرات الحالية بمعنى توصؿ 
الكمى  واإلدراؾفي المستقبؿ مف خبلؿ استخداـ معرفتو السابقة مف خبلؿ التفيـ الوجدانى ، 

 لمعبلقات  
الثانوى عمى وضع وتكويف صور مستقبمية  الثانىقدرة طالبات الصؼ :  مَارة التصْر املستكبلٕ

لحاضر متأثرا بعوامؿ اإلبداع واالبتكار مف متكاممة لؤلحداث فى ضوء معرفتو بأحداث الماضي وا
 خبلؿ دراستو لمكيمياء ويمكف أف تصبح ىذه األفكار واقعية ومفيدة لممجتمع 

الثانوى عمى توقع ما سيحدث فى  الثانىالصؼ  اتىى قدرة طالب:  ميارة التنبؤ العممي
المستقبؿ مف خبلؿ معمومات سابقة ، سواء بالمبلحظة ، او االستنتاج مف خبلؿ االستقراء 
دراؾ العبلقات ، واستخبلص االحتماالت ، واقتراح عدد مف االحتماالت البديمة . وتقاس ىذه  وا 

يارات التفكير المستقبمى المعد الميارات جميعيا بالدرجة التى تحصؿ عمييا الطالبة فى اختبار م
 لذلؾ
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 ميَج البحح ّإجزاءاتُ

 ميَج البحح

ـ           Descriptive Researchالمػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي فػػػي البحػػػث الحػػػالي  ُاْسػػػُتْخد 
عػػداد أدوات  عػػداد الوحػػدة  المقترحػػة وا  لوصػػؼ وتحميػػؿ األدبيػػات ذات الصػػمة بمشػػكمة البحػػث وا 

ـ  المػػنيج شػػبو التجريبػػي )تصػػميـ القيػػاس القبمػػي البحػػث وتفسػػير ومناقشػػة النتػػائج ، كمػػا  ُاْسػػُتْخد 
 فػيوحػدة مقترحػة تػدريس  فاعميػة (؛ لمناسبتو في التعرؼ إلػىواحدة تجريبية  ةالبعدي لمجموعو 
يمياء النانو تكنولوجي وفقا لمصفوؼ المقموبة لتنمية االسػتيعاب المفػاىيمى والتفكيػر المسػتقبمي ك

 الثانوى.  الثانىلدى طبلب الصؼ 
 مْاد البحح ّأدّاتُ

 مواد البحث وأدوات القياس اآلتية: ةالباحث تأعدلئلجابة عف أسئمة البحث وفروضو 
 بالوحدة المقترحةقائمة بمفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتو التي ينبغي تضمينيا  -1

 الفصؿ المقموب. إستراتيجيةباستخداـ  كيمياء النانوفى  وحدة مقترحة  -2

 إسػػتراتيجيةباسػػتخداـ  الكيميػػاء لتػػدريس موضػػوعات النػػانو تكنولػػوجي ىلمعممػػدليػػؿ إرشػػادي  -3
 المقموب. الصؼ

 عمؿ وكتيب الطالبات لموحدة المقترحة أوراؽ -4

 الثانوي  الثانىاختبار استيعاب مفاىيـ كيمياء النانو لطالبات الصؼ  -5

 الثانوي الثانىاختبار ميارات التفكير المستقبمى  لطالبات الصؼ  -6

 اخللفٔة اليظزٓة ّالدراسات السابكة 

بة مستحدثات تعد الكيمياء مف التخصصات التي تحتاج لنقمة نوعية شاممة لمواك
عداد طبلب المرحمة الثانوية اإلعداد الجيد لتدريس موضوعات النانوتكنولوجي  النانوتكنولوجي، وا 
في مجاؿ الكيمياء سيسيـ بشكؿ كبير في إعدادىـ لتطبيؽ ىذه المعارؼ في حياتيـ العامة، 

 وتطبيقيا فى مستقبميـ  فيما بعد.
  



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٖٖٛ - 

 كٔنٔاء الياىْ ّتطبٔكاتَا املستكبلٔة

الجديدة في مجاؿ العمـو والتكنولوجيا التي تتعامؿ مع  العمـوعمـ النانو مف  يعد
خصائص وىيكمة ومكونات مواد تقع في المقياس النانوي. وقد أثر ىذا بشكؿ إيجابي عمى 

نتاج أدوات جديدة وأنظمة أكثر كفاءة.   القدرة البشرية لتصميـ وا 
 Nanoألوؿ، وىو كممة النانو فمصطمح النانو تكنولوجي يتكوف مف شقيف: الشؽ ا 

( وتعنى الشئ المتقـز أي شديد الصغر، وىو أدؽ وحدة (Nanos مشتقة مف كممة نانوس 
ىو وحدة لقياس أطواؿ األشياء Nanometer(nm)قياس معروفة حتى اآلف، فمثبًل النانومتر 

( مف ٓٔ- ٜـ )الصغيرة جًدا،  وتعادؿ واحد مف ألؼ مميوف)مميار( جزء مف المتر، وبمغة األرقا
( نانومتر )عبد اهلل، ٓٓٔ-ٔالوحدة، ومقياس النانو يشمؿ األبعاد التى يتراوح طوليا ما بيف )

ٕٕٓٔ ،ٔ٘.) 
، وىى كممة Technologyوالشؽ الثانى مف النانو تكنولوجي، وىو التكنولوجيا 

ى (،وتعن(Logos(،وتعنى الميارة الفنية، وكممة(Technoإغريقية قديمة مشتقة مف كممة
دراسة، وبالتالي فإف التكنولوجيا تعنى دراسة كيفية تطبيؽ المعرفة ألغراض معينة، أو أنيا 
مجموعة المعارؼ العممية التطبيقية والميارات والتقنيات التى تيدؼ لتطويع النظريات، وتطبيؽ 

، ٕٓٔٓسكندرانى، حموؿ فريدة ومتميزة لمشكمة ما)االنتائج البحوث العممية مف أجؿ وضع 
ٕٗ.) 

تقنية المواد متناىية الصغر، ، وعمـ  : يا، ومنالعديد مف التسميات ليذا العمـ وقد ظير
الصغائر، وتقانة المواد متناىية الصغر، وتكنولوجيا الجيؿ الخامس، والتكنولوجيا المجيرية 
ره الدقيقة، وتقنية النانو، والنانو تكنولوجى، وتتبنى الباحثة مصطمح النانوتكنولوجي باعتبا

ظيؼ ، ويرجع التنوع في التعريفات الختبلؼ تو وبالتحديد كيمياء النانو المصطمح األكثر شيوًعا
 مف ىذه التعريفات ما يمى: ومجاالت مختمفة، المصطمح في 
: " تطور األبحاث والتقنيات عمى مستوى الذرة بأنوالمبادرة الوطنية األمريكية  تعريؼ

( نانومتر لشرح وفيـ الظواىر، وسموؾ المواد عند ٓٓٔ-ٔ)والجزئ عند مستوى قياسات بيف 
ىذا المستوى النانوى، بيدؼ تخميؽ واستخداـ تركيبات وأجيزة ونظـ صغيرة الحجـ تمتمؾ 

 (.National Nanotechnology Initiative "NNI",2006خصائص ووظائؼ جديدة)
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سموؾ ، بأنو : "محاولة فيـ (Hingant and  Albey,2010,121)ويعرفو 
-ٔعمى مستوى الذرات والجزيئات عند مستوى قياسات ما بيف) وخصائص المواد والتحكـ فييا

( نانو متر، بيدؼ تكويف تركيبات وأجيزة ونظـ صغيرة الحجـ ذات خصائص ووظائؼ ٓٓٔ
 جديدة ".

( بأنو:" عمـ التقنيات متناىية الصغر، والتى تتـ بواسطتيا التحكـ ٖٓٗ ،ٕٗٔٓويعرفو طو)
والسيطرة عمى الجزئ، ويكوف لو تطبيقات في جميع مجاالت العمـو المختمفة، مما أحدث ثورات 

 عممية وتكنولوجية متعددة ".
(،بأنو:  تكنولوجيا جديدة واعدة تعتمد عمى خواص مكونات ٚٚ، ٕٙٔٓويعرفو حسيف)

عادة تشكيميا وىندستيا لمحصوؿ  عمى منتجات المادة األساسية، والتحكـ فييا، ومعالجتيا وا 
 جديدة.

(، بأنو:" عمـ ييتـ بابتكار مواد وأدوات جديدة تقع أبعادىا ٕٕ، ٕٙٔٓوتعرفو نصحى )
نانومتر، ومف ثـ دراسة الظواىر والخصائص المميزة ليذه المواد عف طريؽ  ٓٓٔ-ٔما بيف 

 تعددةمالتحكـ في الذرات وجزيئات المادة بيدؼ االستفادة منيا في تطبيقات عممية في مجاالت 
 واأللعابمثؿ: )الطب، واإللكترونيات وتكنولوجيا المعمومات، والفضاء، والسمع االستيبلكية، 

 الرياضية، والمجاؿ العسكري، والمجاؿ البيئي....وغيره(".
(، بأنو:"التقنية التى تعطينا القدرة عمى التحكـ ٕٔ٘، ٕٚٔٓويعرفو المبلح & خضر)
( نانومتر، وذلؾ بتصنيعيا ومراقبتيا، ٓٓٔأبعادىا تقؿ عف )المباشر في المواد واألجيزة التى 

 وقياس ودراسة خصائصيا".
يتضح مف عرض التعريفات السابقة لتقنية النانوتكنولوجي أنو تطبيؽ عممي لممعرفة حوؿ 
عمـ النانو ، والمواد عمى المقياس النانوى ليا خواص فيزيائية وكيميائية ومغناطيسية 

لكترونية فريدة عف المواد عمى المقياس العادى ، كما ييتـ بالتفاعؿ بيف الذرات والجزيئات  وا 
 لمعالجة وتخميؽ مواد وأدوات جديدة عمى مقياس دقيؽ.

،بأنو: " عمـ ييتـ بإنتاج مواد البحث الحالى وبالتالي يمكف تعريؼ النانو تكنولوجي في 
سة الظواىر والخصائص نانومتر، ومف ثـ درا ٓٓٔ-ٔوأدوات جديدة تقع أبعادىا ما بيف 

المميزة ليذه المواد عف طريؽ التحكـ في الذرات وجزيئات المادة بيدؼ االستفادة منيا في 
 تطبيقات عممية في مجاالت متعددة .
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 ىشأة الياىْتكيْلْجٕ:

تعود فكرة استحداث تقنية النانوتكنولوجي إلى عالـ الفيزياء األمريكى ريتشارد فينماف 
Richard Feynman  ـ،  الذى دعا إلى استغبلؿ الذرات الصغيرة ٜٜ٘ٔوذلؾ عاـ

والجزيئات الدقيقة غير المرئية واالستفادة منيا، وذلؾ في حالة التحكـ في الذرة الواحدة 
وتحريكيا بحرية وسيولة، كالذرات تسمح بإمكانيات وتطبيقات ال حصر ليا،وذلؾ عف طريؽ 

 (.ٕٕ ،ٕٕٔٓاهلل،  (،)عبدٖٔ ،ٜٕٓٓشربينى، التحكـ في الذرات والجزيئات بشكؿ منفرد)ال
ـ، بواسطة العالـ اليابانى ٜٗٚٔوتـ تناوؿ مصطمح النانوتكنولوجي ألوؿ مرة عاـ 

ورقتو العممية المنشورة في مؤتمر الجمعية اليابانية  Norio Taniguchi نوريو تانيجوشى 
عادة تشكيؿ لميندسة الدقيقة، حيث قاؿ: "أف تقنية النانو ترتكز عمى عمميات  فصؿ، اندماج، وا 

المواد بواسطة ذرة واحدة أو جزئ"، كما حاوؿ التعبير عف وسائؿ وطرؽ تصنيع، وكذلؾ تشغيؿ 
 (.ٜٔ ،ٕٕٔٓأبعاد صغيرة)عميش،  في عناصر ميكانيكية وكيربائية بدقة عالية

ـ  اكتشفت شركة آى بي إـ طريقة لتحريؾ الذرات المفردة عمى سطح ٜٜٓٔوفي عاـ 
باستخداـ مجير نفقى ماسح اخترعو جيرد بيننج وىاينريش رورير، وقد ناال عنو جائزة معدني 
العدد األوؿ مف أوؿ مجمة متخصصة في  صدر وبعدىاـ، ٜٙٛٔالفيزياء عاـ  نوبؿ في

( مف معيد الفيزياء بإنجمترا )عميش، Nanotechnology) النانوتكنولوجي بنفس االسـ
ٕٕٓٔ ،ٔٛٙ.) 

يقتصر عمى مجاؿ العمـو العامة، كالفيزياء  ال ـ النانوتكنولوجيعم فويمكف القوؿ بأ
والكيمياء واألحياء عمى اعتبار أنو العمـ الذى ييتـ بدراسة معالجة المادة عمى المقياس الذري 

عمـ بيني يتجاوز الحدود و عمـو الفيزيائية واليندسية، ولكنوالجزيئى وأنو ثمرة التكامؿ بيف ال
 التقميدية لمعمـو واليندسة، لذا ظير تطبيقات لمنانوتكنولوجى في جميع المجاالت.   

ويتضح مما سبؽ أف عمـ النانو عمـ ىجيف يعتمد عمى التداخؿ بيف مختمؼ العموـ 
نية المعمومات الفيزيائية والكيميائية، والبيولوجية، والميكانيكية، واإللكترونية، وعمـو اليندسة وتق

 بيدؼ دراسة اليياكؿ البنائية لممادة.
فظيرت عدة عمـو جديدة منبثقة مف النانوتكنولوجي كنتيجة لتقابمو وتكاممو مع كافة 
فروع العمـ، فعندما يمتقى النانوتكنولوجي مع البيولوجي يظير البيولوجيا النانوية أو 

ـو ظيرت الكيمياء النانوية ، وبالمثؿ مع باقى العم Nanobiologyالنانوبيولوجي 



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٖٛٙ - 

Nanochemistryوالفيزياء النانوية ،NanoPhysicsوالطب النانوي ،Nanomedicine ،
 Nanoelectronics ، واإللكترونيات النانوية  Nanopharmaceuticalsوالصيدلة النانوية

ية، ، وفي مجاؿ العمـو الطبيعية، كاليندسة الحيو  Nanocomputing ، والحاسبات النانوية 
 واليندسة الميكانيكية، واليندسة الكيميائية.

ف التكامؿ بيف تكنولوجيا النانو والعمـو األخرى يأتى مف منطمؽ التعامؿ مع مف ىنا فإ
بنية المادة األساسية وخصائصيا الفريدة، والذى يؤدى إلى تحقيؽ تطورات واكتشافات عممية 

مر في ىذه العمـو تحت مظمة واسعة النطاؽ، مع الحفاظ عمى وتيرة التطور المست
 (.ٕٚ، ٕٙٔٓ،غياضة  )النانوتكنولوجي
وتتضمف النانوتكنولوجي العديد مف التطبيقات في حياة اإلنساف مثؿ الصناعة      

والزراعة والطب والغذاء ومستحضرات التجميؿ. ففي مجاؿ الطب مثبل، أظيرت ىذه التقنية 
ة المصابة، وذلؾ باستخداـ بوليمرات متشعبة طريقة فعالة جدا في إيصاؿ الدواء إلى الخمي

خاصة كمواد حاممة لمدواء تستيدؼ الخمية المصابة، مما بات سببا رئيسا لتحسف كبير في 
تأثير الدواء مقارنة مع العبلج باستخداـ العقاقير الدوائية. وقد أدى ىذا بالتالي إلى انخفاض في 

 لمرضى السرطافعاليتو، مما يعود بالفائدة الكبيرة سمية الدواء وتقميؿ أعراضو الجانبية وزيادة ف

(Rahimpour, et al., 2012) . 
األساس العممي لبناء النانوتكنولوجي ىو تقسيـ المادة وتجزئتيا لمحجـ  مف ىنا فإف

النانوي إلى ذرات أصغر حجًما، ثـ إعادة بنائيا وتشكيميا وىندستيا مف جديد، فتعطي خواص 
ختمفة، لذا فإف خواص المادة الكيميائية تختمؼ وىي عمى مقياس الماكرو كيميائية وفيزيائية م

)يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة( عف خواصيا الكيميائية عمى مقياس النانو )ال يمكف رؤيتيا 
 بالعيف(، فالمادة عمى المقياس النانوي ليا خواص فريدة.

 تطبٔكات الياىْتكيْلْجٕ:      

واقعة حيث تبشر  أصبحت حقيقة ، بؿالنانوتكنولوجي خيااًل عممًيالـ تعد تطبيقات 
تطبيقات النانوتكنولوجي بثورة صناعية جديدة، ومف المتوقع أف تدخؿ تمؾ التطبيقات في كافة 
مياديف الحياة، مثؿ: عمـو الطب، والزراعة، والغذاء، والبيئة، وعمـ النفس، واإللكترونيات، 

 األجيزة ، إلى جانب تطبيقاتو  في المجاؿ العسكرى واالستكشافي والكمبيوترات، وتصغير كافة
 في الفضاء القريب والبعيد.
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ويمكف تقسيـ تطبيقات النانوتكنولوجي إلى تطبيقات في المدى القصير، ومف أمثمتيا 
ما ىو موجود حالًيا قيد االستخداـ كما ىو الحاؿ في بعض التطبيقات الطبية ليذه التقنية، وفي 

المياه ومكافحة التموث، وىناؾ تطبيقات متوسطة المدى، مثؿ: التطبيقات الصناعية  معالجة
والزراعية واإللكترونية، كما أف ىناؾ تطبيقات بعيدة المدى، مثؿ: بناء أجيزة النانو باستخداـ 

 (.ٕٗ، ٕٕٔٓاهلل،  الذرات والجزيئات النانوية)عبد
اإلنتاجية الزراعية مف خبلؿ التحسيف وتمتمؾ النانوتكنولوجي أيضا القدرة عمى زيادة 

الوراثي لمنباتات والحيوانات، باإلضافة إلى إيصاؿ الجينات وجزيئات الدواء إلى أماكف خاصة في 
كنولوجي ليا النانو تو ، (Roshdy&Refaai,2016)النبتة والحيواف عمى المستوى الخموي 

عادة استخداميا، وذلؾ ألف المواد النانوية تمتمؾ خصائص فريدة ة المياه دور ىائؿ في تنقي وا 
مف نوعيا مثؿ زيادة مساحة السطح بالنسبة لمحجـ مما يعمؿ عمى استبعاد المموثات 

 (Baruah, Khan& Dutta, 2016).التحفيز الضوئى والميكروبات الضارة مف خبلؿ 

إضافة مواد  واسع أف شر عمى نطاؽوفي مجاؿ الطب التجديدي، انت (ٕ٘ٔٓودراسة )الشريؼ ،
نانوية التضاريس إلى أسطح المواد الحيوية التقميدية يمكف أف يعزز مف وظائؼ مختمؼ أنواع 
الخبليا. فعمى سبيؿ المثاؿ، فإف سطح التايتانيـو ذي البنية النانوية يعزز عند زراعتو التفاعؿ 

 Carpenter & Khan)  العادي مع الخبليا العظمية المحيطة بالمقارنة مع التايتانيـو

العظاـ وزراعتيا ىو التطبيؽ الوحيد لممواد النانوية في المجاؿ الطبي، فقد  وال تعد (2010
  ,Shao,Vang, Ori) ساىمت أيضا النانو تكنولوجي في العبلج اإلشعاعي لمرض السرطاف

Kaidar-Person,& Wang, 2016)   واألدوات وعبلوة عمى ذلؾ، ونظرا لصغر حجـ المواد
، مما يؤدي إلى تقميؿ وغزوا لخبليا الجسـالنانوية، فإف ذلؾ يجعؿ العمميات الجراحية أقؿ تدخبل 

عف ذلؾ، فقد يصبح  نسبة المضاعفات واألضرار الجانبية في األنسجة الطبيعية المحيطة.وفضبل
الوصوؿ إلى أماكف عميقة وصعبة التشريح بالجسـ أمرا ممكًنا. وىذه جميعيا فوائد ليا أىمية 

 ,Mattei & Rehman).كبيرة في العمميات الجراحية، وخاصة جراحة المخ واألعصاب 

(، والتي ىدفت إلى دراسة أثر االتجاىات (Gharge& Pawar,2017، ودراسة    (2015
 ة القائمة عمى تكنولوجيا النانو في  العبلج.الحديث

تعددت تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاالت ال حصر ليا، حيث يمثؿ  وقد
النانوتكنولوجي قوة تكنولوجية ومعرفية واقتصادية ىائمة ، تجتاح مختمؼ القطاعات اإلنتاجية، 
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الفضاء، واإلنشاء والتعمير، والغذائية، والصناعية، والطبية، واإللكترونية، والعسكرية، وعمـو 
-ٙٛ، ٕٙٔٓومف أىـ المجاالت التطبيقية لمنانوتكنولوجي ما يمى،)حسيف، 

 (:ٕٖ-ٕٚ، ٕٙٔٓ(،)نصحى،ٜٔ
 :حيث يستيدؼ النانوتكنولوجي عمى وجو تطبيقات النانوتكنولوجي في المجاالت الطبية

نتاج العقاقير النانوية واألجي زة النانوتكنولوجية الخصوص تطوير مجاؿ الطب والصيدلة، وا 
 المستخدمة في األغراض الطبية.

  :تشمؿ تطبيقات تكنولوجيا النانو الصناعات تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ الغذاء
 الغذائية بيدؼ زيادة اإلنتاج أو تحسيف نوعيتو أو تطوير طريقة تعبئتو وتغميفو.

  :لحالية لمنانوتكنولوجي تستيدؼ األبحاث اتطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ الطاقة
االستفادة مف الخصائص الفريدة ليذا النوع مف التكنولوجيا الحديثة في توفير الطاقة البديمة 
النظيفة اآلمنة، وتحويؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيربية قميمة التكمفة باستخداـ 

 النانوسيمكوف.
  :النانوتكنولوجي في  يمكف توجيو أبحاثتطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ الزراعة

مجاؿ القضاء عمى اآلفات الزراعية، والمساىمة في تخزيف الفواكو والخضروات، وأدوية 
 النبات والحيواف.

  ومنيا صناعة األنسجة والمبلبس ذاتية تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ الصناعة
سطح لحمايتيا التنظيؼ، وصناعة الدوائر اإللكترونية، وفي صناعة أغشية رقيقة لطبلء األ

مف الصدأ والتآكؿ، وصناعة كاميرات يمكنيا تصوير التفاعبلت الكيميائية خبلؿ جزء مف 
 الثانية)فيمتو ثانية(.

 :ومنيا المرشحات النانوية لتنقية المياه  تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ البيئة
زالة العناص ر الخطيرة مف النفايات واليواء، وتحمية المياه وحؿ مشكبلت النفايات النووية، وا 

 الصناعية، واستخداـ أغشية أكسيد الحديد الخزفية في تنقية المياه مف المموثات.

 :حجـ الترانزستورات،  ومنيا تقميص تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ وسائؿ اإلتصاؿ
 إلكترونية، وأجيزة نانو السمكية، وأقمار صناعية. حوتصنيع شرائ
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عمى أىمية ىذا تطبيقات النانو تكنولوجى عف كيد جميع الدراسات أت مما سبؽيتضح        
العمـ ووصولو لمعظـ مجاالت الحياة مف حولنا، وىذا يؤكد أىمية اجراء العديد مف الدراسات 

 لتضميف مفاىيـ وتطبيقات النانو فى مناىج التعميـ العاـ

ـ و تطوير مناىج العم نظرًا ألىمية تطبيقات النانوتكنولوجي فإنو ينبغي مراعاتيا عندو 
بصفة عامة والكيمياء خاصة ،  وفد تـ مراعاة ىذا عند اعداد الوحدة المقترحة وكذلؾ اعداد 

 . قائمة المفاىيـ المتضمنو واعداد اختبار التفكير المستقبمى
 

 

 امليظْر املستكبلٕ لتطبٔكات الياىْتكيْلْجٕ:

مجاالت متنوعة، ويكوف ليا  يتوقع العمماء أف تحدث ثورة النانوتكنولوجي ثورة في
تأثير كبير عمى مجموعة واسعة مف التطبيقات، حيث إف المواد النانوية ليا إمكانيات ال حدود 

في مجاالت  ليا، وتتـ تمؾ التوقعات في ضوء األبحاث العممية الحالية، ومف تمؾ التوقعات
 (:ٜٕٗ-ٜٕٓ، ٕٚٔٓمتنوعة منيا)المبلح & خضر،

 يتوقع أف تستخدـ التركيبات النانوية في إجراءات التشخيص وعبلج األمراض : مجاؿ الطب
 التى ال تزاؿ غير قابمة لمشفاء، وفي التطبيقات العبلجية ضد مرض السرطاف بشكؿ أوسع. 

 نكيات جديدة ومتعددة مع تقميؿ نسبة الدىوف، وتعزيز سوؼ يتـ ادخاؿ : مجاؿ األغذية
نتاج مواد نانوية تمنع التصاؽ الميكروبات عمى األسطح  امتصاص المواد الغذائية، وا 

 والمعدات.

  :يعمؿ العمماء عمى إنتاج مواد نانوية ترش عمى المواد مجاؿ التخزيف والبضائع التجارية
 والصناديؽ فتعمؿ عمى توزيع أو تحويؿ أو امتصاص درجات الحرارة.

 دقيقة تزرع في ضروس إنتاج أجيزة تجسس في حجـ الذبابة أو أجيزة : المجاؿ العسكرى
 اإلنساف يصعب كشفيا وعدسات الصقة ليا قدرة عمى التصوير.

وىناؾ العديد مف الدراسات التي اىتمت بتنمية اكتساب المعرفة حوؿ تطبيقات     
وكاف اليدؼ  Lin, Wu, & Lin) ا(2012,الدراسة التي أجرتيا  النانوتكنولوجي، منيا:

منيا تطوير أدوات مناسبة لتقييـ المعرفة العامة بالنانو تكنولوجي واتجاىاتيـ العامة نحوىا، 
 وتـ ،باإلضافة إلى تقصي العبلقة بيف مستوى المعرفة بالنانو تكنولوجي واالتجاىات نحوىا

مارىـ مف المواطنيف البالغيف الذيف تراوحت أع ٜٕٓتطبيؽ األدوات عمى عينة تكونت مف 
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بيف اتجاىاتيـ نحو النانوتكنولوجي ايجابية . وكشفت النتائج عدـ وجود عبلقة (٘ٙ-ٛٔبيف)
ومستوى ثقتيـ بالحكومة والصناعة، وعدـ وجود عبلقة بيف مستوى معرفتيـ العامة بالنانو 

( مف محاولة لوضع تصور ٖٕٔٓكذلؾ ما قامت بو )شمبي ، .تكنولوجي واتجاىاتيـ نحوىا
النانو تكنولوجي في مناىج العمـو في مراحؿ التعميـ العاـ، مف خبلؿ قياميا بتحديد مقترح لدمج 

، وما يتضمنو كؿ محور مف مفاىيـ رئيسة وفرعية، ومشروعاتيا ليذا العمـالمحاور الرئيسة 
قامت ببناء خريطة مفاىيمية لتوضح مدى وتتابع ىذه  . ثـفي ىذا المجاؿوتجارب الدوؿ 

العزيز  وىدفت دراسة )عبد .الفرعية عبر المراحؿ الثبلثة لمتعميـ العاـالمفاىيـ الرئيسة و 
( إلى الكشؼ عف مستوى وعي معممي العمـو الزراعية قبؿ الخدمة بمفاىيـ ٕٗٔٓ،

النانوتكنولوجي وتطبيقاتيا. وكشفت النتائج تدني مستوى الوعي لدييـ. وأوصت الدراسة 
     وأجرى.بيقاتيا في المناىج والبرامج األكاديميةبضرورة إدراج مفاىيـ النانو تكنولوجي وتط

(Ringer ,2014) في جامعة أركانساس دراسة لتقصي التحديات التي تواجو إدخاؿ النانو
، والتطوير الفعاؿ لطرؽ تدريسيا، بحيث تتماشى مع المعا يير تكنولوجي في مناىج العمـو

 . ،  وتوصمت الدراسة إلى ضرورةالدولية لتدريس العمـو تشجيع الطمبة لرؤية العبلقة بيف العمـو
التكنولوجيا، واليندسة، والرياضيات مف خبلؿ دراسة المفاىيـ األساسية والتطبيقات المتعددة 

ستمكف  والتى تطوير مناىج العمـو بحيث تتكامؿ مع النانوتكنولوجي وكذلؾلمنانو تكنولوجي، 
 .العمـو واليندسة كتخصص وكمينة مستقبمية ىتماـ بدراسةواالمف ربط العمـو بحياتيـ،  بالطبل

تقصي مستوى اىتماـ طمبة اليندسة   Davis, & Han, Lakin , 2016)) دراسة  وحاولت
 ،في السنة األولى بالتحديات الكبرى التي تواجييـ في مختمؼ موضوعات النانو تكنولوجي

قياس و تمييدي في اليندسة، اليندسة المسجميف  طالبا مف طبلب ٖٓٔوتكونت العينة مف 
مدى اىتماميـ بالنانو تكنولوجي والتحديات التي تواجييـ، وكذلؾ معرفة تصوراتيـ حوؿ العبلقة 
بيف النانو تكنولوجي والتحديات التي تواجييـ. إضافة الى معرفة وجيات نظرىـ حوؿ 

ليندسة العكسية الموضوعات المتعمقة بقضايا رفيعة المستوى وأكثرىا إثارة لبلىتماـ مثؿ ا
لمدماغ، وكذلؾ الموضوعات التي ليا أبعاد اجتماعية إيجابية، مثؿ الحصوؿ عمى مياه نظيفة. 
ثارة بالنسبة إلييف تمؾ المتعمقة بتقدـ  وبالنسبة لمطالبات، كانت المواضيع األكثر اىتماما وا 

بصفة  كنولوجيالنانوت إلى تطبيقاتالمعموماتية الصحية، في حيف أف الطبلب كانوا يميموف 
 . عامة
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           ومنيا: دراسة لبد دراسات اىتمت بتنمية المعرفة بتطبيقات النانوتكنولوجي،وىناؾ               
، توصمتا إلى فاعمية تدريس Sakhnini & Blonder(2016)ودراسة  (،ٖٕٔٓ) 

موضوعات النانو تكنولوجي لتنمية الوعي بتطبيقات النانو تكنولوجي ، ودراسات اىتمت بتقويـ 
(، حافظ ٕٗٔٓفي ضوء النانو تكنولوجي وتطبيقاتو، ومنيا دراسة كؿ مف: طو ) محتوى المادة

حدة تعميمية التي توصمت إلى فاعمية و ( ٕٙٔٓ) دراسة مبروؾو  (،ٕ٘ٔٓ(، أحمد)ٕ٘ٔٓ)
دراؾ  مقترحة قائمة عمى تطبيقات النانوتكنولوجي في االقتصاد المنزلي لتنمية الثقافة العممية وا 

التي توصمت إلى  (ٕٙٔٓمتولى )ودراسة  مفيـو التغير لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوى.
لتنور العممى فاعمية برنامج مقترح فى االقتصاد المنزلى بتطبيقات النانوتكنولوجي عمى تنمية ا

 ودراسة،والتفكير التخيمى لدى طالبات المرحمة اإلعدادية واتجاىيف نحو العمـ وتقنية النانو
تعممي وفقًا لمفاىيـ الطاقة -أثر برنامج تعميمى التى أثبتت أف (ٕٚٔٓعصاـ )و أحمد، 

درويش و ودراسة ،  المتجددة والنانوتكنولوجي عمي التنور التكنولوجي عند طمبة قسـ الكيمياء
بضرورة تضميف النانو تكنولوجي وتطبيقاتو ضمف المناىج  والتى أوصت (ٕٛٔٓأبو عمرة )

 الدراسية في مختمؼ المراحؿ التعميمية.
  دراسات استيدفت تنمية مفاىيـ النانوتكنولوجي مف خبلؿ بناء وحدة مقترحة أو برنامج ، أو

(، ٕٕٔٓالشيرى )( ، ٕٔٔٓالدرويش )مقرر دراسى ومنيا دراسة كؿ مف: 
(، ٕٙٔٓ( ، نصحى)ٕٙٔٓ( التقبى) ٕ٘ٔٓ(،أحمد)ٖٕٔٓ(، عبد الفتاح )ٖٕٔٓصالح)

Sakhnini & Blonder(2016)( سبلمة والحبشى والصادؽ ٕٚٔٓ، ممكاوى ،)
(، التي توصمت لفاعمية الوحدة المقترحة أو ٕٚٔٓ(، حبيب )ٕٚٔٓ(، عياد )ٕٚٔٓ)

دراسات تدني مفاىيـ ، كما أثبت بعض ال مفاىيمولنانو تكنولوجي في تنمية البرنامج في ا
 ,Stoebeالنانوتكنولوجي،  وأوصت بضرورة تطوير نظاـ التعميـ، ومنيا دراسة كؿ مف: 

Cox & Cossette(2012), (، خضر)ٕ٘ٔٓ(، حافظ )ٕٗٔٓ (، طوٕٓٔٙ ، )
(.والتي أوصت بضرورة تطوير المناىج الدراسية في ضوء مفاىيـ ٕٚٔٓخميفة)
 نولوجي.النانوتك

 ويتضح مف خبلؿ الدراسات السابقة ما يأتي :

 أثبتت جميع الدراسات السابقة تدني ما لدى المتعمميف مف مفاىيـ لمنانوتكنولوجي. -
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تنوعت الدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية مفاىيـ النانوتكنولوجي في مجاالت العمـو  -
(،وفي ٕٙٔٓ(، نصحي)ٖٕٔٓالفتاح ) المتنوعة، فمنيا في تدريس الفيزياء: دراسة عبد

(، سبلمة والحبشي والصادؽ ٕ٘ٔٓ(، حافظ )ٕٓٔٓمجاؿ البيولوجي: دراسة ىاني )
الكريـ  ، أحمد وعبدMutambuki (2014)  (، وفي مجاؿ الكيمياء: دراسة ٕٚٔٓ)

 (.ٕٚٔٓ(، عسكر )ٕٚٔٓ(،  خميفة)ٕٚٔٓومحمد)

 وتوصمت تمؾ الدراسات إلى العديد مف مفاىيـ النانو تكنولوجي المرتبطة بالكيمياء، منيا:    

األسبلؾ  –الكرات النانوية  –المواد النانوية )النقاط الكمية تاريخ ونشأة النانو تكنولوجي ، 
ربوف النانوية المركبات النانوية( ، أنابيب الك–الجسيمات النانوية  –األلياؼ النانوية  –النانوية 

 النانوية.الكيميائية ، المجاىر النانوية ػ التطبيقات 
ىذه المفاىيـ عند اشتقاؽ قائمة مفاىيـ النانو  ومف ثـ سوؼ تراعى الباحثة تناوؿ

تكنولوجي وتطبيقاتو وكذلؾ عند إعداد الوحدة المقترحة وفقا لمصفوؼ المقموبة في ضوء مفاىيـ 
 النانو تكنولوجي وتطبيقاتو.

وفد اىتمت  مصر لمنيوض بمنظومة العمـو والتكنولوجيا والتى يقرىا المجمس األعمى لمعمـو     
والتكنولوجيا، والذى ييدؼ لمواكبة أحدث التقنيات عمى مستوى العالـ، تـ إنشاء أوؿ مركز 

، وبالفعؿ تـ إنشاء المركز  Nanotechnology Centerمتخصص لمنانوتكنولوجى في مصر 
 Egypt Nanotechnologyز في تكنولوجيا النانو المصرى لمتمي

Center(AGNC/IBM)  ويخدـ ثبلثة أغراض رئيسة، ىى : إنشاء قاعدة عممية مف
الباحثيف في مجاالت النانوتكنولوجي، إنشاء برامج مشتركة في البحوث والتطوير واالبتكار، 

وث والتطوير لمسوؽ وأخيرًا التعاوف مع الشركات ومؤسسات الصناعة إلخراج منتجات البح
 المحمى والعالمى.

يبلحظ مف مطالعة األدب التربوي السابؽ المتعمؽ بالنانو تكنولوجي كثرة الدراسات التي          
تناولت ىذا الموضوع عمى اختبلؼ منيجياتيا وأىدافيا، وارتباط مفاىيـ النانوتكنولوجي 

اسات التي اىتمت بتطبيقات النانو بتطبيقاتو في جميع الدراسات السابقة ، كذلؾ تنوع الدر 
تكنولوجي في مراحؿ التعميـ المختمفة ، وىذا يدلؿ بشكؿ واضح عمى أىميتو، وأّنو محط أنظار 
الباحثيف في جميع دوؿ العالـ. ويبلحظ مف نتائج الدراسات التي سعت لمكشؼ عف مستوى 

شرائح وفئات المتعمميف اإللماـ بالنانو تكنولوجي، تدني مستوى المعرفة العامة لدى جميع 
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ويبلحظ كذلؾ تأكيد جميع ىذه الدراسات عمى أىمية  ،والمعمميف، وكذلؾ أفراد عامة المجتمع
دخاؿ مفاىيميا إلى المناىج والبرامج التعميمية في  تعميـ النانو تكنولوجي، وضرورة إدماجيا وا 

العممي والتكنولوجي أصبح  المدارس والجامعات،ونشر ثقافتيا لدى جميع أفراد المجتمع. فالتنور
 .مف متطمبات الثقافة العممية في القرف الواحد والعشريف حتمياحاليا ضرورة عالمية ومتطمبا 

وبالتالي فإف الحاجة ممحة إلى القوى العاممة في مجاؿ النانوتكنولوجي، وىو ما يشكؿ     
مستقببل فى ىذا المجاؿ، حيث تحدًيا كبيًرا لتطوير المناىج واعداد الطبلب اعدادا مينيا لمعمؿ 

يقع عمييا عبء في تربية األفراد في مجاؿ النانوتكنولوجي، والذى يتمثؿ فيإعداد طبلب لدييـ 
 القدرة عمى استخداـ المعرفة في تصميـ وتحميؿ المواد النانوية.

ومف ىنا تري الباحثة  أىمية تضميف تطبيقات النانو تكنولوجي ضمف مناىج العمـو 
العاـ بصفة عامة ومناىج الكيمياء بالمرحمة الثانوية بصفة خاصة  لما ليا مف أىمية بالتعميـ 

 كبرى لمواجية تحديات المستقبؿ . 
          The Flipped Learning/ Classroom ثاىٔا: التعله/الصف املكلْب

 J. Wesley، عندما قدـ جي ويسمي بيكر )ٕٓٓٓنشأت فكرة التعمـ المقموب في عاـ   

Baker الورقة البحثية )“The Classroom Flip: Using Web Course 

Management Tools to Become the Guide ” قمب نظاـ الفصؿ الدراسي: باستخداـ(
أدوات إدارة المقرر الدراسي عبر الويب لتصبح الدليؿ( في المؤتمر الدولي الحادي عشر حوؿ 

وذج قمب نظاـ الفصوؿ الدراسية يستخدـ فيو التدريس والتعميـ الجامعي. حيث اقترح بيكر نم
المعمـ أدوات ويب وبرامج إدارة المقررات عبر الويب لتقديـ التعميـ عبر اإلنترنت في حيف يقـو 
الطالب بتقييـ "الواجب المنزلي". وفي الفصؿ الدراسي، يكوف لدى المعمـ الوقت الكافي لمتعمؽ 

 د التعاونية مع طبلب آخريف .أكثر مع األنشطة التعميمية الفعالة والجيو 
عمػػػػـ يقػػػـو بػػػػنمط تإستراتيجية تػػػػدريس تجعػػػػؿ الم"بأنو   ( Marco,2012,45)يعرفو   

قػػػػراءة جػػػػزء مػػػػف الكتػػػػاب المدرسػػػػي بعػػػد  منو أواليطمػػػب  إذالتػػػػدريس التقميػػػػدي بنفسػػػػو، 
المدرسػػػة، ودراسػػػتو مف خبلؿ مصػػػادر الػػػتعمـ المتاحػػػة كػػػدروس الفيػػػديو المعػػػدة مسػػػبقا مػػػف 

بة عدد المعمػػػـ ثػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ ينػػػاقش فيػػػو فػػػي الحصة الدراسية باليـو التالي. وممارسة الطم
  .مف األنشطة
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 الصفوؼالرائدة في تعزيز االستخداـ الفعاؿ لتقنية التعميـ،  Educauseوتُعرؼ مؤسسة      
 ,Educause الدراسية المقموبة كنموذج يعكس محاضرة نموذجية يتـ مشاىدتيا كواجب منزلي)

ميـ المقموب بأنو "أحد أشكاؿ التع الصؼ (Wallace, 2014, 294)(، عرؼ واالس 2013
والتعمـ، يشاىد مف خبللو الطبلب مقاطع الفيديو التعميمية عبر اإلنترنت، ويكمموف التكميفات 

الصؼ لمقموب بأنو أحد األنماط  (Johnson,2014,36) والمياـ داخؿ الفصؿ". ويعرؼ 
ات جوىرية في السياؽ التعميمي والمؤسسات تكنولوجيا إلحداث تغيير التعميمية التي تعتمد عمى ال
( بأنو: شكؿ مف أشكاؿ التعمـ المدمج يتكامؿ فيو التعمـ  ٛ،  ٕ٘ٔٓالتعميمية، ويعرفو )عمي ،

الصفي التقميدي مع التعمـ اإللكتروني بطريقة تسمح بإعداد المحاضرة عبر الويب، ليطمع عمييا 
الطالب في منازليـ قبؿ حضور المحاضرة ويخص وقت المحاضرة لحؿ األسئمة ومناقشة 

بأنو "تقنية تعميمية  الصؼ المقموب، و يمكف تعريؼ والمشاريع المرتبطة بالمقرر التكميفات
 & Jiang,مياـ تعميمية خارج الفصؿ وتتكوف مف جزأيف أنشطة تفاعمية داخؿ الفصؿ 

Zhou,2014)  ،بأنو شكؿ مف أشكاؿ التعمـ  ( ٜٕٙ،  ٕ٘ٔٓكما يعرفو )الخميفة ومطاوع
حديثة، لتقديـ تعميـ يتناسب مع حاجات الطالب ومتطمبات المدمج الذي توظؼ فيو التقنية ال

المقموب أنو نموذج تربوي يرمي إلى استخداـ التقنيات الحديثة  الصؼوُيعرؼ   . "العصر
وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمـ بإعداد الدرس عف طريؽ مقاطع فيديو أو ممفات صوتية 

ي مكاف آخر باستعماؿ منازليـ أو في أ أو غيرىا مف الوسائط، ليطمع عمييا الطبلب في
ىواتفيـ الذكية أو أجيزتيـ الموحية قبؿ حضور الدرس، في حيف ُيخصص وقت  حواسيبيـ أو

المحاضرة لممناقشات والمشاريع والتدريبات. وُيعد الفيديو عنصرًا أساسًيا في ىذا النمط مف 
دقائؽ ويشاركو مع  ٓٔإلى  ٘التعميـ حيث يقـو المعمـ بإعداد مقطع فيديو مدتو ما بيف 

 (.  ٕٗٔٓزوحي، أو شبكات التواصؿ االجتماعي )الطبلب في أحد مواقع الػويب 
أنو "مدخؿ   The Flipped Learning Network كما تُعرفو شبكة التعمـ المقموب     

زيادة ديناميكية، تربوي يسمح بالتحوؿ مف التعميـ الجماعي إلى تعمـ فردي، مما يؤدي إلى 
يـ المادة ويشجعيـ عمى تفاعمية بيئة التعمـ حيث يوجو المعمـ الطبلب أثناء تطبيؽ مفاى

االبتكارية" ، وىو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ المدمج الذي يستخدـ التكنولوجيا في التعمـ المشاركة 
خارج الفصوؿ الدراسية، بحيث يمكف لممعمـ قضاء مزيد مف الوقت في التفاعؿ مع الطبلب بداًل 

 . (The Flipped Learning Network,2014)ف إلقاء المحاضرات م
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فإّف مفيـو الصؼ المقموب يضمف إلى حد كبير االسػتغبلؿ األمثؿ لوقت المعمـ أثناء وبذلؾ   
الحصة، حيث يقّيـ المعمـ مستوى الطبلب في بداية الحصة ثـ ُيصّمـ األنشطة داخؿ الصؼ مف 

ـّ يشرؼ عمى أنشطتيـ خبلؿ التركيز عمى توضيح المفاىيـ  وتثبيت المعارؼ والميارات. ومف ث
ـُ الدعـ المناسب لممتعثريف منيـ وبالتالي تكوف مستويات الفيـ والتحصيؿ العػممي عاليًة  ويقد

 (. ٕٗٔٓجدًا، ألف المعمـ راعى الفروؽ الفردية بيف المتعمميف )نجيب زوحي، 

( بأنو "شكؿ مف أشكؿ التعميـ المدمج، يتكامؿ فيو التعمـ ٜ، ٕ٘ٔٓوعرفو عمى )
الصفي التقميدي مع التعمـ االلكتروني، بطريقة تسمح بإعداد المحاضرة عبر الويب، ليطمع 
عمييا الطبلب في منازليـ قبؿ حضور المحاضرة، ويخصص وقت المحاضرة لحؿ األسئمة، 

ع المرتبطة بالمقرر". ويعزز الصؼ المقموب التعميـ باستخداـ ومناقشة التكميفات، والمشاري
التكنولوجيا خارج وقت الدراسة مف أجؿ تحقيؽ أقصى قدر مف مشاركة الطبلب والتعمـ أثناء 
وقت الدراسة في الصؼ، أي إنو استبداؿ لمتدريس المباشر في الصفوؼ الدراسية إلى طرؽ 

الصفوؼ الدراسية مف خبلؿ مقاطع الفيديو،  الستكشاؼ واستعراض المواد الدراسية خارج
 (. (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015,1والقراءات، أو لقطات الشاشة..وغيرىا 

ويعتقد البعض خطًأ أف الصفوؼ المقموبة مرادؼ ألشرطة الفيديو عمى اإلنترنت وأنيا    
دة التفاعؿ واالتصاؿ استبداؿ لممعمميف بمشاىدات الفيديو، لكف الصفوؼ المقموبة وسيمة لزيا

بيف الطبلب والمعمميف وىي بيئة تعميمية تحفز مشاركة الطبلب في تحمؿ مسؤولية تعمميـ، 
 (.ٖٕٔٓبحيث يحدث تعمـ مختمط يجمع ما بيف التعمـ المباشر والتعمـ الذاتي )الحايؾ،

ف تشترؾ في مجموعة مف العناصر ميا السابقة لمصؼ المقموب يتضح أن ريفاتوبتحميؿ التع
 :أىميا ما يمي

الصؼ المقموب ليس مرادفا لمفيديو التعميمي كما يعتقد البعض بؿ قد تتنوع فيو مواد  -
التعميـ اإللكتروني عمى ىيئة عروض تقدمية أو كتب إلكترونية أو منصات لمتعميـ 

 المفتوح وأف ظؿ الفيديو بالنسبة لو أداة تعميمية أساسية
يف مف األنشطة التعميمية، وأوؿ ىذه رئيسي عمى نوعيف أف الصؼ المقموب يحتو  -

األنشطة ىو التعمـ التفاعمي الجماعي بيف الطالب أثناء وقت الحصة، وثانييا ىو 
 التعمـ الفردي الموجو خارج وقت الحصة.
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أف بيئة الصؼ المقموب تتمركز حوؿ المتعمـ ويتـ مف خبلليا عكس نظاـ العممية  -
لجوانب النظرية الخاصة بالموضوعات الدراسية في التعميمية بحيث يقـو المتعمـ بتعمـ ا

 في الفصؿ . المنزؿ أما الجوانب األدائية المياـ التطبيقية فيقـو بيا

استثمار جزء أكبر مف الوقت داخؿ القاعة الدراسية لممارسة األداءات العممية   -
 والتطبيقات المتعمقة بالمحتوى الدراسي الذي تـ تعممو خارج القاعة الدراسية

 لصفْف املكلْبة باستخداو أٍنٔة تدرٓس الكٔنٔاء 

تعمؿ إستراتيجية الصؼ المقموب عمى زيادة كفاءة وفعالية النظـ التعميمية القائمة عف      
طريؽ استخداـ  التكنولوجيا، وخاصة مقاطع الفيديو التعميمية المسجمة مسبقا، وعرضيا عمى 

إلدارة لمزيد مف الوقت لمعممى الكيمياء الطالب خارج أوقات الدراسة، وبذلؾ يتـ إتاحة ا
مية داخؿ القاعات الدراسة الرس وقتالتعمـ وأنشطتيا المختمفة بكفاءة، أثناء أو  عمميات
، ولمصفوؼ المقموبة  مميزات عديدة في   (Sams & Bergmann,2012,25) ,الدراسية

 ضماف االستغبلؿ الجيد لوقت الفصؿ ( منيا ٕ٘ٔٓالتعميـ كما ذكرىا ) الخميفة ومطاوع، 
، منح الطبلب حافز لمتحضير واالستعداد قبؿ  استيعابيـ،تحسيف تحصيؿ الطالب وتطوير 

وقت الفصؿ وذلؾ عف طريؽ إجراء اختبارات قصيرة أو كتابة واجبات قصيرة عمى االنترنت أو 
حؿ أوراؽ عمؿ مقابؿ درجات، توفير الحرية الكاممة لمطالب في اختيار الوقت والزماف 

 .رية لمطالب مف المعمميف في وقت الفصؿوالسرعة التي يتعمموف بو، توفير تغذية راجعة فو 
إلى اف الصؼ المقموب يتيح لمطالب تمقى التعميـ حسب  (Fulton, 2012,14) .وأشارت

و .سرعتو في التعمـ، كما أنو يوفر مرونة لممعمـ في تقديـ المحتوى التعميمي عمى مدار الوقت
 يساعد عمى زيادة استيعاب الطالب لممفاىيـ .

 & Mazur; Brown  وتتضػػح أىميػػة تػػدريس الكيميػػاء وفقػػا الصػػؼ المقمػػوب فػػي أنػػو 
Jacobsen, 2015, 5-6 ) .) (Robert, 2014) 

 مما يتيح وقتًا أكبر لؤلنشطة القائمة عمى االستقصاء.  الحصة ،يضمف االستغبلؿ الجيد لوقت  -
 عمى فروقيـ الفردية.التعمـ متمركز حوؿ الطالب ويتيح إعادة الدرس أكثر مف مرة بناء  -
  .توفير أنشطة تفاعمية وتعاونية في الفصؿ تركز عمى ميارات االبتكارية واالستقصاء -
يستغؿ المعمـ الفصؿ أكثر لمتوجيو والتحفيز والمساعدة ويبنػي عبلقػات أقػوى بػيف الطالػب  -

 والمعمـ.
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مـ الػذاتي يتحوؿ الطالػب إلػى باحػث عػف مصػادر معموماتػو ممػا يعػزز التفكيػر الناقػد والػتع -
 وبناء الخبرات وميارات التواصؿ والتعاوف بيف الطبلب.

وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إجػػراء ،  ةالحصػػمػػنح الطالػػب حػػافز لمتحضػػير واالسػػتعداد قبػػؿ وقػػت  -
 .اختبارات قصيرة أو كتابة واجبات قصيرة عمى اإلنترنت أو حؿ أوراؽ عمؿ مقابؿ درجات

آلية لتقييـ استيعاب الطالب، فاالختبػارات والواجبػات القصػيرة التػي يجرييػا الطالػب  توفير  -
ىػي مؤشػر عمػى نقػاط الضػعؼ والقػوة فػي اسػتيعابيـ لممحتػوى، ممػا يسػاعد المعمػـ عمػى 

 .التركيز عمييا
 توفير الحرية الكاممة لمطالب في اختيار الوقت والزماف والسرعة التي يتعمموف بيا -
، والتػػدريس العػػبلج ةالحصػػراجعػػة فوريػػة لمطالػػب مػػف المعممػػيف فػػي وقػػت تػػوفير تغذيػػة   -

  لمطبلب الضعاؼ.
تحفيػػز التواصػػؿ االجتمػػاعي والتعميمػػي بػػيف الطالػػب عنػػد العمػػؿ فػػي مجموعػػات تشػػاركية   -

  .صغيرة
 .المساعدة عمى سد الفجوة المعرفية التي يسببيا غياب الطالب عف الفصوؿ الدراسية   -

في ذاتو وفي  الصؼ المقموب يسيـ في تنمية ثقة الطالب السابؽ أفيتضح مف العرض     
اآلخريف و فيما يتعممو، خبلؿ فرص التعمـ الذاتي والفردي والتعاوني التي تتاح لممتعمـ أثناء 
مشاىدة الفيديو ىات التعميمية واالطبلع عمى المواد التعميمية منفردا، و اكتساب المعارؼ 

ئو تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ داخؿ القاعات الدراسية، ومف بل ع زموالمعمومات ثـ مناقشتيا م
 ثـ تعزيز التعمـ النظري، وفي الوقت ذاتو إتاحة الفرصة الكافية لمتعمـ التطبيقي 

 الصفْف املكلْبة ّتدرٓس الكٔنٔاء باملزحلة الجاىْٓة 

تعد إستراتيجية الصؼ المقموب مف االستراتيجيات التدريسية التي تشكؿ مدرسة      
المستقبؿ، التي تكوف فييا التكنولوجيا والتعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني المحركات األساسية في 

والصؼ المقموب ىو أحد الصيغ المعاصرة لمتعميـ المدمج المنتشرة في  .عممية التعميـ والتعمـ
 يعكس العممية التعميمية بكؿ جوانبيا.  اتمؤسس

ويتميز تدريس الكيمياء باستخداـ إستراتيجية الصؼ المقموب بتوفير إطار عممي، يضمف    
إتاحة تعميـ تشخيصي؛ يتسـ بالحضور لموقت واإلمكانات المتاحة والممكنة استثمارا فعاؿ لكؿ 

دة بيف الطالب، وفي الوقت ذاتو يتيح مف المعمـ والمتعمـ، ويراعى ، والفروؽ الفردية السائ
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 ويوفرلممعمميف إمكانية مراعاة اىتمامات واحتياجات كؿ متعمـ، وتزويده بتغذية راجعة فورية، 
 ,Adedoja) .بالفرص المتنوعة لمتعمـ الحر والمرف ةثرى الخبرات، وغنيتبيئة صفية 
2016, 15) 

تخداـ الصفوؼ المقموبة في ( عددا مف الخطوات الس ٓٙٔ، ٕ٘ٔٓحددت )الكحيمي ،  
التدريس أطمقت عمييا التاءات الستة ويشمؿ : تحديد الموضوع أو الدرس الذي ينوي قمب 

قيـ ومعارؼ وميارات وتحميؿ  إلىتحميؿ المحتوى  ،الفصؿ فيو بشرط أف يكوف صالحا لمعكس
يتضمف المادة تصميـ الفيديو التعميمي أو التفاعمي  مفاىيـ ميمة يجب معرفتيا، إلىالمحتوى 

توجيو الطمبة لمشاىدة الفيديو مف  ،تتجاوز عشر دقائؽ الالعممية بالصوت والصور بمدة 
تطبيؽ المفاىيـ التي تعمميا الطمبة  االنترنت أو األقراص  المدمجة في المنزؿ وفي أي وقت،

داخؿ مف الفيديو في الحصة مف خبلؿ أنشطة التعمـ النشط والمشاريع، تقويـ تعمـ الطالب 
استخداـ الصؼ المقموب تتمثؿ في  وترى الباحثة أف خطوات . الفصؿ بأدوات التقويـ المناسبة

أف يقـو المعمـ بتسجيؿ الدروس كفيديو، حيث يشاىد الطمبة الفيديو القصير عمى موقع 
الويب أو يتـ مشاىدتو في المدرسة إف لـ يتوفر انترنت في المنزؿ، وتوظيؼ وقت الحصة في 

ثراء المفاىيـ وتعميقيا وربطيا بالحياة التطبيؽ  . والتجريب واالستقصاء وحؿ المشكبلت ،  وا 
 متطلبات تطبٔل الصف املكلْب فى التدرٓس:   

مف الميـ لنجاح تطبيؽ أي إستراتيجية معرفة المعايير واألسس التى يجب مراعاتيا       
التي يقوـ عمييا الصؼ المقموب عند التطبيؽ، لذا يجب التعرؼ عمى األساسيات أو المعايير 

أنو تعمـ مرف حيث يستطيع المتعمـ أف يتعمـ في أي وقت وفي أي مكاف ،  :الفعاؿ  ، وىي 
أنو ثقافة تعمـ حيث يتمركز حوؿ المتعمـ ويصبح ىو محور العممية التعميمية، لو محتوى 

يجب أف يطمع عميو الطالب خارج الفصؿ ليتـ استغبلؿ  الذىمحدد حيث يحدد المعمـ المحتوى 
الصؼ حتاج معمـ محترؼ حيث يعد دور المعمـ في ي، ػ الوقت في الفصؿ لتطبيؽ التعمـ النشط

جعة أكبر مف دوره في التعمـ التقميدي فيقـو المعمـ داخؿ الفصؿ بتقديـ التغذية الرا المقموب
متعمميف مسئوليتيـ عف تعمميـ مف المقرر سواء مشاركة الو  ووالفورية لمطالب وتقييـ عمم

 و ( ،ٕٗٔٓ ) الشرماف ، ويرى ( ٖ، ٕ٘ٔٓ)مصطفى، داخؿ القاعة الدراسية أو خارجيا
Nagel  (2013 أف مف متطمبات تطبيؽ الصؼ المقموب ما يأتي ). 

 تحفيز الطبلب نحو االستفادة مف المقرر ورضا المتعمميف عف المقرر. -ٔ
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 . يـالمقرر بحاجات المتعمميف بحيث تثير انتباىارتباط محتوى  -ٕ
 ثقة المتعمميف في مصادر التعمـ االلكتروني باعتبارىا مصدر التعمـ داخؿ المنزؿ. -ٖ
تصميـ مواقؼ تعميمية تشاركية ذات عبلقة بخصائص المتعمميف تدفعيـ نحو ثقتيـ فيما  -ٗ

 يتعممونو.
 زف عبر بيئات التعمـ االلكتروني.حاجة المتعمميف ألساليب متنوعة لدعـ األداء المتوا -٘
 التعمـ الذاتي يحتاج فيو المتعمـ دائما إلى تحفيز نفسو لمتعمـ مف المقرر. -ٙ
فزات تدفع المتعمـ نحو التعمـ، حيث حت التعمـ االلكتروني التي تقدـ متوظيؼ استراتيجيا -ٚ

الذاتي الفردي تختمؼ استراتيجيات التعمـ في المقرر المقموب في كونيا تجمع بيف التعمـ 
واستراتيجيات التعمـ القائمة  استراتيجيات التعمـ وجيا لوجو كما أنيا تجمع بيف ،والجماعي

 عمى الويب.
ولتحقيؽ تعمـ أفضؿ باستخداـ الصفوؼ المقموبة يجب التغمب عمى التحديات التى تعوؽ 

 & Mazur; Brown) (Robert,2014)( ٕٗٔٓ) جميؿ،  :  تطبيقو ومنيا
Jacobsen, 2015, 7) . 

يتطمب جيًدا ووعًيا غير عادييف يقعاف عمى عاتؽ المؤسسة أو الجيػة  الدروستسجيؿ  -
 .الدروسالمنتجة ليذه 

ىناؾ عناصر أساسية في نموذج التعمـ المقموب، منيا العناصر المرتبطػة بأدائيػا خػارج  -
يمػػا حػػدود الصػػؼ والعناصػػر التػػي تػػؤدي داخػػؿ الصػػؼ، والتػػي يجػػب أف يتكػػامبًل فيمػػا بين

 لضماف فيـ الطبلب ودافعيتيـ.
إف تقديـ نموذج التعمـ المقموب يمكف أف يعني عمبًل إضافيًا؛ مما يتطمب ميارات جديػدة  -

 في أداء المعمـ.
قد يشكو الطبلب مػف افتقػاد المعمػـ وجًيػا لوجػو أمػاميـ، إذ يعتمػد الػتعمـ المقمػوب عمػى  -

ة أثنائيػا ويتزايػد اإلحسػاس بيػذا وال يتاح لمطبلب الفرصة لطرح األسئم الدروسمشاىدة 
المخصصػػة ليػػـ متاحػػة ألي شػػخص عمػػى  الػػدروسالفقػػد، السػػيما إذا شػػعروا بػػأف ىػػذه 

 اإلنترنت.
الفيػديو أو الوسػائط  دروساسػتبلـ المعدات ودرجػة اإلتاحيػة لسػرعة غالًبا قد ال تتوافر   -

. 
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تبػػث فػػي بيئػػة تعميميػػة أقػػؿ رسػػمية، فقػػد يكػػوف بعػػض الطػػبلب أقػػؿ  الػػدروسنظػػرا ألف  -
 انتباىا ويتأثر االنضباط الذاتي بالمقارنة مع التعميـ المباشر الواقعي.

يرى البعض أف التعمـ المقمػوب ال يزيػد عػف تػرؾ الطػبلب يعممػوف أنفسػيـ بأنفسػيـ وقػد  -
 المنزؿ.وقد يصبح المتعمـ سمبي كمستمع فقط ب، يصعب ذلؾ عمى بعضيـ 

، فالطالبات  وقد حاولت الباحثة التغمب عمى بعض مف ىذه التحديات أثناء تطبيؽ البحث   
التى تـ تطبيؽ البحث عمييف ىف طالبات الصؼ الثانى الثانوى وجميعيف يمتمكف أجيزة 
تابمت يمكف بسيولة الدخوؿ الى دروس الوحدة والتفاعؿ مع األنشطة والدروس بشكؿ يسر 

 . س الفيديو ومشاىدة درو 
وىناؾ بعض الدراسات التي اىتمت بالتعمـ المقموب وتعرؼ أثره عمى متغيرات متنوعة    

نحو التعمـ المقموب،  الطبلباستيدفت رصد اتجاىات  (Pedroza,2013)ومنيا: دراسة 
حيث أكد معظـ الطبلب أف التعمـ المقموب دعـ طريقة تعمميـ، ووفر ليـ فرًصا أكثر مف حيث 

ؿ مع أقرانيـ ومع المعمـ في بيئة تعمـ نشطة وتـ االنتياء مف حؿ الواجبات في وقت التفاع
 % ٙمف الطبلب بأف دافعيتيـ انخفضت في التعمـ المقموب و % ٘الصؼ، بينما صرح 

 شعروا بأف ىذا النوع مف التعمـ لـ يحسف طريقة تعمميـ لممقرر.
نحو التعمـ  بلبجاىات الطالتى ىدفت إلى رصد اتو  (Johnson, 2013) ودراسة   

حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ،  المنعكس واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي
تـ التدريس فييا باستخداـ إستراتيجية التعمـ المنعكس لمدة سنتيف، ووزعت  ،( طالبا ٕٚ)

والشبكات االجتماعية ومقاطع الفيديو والتعمـ  االتقانياستبانة تضمنت أسئمة حوؿ التعمـ 
الذاتي وأسئمة عامة حوؿ التعمـ المنعكس، وتوصمت الدراسة إلى أف جميع الطبلب كانوا 

عمى أف التعمـ المنعكس دعـ  الطبلبكما أكد معظـ ، مستمتعيف بتجربة التعمـ المنعكس
عؿ مع أقرانيـ ومع األستاذ في أكثر مف حيث التفا صالطريقة التي تعمموا بيا، ووفر ليـ فر 

تـ فييا استطبلع رأي  Schiller,2013) &(Herreid  وفي دراسة  تعمـ نشط ومثمر ، 
( معمًما أنيـ استخدموا ٕٓٓمعممي العمـو حوؿ استخداـ التعمـ المقموب في التدريس، وأكد )

نيا: توفير وقت يـ يستخدموف التعمـ المقموب ومتجعممـ المقموب وذكروا األسباب التي التع
كاؼ لمطالب لمعمؿ عمى األجيزة والمعدات المتوفرة في القاعات الدراسية فقط، وتمكيف الطبلب 
الذيف يتغيبوف عف المحاضرة مف اشتراكيـ في األنشطة ومشاىدة ما فاتيـ، كما يقدـ التعمـ 
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في العممية  المقموب التعزيز لمتفكير داخؿ وخارج وقت الفصؿ لدى الطالب ويزيد مف تفاعميـ
 التعميمية بصورة أكبر.

ىدفت إلى تحديد أثر نموذج التصميـ التحفيزي لممقرر التى  )ٕ٘ٔٓو دراسة عمي )  
المقموب وأثره عمى نواتج التعمـ ومستوى تجييز المعمومات وتقبؿ مستحدثات التكنولوجيا 

الخاصة لدى طالب الدبمـو العالي في التربية الخاصة بجامعة المساندة لذوي االحتياجات 
الباحث المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف ـ استخدالممؾ عبد العزيز، وقد 

( طالبا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف: المجموعة األولى باستخداـ المقرر المقموب  ٖٙ)
اشتممت أدوات الدراسة عمى اختبار التحصيؿ والمجموعة الثانية باستخداـ المقرر المدمج، و 

فرؽ داؿ  دالمعرفي ومقياس تقبؿ مستحدثات التكنولوجيا، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجو 
 ( ،المقرر المقموب)بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية األولى إحصائيا 

المعرفي البعدي ومقياس في اختبار التحصيؿ  (المقرر المدمج)والمجموعة التجريبية الثانية 
تقبؿ مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات الخاصة في مقرر الحاسوب في 

التربية الخاصة وذلؾ لصالح مجموعة التصميـ التحفيزي بأسموب المقرر  طبلبالتربية لدى 
 .المقموب

الصؼ المقموب في تنمية  إستراتيجية( التي أثبتت فاعمية ٕ٘ٔٓودراسة )البموشية،      
الصؼ المقموب لدى طمبات  إستراتيجيةتحصيؿ تعميـ المغة العربية )النحو( واالتجاىات نحو 

( ٕٔالصؼ العاشر األساسي بمحافظة الداخمية وُأجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
خدـ ىدفت إلى التعرؼ عمى النموذج التصميمي المستالتى  (ٕ٘ٔٓودراسة الزيف )طالبة، 

في تطبيؽ إستراتيجية التعمـ المقموب، وعمى أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ المقموب في 
التحصيؿ األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف، واستخدمت 

( طالبة مف  ٚٚالباحثة المنيج شبو التجريبي، وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف )
التربية الخاصة والطفولة المبكرة. وذلؾ عف طريؽ بناء (كمية التربية في تخص  طالبات

اختبار شمؿ معظـ مفردات الوحدة، وأظيرت النتائج فاعمية التعمـ المقموب في التحصيؿ 
( التى ٕ٘ٔٓ، ودراسة عبد الغنى )األكاديمي لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة 

 الذاتي التعمـو  التواصؿ ميارات تنمية في المقموب التعمـ إستراتيجية فاعميةتوصمت إلى 
 المرحمة طبلب مف عينة نظر وجية مف الحديثة التقنية وتوظيؼ الصفية البيئة وتحسيف



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٕٛ٘ - 

اىتمت بعمؿ دراسة حالة حوؿ التعمـ التى  (Little,2015)دراسة  و،  ومعممييا الثانوية
دراسات السابقة التي اىتمت بالتعمـ المقموب وخاصة في المقموب مف خبلؿ تحميؿ األدبيات وال

أمريكا والمممكة المتحدة، أشارت النتائج إلى فعالية التعمـ المقموب في تحسيف التحصيؿ 
والمشاركة داخؿ الفصؿ سواء في التعميـ اإللزامي أو التعميـ العالي، ويحقؽ فوائد كبيرة 

فصوؿ لتدريس  ةطبقت التعمـ المقموب في ثبلث (Ogden, 2015) لممتعمميف. وفي دراسة 
وأشارت أىـ النتائج إلى أف التعمـ المقموب ساعد الطبلب عمى طرح مزيد مف األسئمة ، الجبر 

 لمطبلب لدى مما عزز زيادة التعمـ الذاتي  ؛في الصؼ
( التػػي اىتمػػت بدراسػػة مزايػػا  (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015، ودراسػػة   

ج الػػتعمـ المقمػػوب حيػػث طبقػػت الدراسػػة عمػػى طػػبلب الصػػؼ التاسػػع فػػي مػػادة وتحػػديات نمػػوذ
الدراسػات االجتماعيػة بألبرتػا فػي كنػدا وأشػارت النتػائج لفاعميػة الػتعمـ المقمػوب باالعتمػاد عمػػى 

تصاميـ ىي العمؿ الجماعي، الػتعمـ التعػاوني، سػيولة الوصػوؿ لمتكنولوجيػا، وأنػو يسػيـ  ةثبلث
تقصػاء وأوصػت الدراسػة بتجريػب النمػوذج فػي مػواد دراسػية أخػرى بػدء في تحسيف التعمـ باالس

 ;Love; Hodgeمػػف ريػػاض األطفػػاؿ وحتػػى الصػػؼ الثػػاني عشػػر، كمػػا أكػػدت دراسػػة )
Corritore & Ernst, 2015 أف اسػتخداـ الػتعمـ المقمػوب فكػرة مثاليػة لتحػوؿ الصػفوؼ )

لمقمػوب خػارج الصػؼ والػتعمـ القػائـ التقميدية إلى بيئػة تعمػـ نشػطة واسػتخدـ البػاحثوف الػتعمـ ا
عمػػى االستقصػػاء  داخػػؿ الصػػؼ ممػػا كػػاف لػػو األثػػر االيجػػابي فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ لطػػبلب 

 الجامعة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية إستراتيجية الفصوؿ  ( ٕٙٔٓدراسة أبو جمبة )   

بداعي واالتجاه نحو مادة في تنمية التفكير اإل( Edmodo) المقموبة باستخداـ موقع إدمودو
األحياء لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مدينة الرياض، وقد استخدمت الباحثة المنيج 

طالبة تـ توزيعيف عمى مجموعة ضابطة ومجموعة ( ٕ٘) التجريبي، وبمغ عدد أفراد العينة
نحو مادة تجريبية، واستخدمت اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي وأعدت مقياس االتجاه 

األحياء، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أبرزىا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
رت التفكير اإلبداعي في القياس البعدي جريبية والمجموعة الضابطة في مياالمجموعة الت

لصالح المجموعة التجريبية، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية 
 . ة الضابطة في االتجاه نحو مادة األحياء لصالح المجموعة التجريبيةوالمجموع



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٖٛ٘ - 

التى ىدفت إلػى  الكشػؼ عػف فاعميػة تػدريس مقػرر العمػـو ( ٕٙٔٓودراسة ) عمر ، 
العامػػة باسػػتخداـ إسػػتراتيجية الفصػػؿ المقمػػوب فػػي تنميػػة التحصػػيؿ المعرفػػي والقيمػػة العمميػػة 
المضافة لدى طبلب المستوى الثالث بقسـ التربية الخاصػة بكميػة التربيػة بجامعػة الممػؾ خالػد، 

محتػػوى مقػػرر العمػػـو العامػػة، ودليػػؿ إرشػػادي ولتحقيػػؽ ىػػذيف اليػػدفيف تػػـ إعػػداد موقػػع ويػػب ل
لمقػػائـ بالتػػدريس، واختبػػار التحصػػيؿ المعرفػػي، ومقيػػاس القيمػػة العمميػػة المضػػافة. وتػػـ اختيػػار 

( طالًبػا درسػت ٕٓعينة عشوائية مف الطبلب تمثمت في مجمػوعتيف إحػداىما تجريبيػة عػددىا )
( طالًبػا ٕٕالفصػؿ المقمػوب، واألخػرى ضػابطة عػددىا ) إستراتيجيةموضوعات العمـو باستخداـ 

درست الموضوعات نفسػيا باسػتخداـ الطريقػة التقميديػة. وقػد طبقػت أداتػا القيػاس قبمًيػا وبعػدًيا 
وكشػػفت النتػػائج عػػف فاعميػػة تػػدريس مقػػرر العمػػـو  ، عمػػى المجمػػوعتيف، وتػػـ تحميػػؿ البيانػػات

تنميػػة التحصػػيؿ المعرفػػي والقيمػػة العمميػػة  الفصػػؿ المقمػػوب فػػي إسػػتراتيجيةالعامػػة باسػػتخداـ 
 المضافة لدى طبلب كمية التربية.

يتضح مما سبؽ أىمية استخداـ إستراتيجية الفصؿ المقموب في تحقيؽ العديد مف 
االتجاه ، تنمية األىداؼ التعميمية فى مختمؼ المراحؿ التعميمية مثؿ: التفكير االبداعى ، 

المعمومات ، ميارات التعمـ التشاركى ، التحصيؿ ، القيمة عف التعمـ ، مستوى تجييز  االرض
في حدود عمـ  –المضافة التعميـ والتعمـ لطبلب التعميـ الجامعي، ورغـ ذلؾ فإنو حتى اآلف 

ال توجد دراسات عربية اىتمت بالكشؼ عف فاعمية ىذه اإلستراتيجية في تحقيؽ –الباحثة 
 المستقبمياىيمى والتفكير وتحقيؽ االستيعاب المف أىداؼ تعميـ الكيمياء  وتعمميا بوجو عاـ؛

 ؛ األمر الذي يؤكد الحاجة إلى إجراء البحث الحالي.خاص لدى طبلب المرحمة الثانوية  بوجو
 ثالجا : االستٔعاب املفَْمى 

( أف االستيعاب المفاىيمي، أو ما يقصد بتعميؽ Marzano ,et al,2001يرى )       
) وفؽ منحنى بياجيو( وبخصائص الخبرة  النمائية التي يمر بيا المتعمـالفيـ يرتبط بالمرحمة 

، كما ضمف  وبالظروؼ البيئية المحيطة ومعطياتيا سواء أكانت مقصودة أـ غير مقصودة
والفيـ  وتشكيؿ المبدأ، مارزانو ثبلث عمميات فرعية في ىذا المجاؿ،ىي : ) تشكيؿ المفيوـ،

( أنو يمكف تعميؽ المفاىيـ وصقميا  Marzano ,et al ,2003و يضيؼ ) االستيعاب(.، و 
لدى المتعمـ مف خبلؿ استخداـ األنشطة التعميمية القائمة عمى التساؤالت، حيث حدد ثمانية 

 أنواع مف األنشطة إلمداد الطبلب بالمعمومات، وتعميقيا.
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 أنو: عممية يقوـ فييا الطالب بربطب( االستيعاب المفيومي Newton,2000وعرؼ  )
( أنو: " قدرة ٖٕٓٓالمعمومات عقميا، فتكتمؿ الصورة العقمية لما يستوعبو ، وعرفو جابر)

الطالب عمى تقديـ معنى المادة والخبرة التعميمية، وتظير في تفسير بعض أجزاء المادة ، 
والتوسع فييا ، ووضوح األفكار، وتطبيقيا في مواقؼ جديدة، وتصوير المشكمة وحميا بطرؽ 

 (.ٕٔ. مختمفة" )ص
( حاجة الطبلب لمتعميـ مف أجؿ فيـ أعمؽ باستخداـ نشط Perkens,1999كما أكد )

لممعرفة باعتبارىا جزًءا مف عممية التعمـ، وىذا ما يسمى باألداء االستيعابي 
Understanding Performance ؛ لذا يتضح وجود حمقة مفقودة بيف تأثير الدرس

، وىذا ما أشارت إليو بعض الدراسات أف الحمقة العممي والمستوى الفعمي لفيـ  الطبلب
  Conceptual Understandingالمفاىيمى المفقودة ىي: االستيعاب

( إلى أف عممية االستيعاب المفاىيمي Fsher,2001)&Christiansonويشير      
قد تتـ مف خبلؿ رصد التصورات القبمية لدى المتعمـ، و إضافة تصورات ومفاىيـ جديدة 

حد المعرفي لديو، ويتـ تمثيؿ لمبناء حداث عممية المواءمة ، وا  اث عممية ىذه التصورات، وا 
المفاىيـ والتصورات الموجودة بمفاىيـ أخرى صحيحة و دقيقة،  إعادة البناء أو إحبلؿ

وبالتالي تحدث عممية استيعاب المفاىيـ الكاممة، لذلؾ يتوقؼ االستيعاب المفاىيمى عمى عدد 
ومبلءمة الخبرة لحاجاتو  األبنية المعرفية السابقة لمخبرة الحالية،: مف العناصر، منيا
 و إمكانية تمثيؿ الخبرة بأية صورة مف صور التمثيؿ المعرفي. واستعداداتو، وميولو،

 مظاٍز االستٔعاب املفأٍنٕ:

أساس التعمـ؛ لذا ينبغي أف يصمـ التدريس لمساعدة المتعمميف االستيعاب المفاىيمي و 
استيعاب المفاىيـ بحيث يتحقؽ الفيـ لدى كؿ متعمـ،وقد توصؿ عدد مف عمماء التربية عمى 

وحددت ىذه  إلى تحديد المؤشرات التي تدؿ عمى تحقيؽ استيعاب المفاىيـ لدى المتعمـ،
، (ٕٔٔٓ) آؿ رشود ، (ٖٕٓٓ)المؤشرات في ستة مظاىر يمكف توضيحيا فيما يمي )جابر

 :(ٕٙٔٓ) آؿ ربيع،  (ٕٗٔٓعبد المطيؼ )
: ىو قدرة المتعمـ عمى تقديـ وصؼ دقيؽ لمظواىر  Explanationالشرح أو التوضيح  -

يجاز وتقديـ مبررات  واألحداث العممية وتحديد األفكار الرئيسة والتعبير عنيا بوضوح وا 
 مدعومة لتضفي معنى عمى الظواىر العممية.
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:ىو قدرة المتعمـ عمى الوصؼ ذي المعنى لما يتعممو مف  Interpretationالتفسير  -
جراء االستدالالت واستخبلص االستنتاجات،وتحديد األسباب التي أدت إلى  موضوعات، وا 
دراؾ العبلقات، أو يعطي  حدوث ظاىرة أو حدث عممي معيف؛ مما يتطمب التحميؿ وا 

 تفسيرات مبلئمة أو يقدـ بعدًا تاريخيًا واضحا عف األحداث.
: ىو قدرة المتعمـ عمى استخداـ بنية العمـ )الحقائؽ و المفاىيـ  Applicationالتطبيؽ  -

و التعميمات (التي سبؽ أف تعمميا في مواقؼ جديدة وسياقات مختمفة ومتنوعة،أي 
 يستخدـ المعرفة بشكؿ فعاؿ في مواقؼ جديدة.

ر ناقدة ومستبصرة لما : ىو قدرة المتعمـ عمى تكويف وجيات نظ perspectiveالمنظور  -
يطرح عميو مف موضوعات وأفكار،والقدرة عمى تحميؿ واستنباطيا النتائج مف وجيات النظر 
المتباينة الخاصة بموضوع أو حدث ما،وتكويف رؤية لممتعمـ بعد سماعو وجيات نظر 

 مختمفة،وذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى آراء ناقدة ليرى الصورة كاممة.
: ىو قدرة المتعمـ عمى اإلدراؾ بحساسية وأف  Empathyة )التعاطؼ( المشاركة الوجداني -

يضع نفسو مكاف اآلخر إلدراؾ العالـ مف وجية النظر األخرى،أي قدرتو عمى التعمؽ في 
مشاعر اآلخريف وأفكارىـ ووصفيا وىذا ال يعني الموافقة عمييا أو المشاركة الوجدانية 

نما يعني التوصؿ إلى فيـ معقو ويتضمف أيضًا التعبير بدقة  ؿ لو معنى لآلخريف،فييا، وا 
 وعواطفيـ ومشكبلتيـ. عف مفاىيـ اآلخريف

:ىو قدرة المتعمـ عمى تحديد ما يفيمو وماال يفيمو  Self-knowledgeمعرفة الذات   -
التصرؼ الواعي  لتحقيؽ الفيـ المستنير،أو مف موضوعات و أفكار،واستخداـ أنماط تفكيره

 ال يعرفو ويتضمف التخطيط والتنظيـ والتقييـ. مع ما يعرفو وما
وتشير مظاىر االستيعاب المفاىيمى إلى أنو يتضمف جوانب معرفية وميارات عقمية 

ال يقتصر عمى اكتساب المعرفة  وجوانب وجدانية األمر الذي يوضح أف استيعاب المفيـو
في ممارساتو اليومية فحسب، بؿ يمتد إلى جوانب أخرى مف شخصية المتعمـ تؤثر في أدائو و 

 (. ٕ٘ٓٓ)الشربيني،
 استيعاب المفاىيـ كما حددىا  في رئيسة خطوات أربع ىناؾ

(Kilbane&Milman,2015)  وىي: 
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 عف فروض تكويف الطبلب مف يطمب ثـ األمثمة المعمـ يعرض حيث :األمثمة عرض -
 .المفيوـ

 تحميؿ خبلؿ مف وذلؾ الفروض فحص الطبلب مف المعمـ يطمب.الفروض وتحميؿ تكويف  -
 .الخصائص

 محؿ لممفيوـ رسمي تعريؼ صياغة إلى الطبلب المعمـ يوجو الخطوة ىذه في: الغمؽ -
 المفيوـ الكتساب الكمية في العمميات التأمؿ ثـ الدراسة

 مواقؼ في لدييـ التي المعرفة تطبيؽ الطبلب مف المعمـ يطمب الخطوة ىذه وفي .التطبيؽ -
 .مختمفة تعميمية

وقد تناوؿ العديد مف الدراسات االستيعاب المفاىيمى ومف ىذه الدراسات : دراسة 
أثر استخداـ مدخؿ االستدالؿ العممي عمى تعرؼ الالى التى ىدفت ( Beson,2010بيسوف )

في تنمية الفيـ في الفيزياء لدى طبلب المرحمة الثانوية، وقد تـ استخداـ المنيج التجريبي 
مف جميع طبلب المرحمة الثانوية بإحدى المدارس الثانوية بإيطاليا  وتكونت عينة الدراسة

(Italy( وبمغ عدد أفراد العينة ،)ٕٖ٘ طالبًا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف: إحداىما تجريبية )
( طالبا، وكانت أداة البحث عبارة ٔٔٔ( طالبًا، واألخرى الضابطة وبمغ عددىا )ٕٗبمغ عددىا)

زياء وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عف اختبار لمفيـ في الفي
 في اختبار الفيـ في الفيزياء لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

( إلى تعرؼ Osman and Sukor,2013كما ىدفت دراسة عثماف وسوكر)
المفيومي التصورات البديمة لدى طبلب المرحمة الثانوية، وكيفية تأثيرىا عمى االستيعاب 

لمطبلب في تعمـ الكيمياء، عمى اعتبار أف المفاىيـ العممية أحد المكونات الميمة في منيج 
، كما أف توفير الفرص لمتعمـ النشط ومواقؼ التعمـ الحقيقي يقمؿ مف التصورات البديمة،  العمـو

ًا مف مفيوم (ٖٕويزيد االستيعاب المفيومي لدى طبلب المرحمة الثانوية، حيث تـ اختيار)
(موضوعات مف موضوعات الكيمياء بالمرحمة الثانوية بماليزيا، وذلؾ ٚمفاىيـ الكيمياء غطت)

( طالبًا مف ٖٚٔ)الذيف بمغ عددىـ عينة الدراسة التصورات البديمة لدى طبلب  لمكشؼ عف
طبلب المرحمة الثانوية بماليزيا، وتـ استخداـ اختبار تشخيصي في المفاىيـ المحددة، 

تائج الدراسة وجود تصورات بديمة بدرجة كبيرة، وأظيرت النتائج أىمية تحفيز وأظيرت ن
معممي الكيمياء الستخداـ استراتيجيات جديدة لمعالجة التصورات البديمة لدى الطبلب وبالتالي 
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( التي ىدفت إلى تعرؼ عمى ٖٕٔٓتنمية االستيعاب المفيومي لدييـ ، ودراسة الرشيد )
يست في تدريس العمـو عمى تنمية االستيعاب المفاىيمي لدى تمميذات فاعمية طريقة الويب كو 

 تعرؼ والتى ىدفت إلى   (Crooks; Alibali, 2014) الصؼ األوؿ المتوسط، ودراسة
 تحديد خبلؿ مف وذلؾ، الرياضيات في الطبلب لدى ومياراتو االستيعاب المفاىيمي كيفية
 قياس أساليب إلى إضافة الطبلب؛ لدى وميوتفع تنميتو ألمفاىيمي وكيفية االستيعاب تعريؼ

 تشخيصية مسحية دراسة خبلؿ مف الوصفي الدراسة المنيج استخدمت المفاىيمي االستيعاب
 ( ٖٙٔ ) في الدراسة عينة تمثمت .وكيفية قياسو ومياراتو المفاىيمي االستيعاب ألساليب

 .المتوسطة بالمرحمة الرياضيات معممي مف ( ٕٔ ) عمى عبلوة الثامف بالصؼ طالباً 
 رياضية تقيس ميمة (ٕٔ) مف المكوف المفاىيمي االستيعاب اختبار الدراسة استخدمت
 وجود الدراسة نتائج أظيرت الثامف، الصؼ طبلب لدى المفاىيمي االستيعاب وجوانب ميارات
، كما ىدفت دراسة العقدة  الصؼ طبلب المفاىيمي لدى االستيعاب مستوى في تدنى

الى تقصى فعالية استخداـ خرائط التفكير في تنمية كؿ مف االستيعاب المفاىيمي ( ٕ٘ٔٓ)
وكتابة المعادالت الكيميائية وبعض ميارات التفكير األساسية لدى طبلب الصؼ األوؿ 

مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي حيث قسمت  ة( طالبٜٓالثانوي، وتكونت عينة البحث مف )
ريبية درست باستخداـ خرائط التفكير، والمجموعة الضابطة إلى مجموعتيف: المجموعة التج

اختبارات مف إعداد  ةدرست باستخداـ الطريقة السائدة، و تمثمت أدوات البحث في ثبلث
الباحث وىي اختبار االستيعاب المفاىيمي واختبار كتابة المعادالت الكيميائية في وحدتي ) 

عد ( مف كتاب الكيمياء لمصؼ األوؿ الثانوي، المحاليؿ األحماض والقوا –الكيمياء الكمية 
واختبار ميارات التفكير األساسية،حيث أسفر البحث عف النتائج التالية: فاعمية خرائط التفكير 
في االستيعاب المفاىيمي وكتابة المعادالت الكيميائية وميارات التفكير األساسية لدى طبلب 

دالة إحصائيًا بيف المجموعتيف التجريبية مما أدى إلى وجود فروؽ  ؛المرحمة الثانوية 
والضابطة في كؿ مف االستيعاب المفاىيمي، وكتابة المعادالت الكيميائية، وميارات التفكير 
األساسية لصالح المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة لطبلب الصؼ األوؿ 

  الثانوي.
 نماذج أثر تقصي إلى ىدفت دراسة ( ٕ٘ٔٓ ) والقضاة وقضيباء، المومني، وأجرى

 لدى العممية لممفاىيـ المفاىيمي االستيعاب في مارزانو أنموذج أبعاد القائمة عمى التخطيط
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 خبلؿ مف التجريبي المنيج الدراسة واستخدمت .األردف في الثامف األساسي الصؼ طالبات
 عينة وتكونت ضابطة، واحدة ومجموعة تجريبية الثبلث مجموعات ذو التجريبي التصميـ
 اختبار الدراسة واستخدمت .األساسي الصؼ الثامف طالبات مف طالبة ) ٜٚ ) مف الدراسة

 الدراسة نتائج وقد كشفت . واالتصاالت الكيرباء وحدة في العمـو في المفاىيمي االستيعاب
 لصالح المفاىيمي االستيعاب في (0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف

  .التعمـ ألبعاد مارزانو أنموذج في االستكشاؼ عمى التركيز نموذج
( التي ىدفت إلى تعرؼ أثر التفاعؿ بيف إستراتيجيتيف ٕٙٔٓو دراسة آؿ ربيع )

لتجييز المعمومات والسعة العقمية في تدريس العموـ عمى االستيعاب المفيومي وتعديؿ أنماط 
الثاني المتوسط، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ توظيؼ المنيج التفضيؿ المعرفي لدى طبلب الصؼ 

الوصفي، والمنيج شبو التجريبي، وقد أعد الباحث اختبارا في االستيعاب المفيومي، وآخر في 
أنماط التفضيؿ المعرفي مع تطبيؽ اختبار السعة العقمية لتحديد السعات العقمية لدى عينة 

بلب الصؼ الثاني المتوسط مف إدارة التعميـ ( طالبًا مف طٙٙعشوائية بمغ عدد أفرادىا)
( طالبًا درسوا وحدة أجيزة ٖ٘بمنطقة عسير، وقد بمغ عدد طبلب المجموعة التجريبية األولى)

( طالبًا درسوا ٖٔجسـ اإلنساف باستخداـ إستراتيجية االستدالؿ، والضابطة بمغ عدد طبلبيا)
ة التجربة تـ تطبيؽ كؿ مف االختباريف الوحدة نفسيا باستخداـ الطريقة المعتادة وفي نياي

ـ(، وقد خمصت نتائج ٕٙٔٓػػػ  ٕ٘ٔٓبعديًا وذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي)
بيف متوسطي درجات طبلب  (٘ٓ.ٓعند مستوى) إحصائياالبحث الى وجود فروؽ دالة 

مفيومي واختبار المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار االستيعاب ال
 التفضيؿ المعرفي لصالح المجموعة التجريبية.

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات أنيا استخدمت العديد مف االستراتيجيات لتنمية 
، والتصورات  العممياالستيعاب المفاىيمى كالويب كويست ، وتجييز المعمومات ، واالستدالؿ 

لحالى عف ىذه الدراسات فى أنو يسعى إلى البديمة ، ونموذج مارزانو ، ويختمؼ البحث ا
كيمياء النانو وفقا لمصؼ المقموب فى تنمية االستيعاب فى تقصى فاعمية وحدة مقترحة 

 لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوى.لبعض مفاىيـ النانو تكنولوجى  المفاىيمى 
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 ّمَاراتُ  املستكبلٕرابعا :التفكري 

التفكير المستقبمي ليس نوعا مف التنجيـ ، وال ىو مف عالـ الغيب والخرافة ، بؿ ىو    
عممية عقمية منيجية منظمة تستند إلى مناىج ، وأدوات عممية معينة ، فيو يتضمف العديد 
مف الميارات كالتخطيط والتنبؤ والتخيؿ والتفكير االيجابي وتطوير السيناريو ،و تقييـ 

 المنظور.
إلى دراسات عممية تقـو عمى أثاث حسابات دقيقة ،  المستقبمي التفكيريستند حيث 

، والتفكير المستقبمى ييتـ بوضع بدائؿ  باستشرافووموضوعية ، وفؽ أساليب خاصة 
وسيناريوىات ممكنة أو محتممة ، ليتمكف أصحاب القرار مف اختيار البدائؿ المناسبة والعمؿ 

 عمى تحقيقيا .
 والوعيتقـو عمى المبلحظة  إبداعية( بأنو ممارسة فكرية بحثية ٕٗٔٓعرفو ) ىماـ ،

فى سياقيا البنائى  –المستقبؿ  ةالحاضن –اضرة لمنمو حالممكنات ال وتفاعؿلتقديـ ترابط 
عادةاألوسع فى ضوء تركيب  تركيب قاعدة رحبة مف المعمومات الشتقاؽ المرغوب فيو مما  وا 

ويمد البصر ،  باإلبداعىو ممكف ومف عدة بدائؿ يمتزج فى بنائيا وصوغيا العمـ بالخياؿ 
والتمييز بينيما ، عمى دراسة الماضى والحاضر بداللة المستقبؿ  زلبصيرة لؤلماـ والتركياو 

 (ٓٗٗ،  ٕٗٔٓاؼ المستقبؿ ) ىماـ ،وذلؾ الستخراج القيمة التربوية الستشر 
( بأنو : العممية العقمية التى تقوـ عمى فيـ ٙٗ،  ٕٗٔٓوعرفتو )الصافورى وعمر ، 

دراؾ تطور  مف الماضى مرورا بالحاضر إلى امتداد زمنى مستقبمى لمعرفة اتجاه  األحداثوا 
واالستفادة منيا  وطبيعة التغير اعتمادا عمى استخداـ معمومات متنوعة عف الحاضر وتحميميا

 لفيـ المستقبؿ ".
ى صياغة فرضيات جديدة، والتوصؿ  م( بأنو: " القدرة عٕٛٗػ، ٕ٘ٔٓظ ،عرفو) حاف

حموؿ جديدة وتعديؿ  فاـ المعمومات المتوفرة، والبحث عإلى ارتباطات جديدة باستخد
عادة صياغتيا عند المز   النتائج ".اغة يوـ ، ورسـ البدائؿ المقترحة ثـ صالفرضيات وا 

( بأنو مجموعة مف الميارات التى تمكف المتعمـ مف ٘، ٕٙٔٓوعرفو شقير وعقؿ )
 استشراؼ المستقبؿ عف طريؽ عمميات التخطيط واتخاذ القرار
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 أٍنٔة تينٔة مَارات التفكري املستكبلى : 

طيع يعد تنمية ميارات التفكير المستقبمي ضرورة إلعداد وتنشئة جيؿ المستقبؿ حتى يست   
التوافؽ مع المستقبؿ والتكيؼ معو بصورة أكثر فاعمية وتتضح أىمية تنميتو في النقاط التالية 

 ، :(Alister Jones & Others, 2012)  ، عبد الرحيـ (ٕٓٔ٘ ،ٕٔ:) 
تحقيؽ جودة الحياة وتييئة األفراد مع متغيرات المستقبؿ واإلحساس بالسعادة الداخمية  -

 لدييـ
 لتفكير العميا كاإلبداع والخياؿ لدى المتعمميف .تنمية ميارات ا -
 تنمية ميارات اتخاذ القرارات المناسبة مف جممة البدائؿ المطروحة لمشكمة مستقبمية معينة  -
دارة المشكبلت المستقبمية المتوقعة قبؿ وقوعيا. -  المساىمة في اكتشاؼ وا 
 قبؿ وقوعيادعـ عمميات التفكير في البدائؿ المستقبمية المتوقعة  -

كما يساعد تضميف ميارات التفكير المستقبمى في المناىج الدراسية عمى خمؽ فرص      
وجعؿ الطبلب قادريف  واإلبداعلبناء سيناريوىات مستقبمية مفضمة ، وكذلؾ عمى االبتكار ، 

عمى تطوير أفكارىـ ، لتفسير الواقع المحيط بيـ ، وتوقع ما سيحدث مستقببل ، ووضع العديد 
 (Alister et al, 2012)مف البائؿ الممكنة لحؿ المشكبلت المستقبمية 

قادريف عمى وضع  أفرادالعصر التكنولوجي الحالي إعداد  متطمبات أفيتضح مما سبؽ     
وؿ لمشكبلت مستقبمية عديدة ، يمتمكوف مستوى حدس عالى ، لدييـ خياؿ وتوقع بدائؿ وحم

لما سيحدث في المستقبؿ ، قادريف عمى اكتشاؼ طاقاتيـ واثقيف في أنفسيـ ، قادريف عمى 
 ءالمشاركة في صنع مستقبميـ وىذا ال يتأتى إال بتنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى ىؤال

 األفراد .
 كري املستكبلى مَارات التف

عددا مف الميارات لمتفكير المستقبؿ تتمثؿ في Casinader, 2004) اقترح كاسيندر  )     
 : 
: ويشير إلى وضع تصور لممستقبؿ  وفقا لعبلقة النتيجة بالسبب   (Prediction)التنبؤ  -

 عمى فيـ واع بالمستقبؿ . وربطيما بالعوامؿ المؤثرة فييما بناء
: ويقـو عمى النظر لما سوؼ يحدث في المستقبؿ بنظرة فمسفية  Outlook)االستشراؼ ) -

 عمى حياة الفرد في المستقبؿ. يطرأ أف، وتقديـ رؤية لما يمكف 
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(: ىو عممية عقمية الختيار أحسف الحموؿ بشكؿ محدد ومقصود Planningالتخطيط ) -
 لتحقيؽ أىداؼ محددة في فترة زمنية معينة 

ىو تصور عقمى يحممو الفرد لممستقبؿ ، ويتضمف توقعات يحتمؿ Vision):الرؤية ) -
 حدوثيا.

( عدد مف ميارات التفكير المستقبمى وىى : التنبؤ ، حؿ المشكبلت ٕٕٔٓوحدد حافظ )
( ميارات التفكير ٕٚٔٓالمستقبمية ، والتصور المستقبمي ، والتوقع ، وحدد الزىرانى )

 يارة التنبؤ العممى ، وميارة التصور المستقبمي .المستقبمي في ميارة التوقع الحدسي ، وم
( ميارات التفكير المستقبمي كاآلتى : االستنتاج ، األصالة ، إصدار ٕ٘ٔٓكما حدد زنقور ) 

ميارات ( ٕ٘ٔٓ)األحكاـ ، التوسع ، التوقع ، الطبلقة ، المرونة ، كما حدد عبد القادر 
وميارة التنبؤ ، وميارة حؿ المشكبلت التفكير المستقبمي في ميارة التوقع المحسوب ، 

 المستقبمية ، وميارة صياغة السيناريوىات المستقبمية الممكنة والمحتممة .
( حيث ىدفت ٕٕٔٓومف الدراسات التى اىتمت بالتفكير المستقبمي : دراسة حافظ )        

رات التفكير إلى قياس أثر التفاعؿ بيف أساليب عرض المحتوى ، ونمط الذكاء عمى تنمية ميا
ية برنامج تدريسى ( والتى توصمت إلى فاعمٖٕٔٓالمستقبمي ، ودراسة الصافورى وعمر )

(  ٕٗٔٓالتفكير المستقبمي باستخداـ إستراتيجية التخيؿ ، ودراسة الشافعى)مقترح لتنمية  
ت والتى أثبتت فاعمية مقرر مقترح في العموـ البيئية قائـ عمى التعمـ المتمركز حوؿ المشكبل

 في تنمية ميارات التفكير المستقبمي ، والوعى البيئى لدى طبلب كمية التربية 
في ضوء العرض السابؽ لميارات التفكير المستقبمى وما أشارت إليو الدراسات  وبما     

: ميارات التفكير  كما يمىأمكف تحديد ميارات التفكير المستقبمى  مجموعة البحثيتفؽ مع 
 .ميارة التوقع الحدسي ، وميارة التنبؤ العممى ، وميارة التصور المستقبمي: المستقبمي في 

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات التى تناولت النانو واالستيعاب المفاىيمى      
ستراتيجية الصؼ المقموب ندرة الدراسات السابقة التي تناولت تصميـ وحدة مقترحة فى  وا 

وأثرىا عمى االستيعاب  -في حدود عمـ الباحثة -وبة كيمياء النانو وفقا لمصفوؼ المقم
المرحمة الثانوية، لذا استيدؼ طالبات المفاىيمى و تنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى 

البحث الحالى تصميـ وحدة مقترحة فى ضوء كيمياء النانو ودراسة فاعميتيا فى االستيعاب 
 .المرحمة الثانوية طالبات دىالمفاىيمى و تنمية ميارات التفكير المستقبمى ل
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 فزّض البحح

 حاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفروض اآلتية:
التجريبية في  المجموعة طالبات توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات  -1

 . االستيعاب المفاىيمى البعدي الختبار القبمى و  يفالتطبيق
التجريبية في  المجموعة طالبات بيف متوسطي درجاتتوجد فروؽ دالة إحصائيًا  -2

 .  المستقبميميارات التفكير البعدي الختبار و  القبمي يفالتطبيق

فى اختبار التجريبية  المجموعة طالبات درجاتبيف توجد عبلقة ارتباطية موجبة  -3
 . ميارات التفكير المستقبمي بعد التطبيؽاختبار االستيعاب المفاىيمى ودرجاتيـ فى 

 إجزاءات البحح

 اإلجراءات اآلتية: إتباعتـ واإلجابة عف أسئمتو  لتحقيؽ أىداؼ البحث 
 أًّلا: إعداد قائنة مبفأٍه الياىْ تكيْلْجٕ ّتطبٔكاتُ اليت ٓيبغٕ تضنٔيَا بالْحدة املكرتحة

، وىو: " ما مفاىيـ النانو تكنولوجي البحث لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة 
تضمينيا بالوحدة المقترحة ؟ " تـ إعداد قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو التي ينبغي 

 وتطبيقاتو التي ينبغي تضمينيا بالوحدة المقترحة مف خبلؿ الخطوات اآلتية:

 إعداد قائمة مفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتو:اليدؼ مف 

 ىدفت قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو إلى :
لثانوية مف النانو تكنولوجي وتطبيقاتو والضرورية لطبلب المرحمة ا تحديد أىـ مفاىيـ

مبلءمتيا ليؤالء الطبلب مف وجية نظر السادة التربوييف واألكاديمييف حيث مدى أىميتيا و 
 المتخصصيف.

استخداميا كأساس إلعداد الوحدة المقترحة وفقا لمصؼ المقموب  في ضوء كيمياء 
 النانو وتطبيقاتو.

بيا عند إعداد اختبار استيعاب مفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتو، واختبار االستعانة 
 التفكير المستقبمى  ، وكذلؾ مقياس االتجاه نحو النانو تكنولوجي وتطبيقاتو .

 مصادر اشتقاؽ قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو:

تية: مجموعة مف تـ بناء قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو مف المصادر اآل
الكتب واألدبيات ذات الصمة بالنانوتكنولوجي، ، الدراسات والبحوث في مجاؿ المناىج وطرؽ 
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تدريس الكيمياء ذات الصمة بالنانوتكنولوجي ، التوجيات العالمية والمحمية لتضميف النانو 
 تكنولوجي ضمف المقررات الدراسية.

 بيقاتو:صياغة بنود قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتط

تمت صياغة  بنود قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو في صورة موضوعات 
منيا والتطبيقات المرتبطة بيا، وأماـ كؿ عبارة مجموعة مف ، أساسية ومفاىيـ فرعية مشتقة

غير  –قميؿ األىمية–االستجابات لمتعرؼ عمى مدى األىمية مف خبلؿ ثبلث استجابات: ) ميـ 
 الثانىالصؼ  لطالباتمدى مبلءمة العبارة لتضمينيا فى الوحدة المقترحة وأيًضا  ميـ(،

غير مبلءـ ( والمطموب مف السادة  –الثانوى،  مف خبلؿ إحدي استجابتيف: )مبلءـ 
 المحكميف اختيار استجابة لمدى األىمية واستجابة لمدى المبلءمة.

 وتطبيقاتو:الصورة المبدئية لقائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي 

( بنًدا تـ ٓٚ) اشتممت الصورة المبدئية لقائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو عمى
 (:ٕتقسيميا عمى النحو الموضح بالجدوؿ )

 ( تُىد انظىرج انًثذئُح نمائًح يفاهُى انُاَىتكُىنىخٍ وتطثُماته 2خذول ) 

 ػذد انثُىد األتؼاد انرئُسح و

 14 أساسُاخ انُاَىتكُىنىخٍ. 1

 24 أشكال وتظُُغ انًىاد انُاَىَح. 2

 10 أَاتُة انكرتىٌ انُاَىَح وخىاطها. 3

 10 أخهسج ويداهر نهتؼايم يغ انًىاد انُاَىَح 4

 12 انتطثُماخ انسُىَح وانكًُُائُح نهُاَىتكُىنىخٍ. 5

 50 إخًانٍ ػذد تُىد انمائًح.

 ضبط قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو: .ٔ
تـ عرض قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو في صورتيا المبدئية عمى مجموعة     

ية مف السادة المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس التربوييف ببعض كميات الترب
( أساتذة ٗ( أساتذة فى مجاؿ التربية العممية ، و)ٗأساتذة محكميف ، ) ٛ) واألكاديمييف 

مدى األىمية وحساب  وتـ حساب تكرارات ،نانو تكنولوجى( فى مجاؿ تخصص الكيمياء وال
النسب المئوية ألىمية كؿ بند، وكذلؾ حساب تكرارات مدى المبلءمة وحساب النسب 
المئوية لمدى مبلءمة كؿ بند مف بنود قائمة مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو كما ىو 

 (.ٖموضح بالجدوؿ )
 

 (8(َسة إتفاق انًسكًٍُ ػهً لائًح يفاهُى انُاَىتكُىنىخٍ وتطثُماته )ٌ= 3خذول)
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 األتؼاد

ػذد 

 انثُىد

 اإلخًانً (4انترتىٍَُ ) ٌ= (4) ٌ=األكادًٍَُُ

َسثح 

 األهًُح

َسثح  

 انًالءيح

َسثح 

 األهًُح

َسثح  

 انًالءيح

َسثح 

 األهًُح

َسثح  

 انًالءيح

أساسُاخ 

 انُاَىتكُىنىخٍ

14 85% 100% 85% 88.8% 86 % 88.4% 

أشكال وتظُُغ انًىاد 

 انُاَىَح.

24 85% 88% 85% 88 % 86 % 88 % 

أَاتُة انكرتىٌ 

 انُاَىَح وخىاطها.

10 86% 88% 81% 88 % 88.5% 85.5% 

أخهسج ويداهر 

نهتؼايم يغ انًىاد 

 انُاَىَح

10 82% 88.5% 88% 84.6% 85 % 81.6% 

انتطثُماخ انسُىَح 

وانكًُُائُح 

 نهُاَىتكُىنىخٍ.

12 81.5 

% 

86.5% 83.5% 88.8% 85.6% 85.5% 

(  اتفاؽ السادة المحكميف األكاديمييف والتربوييف عمى ٖيتضح مف الجدوؿ رقـ)
 ،الثانوى الثانىضرورة تضميف مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو بمناىج الكيمياء بالصؼ 

% ( ومدى المبلءمة ٜٙ% : ٘ٛبيف ) وكانت النسبة المئوية لمدى األىمية  تتراوح ما 
ـ التوصؿ إلى الصورة النيائية % (، وبذلؾ تٗ.ٜٜ% : ٙ.ٜٔلجميع البنود تراوحت ما بيف) 

لقائمة مفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتو بعد إجراء التعديبلت بناًء عمى آراء السادة 
ممحؽ  ء النانوفى موضوعات كيميا ا( مفيومٓٚ) المحكميف أصبحت القائمة  مكونة مف

(ٕ) . 
 املكلْب: صفال إسرتاتٔجٔةباستخداو  الْحدة املكرتحة فى كٔنٔاء الياىْ : إعدادثاىٔا 

والذي  ينص عمى : ما مكونات الوحدة المقترحة  الثانىلئلجابة عف السؤاؿ البحثي 
 ؟ الثانوي الثانىلدى طبلب الصؼ   المقموب صؼال إستراتيجية فى ضوء فى كيمياء النانو

 قامت الباحثة بالخطوات التالية :
التأكيػد عمػى تـ إعداد الوحدة فى ضوء الفمسفة التاليػة : فمسفة الوحدة المقترحة : تحديد  -ٔ

العمميػػة وكيميػػاء النػػانو فػػى ظػػؿ متطمبػػات العصػػر لممتعممػػيف بصػػفة عامػػة ، التربيػػة  أف
بصفة خاصة ، تحتػاج لتواصػؿ واسػتمرارية فػى أىػدافيا ،  الثانويالثانى ولطالبات الصؼ 

يسػػتوجب ضػػرورة تقػػديـ المفػػاىيـ النانويػػة والتأكيػػد عمػػى  الػػذي األمػػروبرامجيػػا وآلياتيػػا ، 
استيعاب الطالبات ليا مف خػبلؿ دمػج ىػذه المفػاىيـ فػى المنػاىج او تقػديميا فػى وحػدات 
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 الثػػػانوي الثػػػانىيميػػػاء بالصػػػؼ مسػػػتقمة وانتقػػػاء المناسػػػب منيػػػا وفقػػػا لطبيعػػػة مػػػنيج الك
وخصػػائص نمػػو الطالبػػات قػػى ىػػذه المرحمػػة ، كمػػا يسػػتوجب ذلػػؾ تنميػػة ميػػارات التفكيػػر 

، التأكيػد عمػى ييف لتوقع االسػتخدامات المسػتقبمية لكيميػاء النػانو وتطبيقاتػودل المستقبمي
دريس ضرورة تنمية مظاىر االستيعاب المفاىيمى وميارات التفكير المستقبمي مف خبلؿ تػ

 .وتقويـ الوحدة ، إتباع مبادئ وفمسفة الصفوؼ المقموبة لتدريس الوحدة
 اختيار عنواف الوحدة وىو ) أساسيات كيمياء النانو وتطبيقاتيا( وتحديد موضوعاتيا -
أسس بناء الوحدة : في ضوء الدراسة النظرية لمحاور البحث ودراسػة األدبيػات المرتبطػة  -

بيا تـ استخبلص عدد مػف األسػس لبنػاء الوحػدة المقترحػة وىػى : خصػائص نمػو طػبلب 
المرحمػػة الثانويػػة ، طبيعػػة تػػدريس الكيميػػاء، كيميػػاء النػػانو وتطبيقاتيػػا، متطمبػػات تطبيػػؽ 

، مظػػػػاىر االسػػػػتيعاب  المسػػػػتقبمييػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر الصػػػػؼ المقمػػػػوب ، أسػػػػاليب تنم
 المفاىيمى. 

 تحديد موضوعات الوحدة مجاؿ البحث: -ٕ
وقػػد تضػػمنت  الثػػانوي الثػػانىالصػػؼ وطالبػػات طػػبلب اسػػب تػػـ اختيػػار موضػػوعات  الوحػػدة لتن

خصػػائص  –المػػواد النانويػػة مقيػػاس  –عمػػـ النػػانو أساسػػيات : الوحػػدة موضػػوعات مثػػؿ
 -األسػػبلؾ  النانويػػةأشػػكاؿ المػػواد النانويػػة ) -تصػػنيع المػػواد النانويػػة –المػػواد النانويػػة 

 -أنابيػػػػب الكربػػػػوف النانويػػػػة –النانويػػػػة  األليػػػػاؼ – الكميػػػػة النقػػػػاط –اليياكػػػػؿ النانويػػػػة 
التطبيقػات الحيويػة والكيميائيػة  -التطبيقات الطبية لمنانو  -( استخدامات أنابيب الكربوف

مػػة المفػػاىيـ والموضػػوعات التػػى تػػـ تحكيميػػا والتوصػػؿ الػػى وذلػػؾ بنػػاء عمػػى قائ لمنػػانو .
مناسػػبتيا لمطػػبلب ، مػػع مراعػػاة التتػػابع والتسمسػػؿ المنطقػػي لعػػرض وتنظػػيـ موضػػوعات 

 الوحدة.
 قترحة مجاؿ البحث:متحديد اليدؼ العاـ واألىداؼ السموكية لموحدة ال -ٖ

واالتجػاه نحػو كيميػاء  المسػتقبميسعت الوحدة المقترحة لتنمية االستيعاب المفػاىيمى والتفكيػر 
، وتمػػت صػػياغة األىػػداؼ السػػموكية فػػي كػػؿ  الثػػانويالصػػؼ األوؿ  طالبػػاتالنػػانو لػػدى  

موضػػوع مػػف موضػػوعات الوحػػدة ، وروعػػي فػػي ذلػػؾ شػػروط الصػػياغة السػػميمة لؤلىػػداؼ 
 ،وتضمنت الوحدة العديد مف األىداؼ السػموكية المعرفيػة والمياريػة والوجدانيػةالسموكية. 

 ( ىدًفا.ٜٓمغ عدد األىداؼ السموكية لجميع الموضوعات في صورتيا النيائية )وب
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 األفكار بيف والتناسؽ أفكارىا، وتسمسؿ العممي ومضمونيا الوحدة دروس ترابط مراعاةتـ  -
 عػدد بػأكبر واالسػتعانة المحتػوى، سػرد فػي واالسػتطراد وجانػب اإلطنػاب لموحػدة، الرئيسة
 وتكميفػات ومجسػمات، نمػاذج وتصػميـ بػيف مػا المتنوعػة التعميميػة األنشػطة مػف ممكػف
 األداءات الذىنيػة، تنميػة عمػى تسػاعد لمتعمـ جاذبة نشطة بيئة التعمـ بيئة لجعؿ خارجية

 تنفيذه. عند نشاط بكؿ الخاصة العمؿ أوراؽ مصاحبة مع
 الوسائؿ تكوف أف مراعاة إعداد الوسائؿ التعميمية واختيارىا :مف أىـ ىذه الوسائؿ مع -

وقد  الدرس، بموضوع ومرتبطة لمتشغيؿ، جيدة حالة وفي واضحة المستخدمة التعميمية
مواقع انترنت وكتب  –أفبلـ وفديوىات تعميمية  -صور –تنوعت فشممت : مجسمات 

 توضح بعض موضوعات الوحدة .
األنشػػػطة التعميميػػػػة: وروعػػػي فػػػػي تصػػػميميا ارتباطيػػػػا باألىػػػداؼ السػػػػموكية وبمحتػػػػوى  -

(  ٘-ٖوع، وأف يشارؾ الطبلب في تنفيذىا بشػكؿ جمػاعي فػي مجموعػات صػغيرة )الموض
، واعتمادىػػا بشػػكؿ أساسػػي عمػػى مػػا شػػاىده الطػػبلب فػػي مقطػػع الفيػػديو الخػػاص طالبػػات

 بشرح كؿ موضوع، ومناسبتيا لمستوى الطبلب.
 أسئمة إنتاج االستجابة )الوصػؼ، والتفسػير، والتوضػيح، والشػرح،استخداـ تقويـ الدرس:  -

 وتحديد التعريفات، وذكر التراكيب والوظائؼ، واإلكماؿ غير المقيد(.
أدواتو وشمؿ تقويـ الوحدة  وتنوع التقويـ استمرارية عمى حرص تقويـ الوحدة :كاف ىناؾ -

 أوراؽ - التفكير المستقبمىاختبار  –اختبار االستيعاب المفاىيمى لمفاىيـ الوحدة (
 درس كؿ عقب المتعمـ والتدريبات إنجاز وممؼ يف،لممتعمم المسندة تكميفاتال  -العمؿ
، و اختبار تحريري يجيب عنو كؿ طالب بشكؿ فردي بنياية كؿ )الوحدة دروس مف

وروعي فيو ارتباط األسئمة بأىداؼ كؿ موضوع وبمحتواه، وتنوع األسئمة ما بيف  ،درس
أسئمة اختيار االستجابة )الصواب والخطأ، واالختيار مف متعدد، واإلكماؿ المقيد، 

 والمزاوجة أو المقابمة، والترتيب(
يف تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكمالوحدة،  األولية الصورة إعداد مف االنتياء بعد -

 السادة آراء ضوء وفي فى مجاؿ تخصص الكيمياء ) كيمياء النانو  والتربية العممية 
 ،ليا المقدمة العمرية الفئة تبلءـ الكممات بمرادفات بعض استبداؿ الخبراء والمحكميف تـ

 . درس لكؿ المخصص الزمف توزيع إلعادة باإلضافة
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 المقموب:  الصؼ إستراتيجيةتحديد خطوات التعميـ والتعمـ باستخداـ  -ٗ
 الفصؿ المقموب، فيما يأتي: إستراتيجيةتحددت خطوات التعميـ والتعمـ باستخداـ 

 :، يقـو الطالب بما يميالفصؿأواًل: في المنزؿ أو في أي مكاف يناسب الطالب خارج 
 قراءة األىداؼ السموكية في كؿ موضوع بعناية. -1
واالستماع إلى ما بو مف شرح، أكثػر مػف مػرة، وفًقػا مشاىدة مقطع الفيديو بموقع الويب،  -2

 لمسرعة الخاصة لكؿ طالب في التعمـ.
تسجيؿ المبلحظات، والتعميقات، واألسئمة وغيػر ذلػؾ مػف األشػياء التػي يرغػب الطالػب فػي  -3

 مناقشتيا مع زمبلئو أو مع أستاذ المقرر أثناء المحاضرة.
أسػػتاذ المقػػرر مػػف خػػبلؿ خدمػػة "التعميػػؽ" تبػػادؿ التعميقػػات، والمناقشػػات مػػع الػػزمبلء ومػػع  -4

 الموجودة أسفؿ كؿ موضوع بموقع الويب.
ًٔا: داخل   : الفصلثاى

 المػادةمع بعضيـ البعض، في بداية المحاضرة، تحػت توجيػو أسػتاذ  الطالباتمناقشة  -1
شرافو، في كؿ ما تـ تسجيمو مف مبلحظات، وتعميقات، وأسئمة.  وا 

تػدريبات فػي  بلؿخػفي مجموعات صغيرة فػي تنفيػذ األنشػطة العمميػة، و  الطالباتعمؿ  -2
رشاده. معمـ الكيمياءكؿ موضوع بكراسة األنشطة، تحت توجيو   وا 

 ألسئمة التقويـ بنياية كؿ موضوع بكراسة األنشطة. الطالباتإجابة  -3
بموضػػػوعات العمػػػـو باسػػػتخداـ البػػػرامج التطبيقيػػػة  الخاصػػػة إنتػػػاج مقػػػاطع الفيػػػديو-ٗ

 المناسبة:
 تـ إنتاج ىذه المقاطع وفًقا لمخطوات اآلتية:

 االطبلع عمى األىداؼ السموكية، والمحتوى العممي لكؿ موضوع. -أ 

عػػف مقػػاطع الفيػػديو المرتبطػػة  www.youtube.comالبحػػث عبػػر موقػػع اليوتيػػوب  -ب 
وروعي في مقػاطع الفيػديو التػي تـػ جمعيػا باإلضػافة إلػى  بأىداؼ كؿ موضوع ومحتواه.

ارتباطيػػػػا بأىػػػػداؼ ومحتػػػػوى كػػػػؿ موضػػػػوع، وضػػػػوح الصػػػػوت، والصػػػػورة، والنصػػػػوص 
 المعروضة، والتناسؽ والتناغـ فيما بينيا.

ة مقػاطع الفيػديو التػي تـػ " فػي معالجػCamtasia Studio 8اسػتخداـ برنػامج كامتازيػا " -ج 
عػػػادة إنتاجيػػػا، مػػػف خػػػبلؿ حػػػذؼ األجػػػزاء غيػػػر المرتبطػػػة  جمعيػػا مػػػف موقػػػع اليوتيػػػوب وا 

http://www.youtube.com/
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عػػادة تجميػػع األجػػزاء المرتبطػػة فػػي مقطػػع فيػػديو واحػػد  بأىػػداؼ ومحتػػوى كػػؿ موضػػوع وا 
مجػاؿ البحػث. وتمػت إضػافة بعػض  الوحػدة المقترحػة خاص بكؿ موضوع مف موضوعات 

لحركة في بداية كػؿ مقطػع فيػديو، وفػي نيايتػو إلثػارة اىتمػاـ الطػبلب، تأثيرات الموسيقى وا
( ٓٔوبمػغ عػدد مقػاطع الفيػديو التػي تـػ إعػدادىا فػي صػورتيا النيائيػة ) ،وجذب انتبػاىيـ

وتراوحػػػت مػػػدة عػػػرض مقػػػاطع الفيػػػديو بػػػيف ، مقػػػاطع بواقػػػع مقطػػػع فيػػػديو لكػػػؿ موضػػػوع
 ( دقيقة.ٕٓإلى) (ٗٔ.ٜ)

وحػػدة كيميػػاء النػػانو وتطبيقاتيػػا  فػػى صػػورتيا النيائيػػة عمػػى موقػػع موضػػوعات  تنزيػػؿ -٘
      : التػػػػػػػػػػػػػػػالي التعميمػػػػػػػػػػػػػػػيايػػػػػػػػػػػػػػػزى كػػػػػػػػػػػػػػػبلس 

https://www.easyclass.com/sections/79676/updatesمجػػػػاني تعميمػػػػيموقػػػػع  وىػػػػو 
وتتػوافر فيػو العديػد  االلكترونػييمكف لممعمميف استخدامو مجانػا لمتػدريس مػف خبللػو وتفعيػؿ الػتعمـ 
ضػػافةمػػف المميػػزات مػػف أىميػػا إضػػافة األفػػبلـ التعميميػػة واالطػػبلع عمييػػا  التعميقػػات والواجبػػات  وا 

 .   المنزلية واالختبارات وأساليب التقويـ التى يختارىا المعمـ الكترونيا

وتحديد عدد مػف األنشػطة والمناقشػات التػى يػتـ عرضػيا ثػـ ، لموحدةوتـ كتابة عنواف 
، وتـ كتابة األىداؼ السػموكية، وتحميػؿ مقػاطع الفيػديو الخاصػة بكػؿ متابعة مناقشتيا فى الفصؿ 

موضػػوع. وتضػػمنت الصػػفحة الرئيسػػية: رسػػالة ترحيػػب بػػالطبلب، وتعػػريفيـ باليػػدؼ مػػف الموقػػع، 
 الوحػدة المقترحػة الفصؿ المقموب، وتعميمات وتوجييػات ليـػ أثنػاء تعمميـػ موضػوعات  وبإستراتيجية

فػي  اإلسػتراتيجية، والفوائد التػي قػد تعػود عمػييـ نتيجػة اسػتخداميـ ىػذه اإلستراتيجيةباستخداـ ىذه 
 .التعميـ والتعمـ

وتضمنت صػفحة الويػب الخاصػة بكػؿ موضػوع: عنػواف الموضػوع، وأىدافػو السػموكية، 
طع الفيديو الخاص بشرح الموضوع، ومكاف مخصص لتبادؿ التعميقات عمى الموضػوع بػيف ومق
وروعػػي فػػي تصػػميـ الموقػػع عػػدـ السػػماح المعمػػـ. ، وبعضػػيـ الػػبعض، وبيػػنيـ وبػػيف  لطالبػػاتا

بالدخوؿ عمى محتوى صػفحة الويػب إال لمػف يممػؾ اسػـ مسػتخدـ، ورقًمػا سػرًيا؛ وذلػؾ لضػماف 
 التجريبية فقط إلى الموقع. مجموعة البحث طالباتدخوؿ 

 :عرض موقع الويب وكراسة األنشطة عمى السادة المحكميف 
مػػػف السػػػادة بعػػػض عمػػػى  والفيػػػديوىاتموقػػػع الويػػػب الموضػػػوعات عمػػػى تػػػـ عػػػرض 

وكيميػػاء  المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو وتكنولوجيػػا التعمػػيـ

https://www.easyclass.com/sections/79676/updates/وهو
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فػػػي تعمػػػـ والفيػػػديوىات ، وقػػػد أجمػػػع السػػػادة المحكمػػػوف عمػػػى مناسػػػبة موقػػػع الويػػػب النػػػانو 
 الصػؼ إسػتراتيجيةباسػتخداـ  الثػانوى  الثػانىلطػبلب الصػؼ  مجػاؿ البحػث الوحدة موضوعات 
 المقموب.

  الفيديوىات التعميميةالتطبيؽ االستطبلعي لموقع الويب: 
 الثػػانىب فػػي الفصػػؿ الدراسػػي فػػي ىػػذه الخطػػوة تػػـ التطبيػػؽ االسػػتطبلعي لموقػػع الويػػ

 طالبػػػة( ٖٔـ عمػػػى عينػػػة اسػػػتطبلعية عشػػػوائية بمػػػغ عػػػددىا )ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓلمعػػاـ الجػػػامعي 
، وتػـ التأكػد خػبلؿ ىػذا التطبيػؽ االسػتطبلعي مػف سػبلمة موقػع الويػب الثػانوى  الثانىبالصؼ 

لػو،  الطالبػاتوما تضمنو مف مقاطع فيديو، وخمػوه مػف أيػة مشػكبلت فنيػة، وسػيولة اسػتخداـ 
وعدـ وجود شكاوى مف الطبلب أثناء استخداميـ لموقع الويب ولكراسػة األنشػطة. ويشػير ذلػؾ 

، وصػػبلحيتيما لمتطبيػػؽ فػػي صػػورتيما لمطالبػػاتإلػػى مناسػػبة موقػػع الويػػب وكراسػػة األنشػػطة 
 مجموعة البحث التجريبية. طالبات النيائية عمى 

باسػػػتخداـ  الوحػػػدة المقترحػػػة ريس لتػػػد لمعمػػػـ الكيميػػػاء: إعػػػداد الػػػدليؿ اإلرشػػػادي نيػػػا ثا
 :المقموب الصؼ إستراتيجية

؛ لكػػػي يسػػػاعده فػػػي تػػػدريس لمعمػػػـ الكيميػػػاءبإعػػػداد دليػػػؿ إرشػػػادي  ةالباحثػػػ تقامػػػ
المقمػوب. وتضػمف ىػذا  الصػؼ إسػتراتيجيةمجاؿ البحث باسػتخداـ الوحدة المقترحة موضوعات 

 بما يأتي: المعمـ الدليؿ تعريؼ 
 اليدؼ مف الدليؿ. -1
المقمػػػوب، وخطواتيػػػا، والفػػػرؽ بينيػػػا وبػػػيف الطريقػػػة  الصػػػؼ بإسػػػتراتيجيةالمقصػػػود  -2

 التقميدية.

 وتعمميا. الكيمياءالمقموب في تعميـ  الصؼ إستراتيجيةأىمية استخداـ  -3

)مجػػػاؿ البحػػػث( باسػػػتخداـ  الوحػػػدة المقترحػػػةالخطػػػة الزمنيػػػة لتػػػدريس موضػػػوعات  -4
 المقموب. الصؼ إستراتيجية

 )مجاؿ البحث(. الوحدة المقترحةموضوعات األىداؼ السموكية ل -5

 إسػػػتراتيجيةالوسػػػائؿ والمصػػػادر التعميميػػػة البلزمػػػة لتػػػدريس الموضػػػوعات باسػػػتخداـ  -6
 المقموب. الصؼ

 ويشمؿ الخطوات التالية : مواد التعميمية ، التييئة لدرس ، العرض ا  -5
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شػرح قبؿ الحصة يطمب المعمػـ مػف الطػبلب فػى الحصػة السػابقة االطػبلع عمػى فيػديو  -
الدرس الموجػود عمػى موقػع ايػزى كػبلس فػى المنػزؿ والػتعمـ مػف خػبلؿ الشػرح والفيػـ 
لمدرس وتحديد األسئمة واالستفسارات والنقاط التى صعب عمييـ فيميػا ليػتـ مناقشػتيا 

 فى الحصة المدرسية.

أثنػػاء الػػدرس : يييػػئ المعمػػـ الطػػبلب لمػػدرس مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض األىػػداؼ والخبػػرات  -
السػػابقة ويطمػػب مػػف الطػػبلب المشػػاركة معػػو فػػى مػػدى فيميػػـ ليػػا، ثػػـ يعػػرض المعمػػـ 
لمراجعػػة سػػريعة لمػػا تػػـ عرضػػو فػػى فيػػديو الػػدرس واإلجابػػة عػػف األسػػئمة الػػواردة مػػف 

لنػػانو عمػػى توقعػػات وتنبػػؤات الطػػبلب والتأكيػػد مػػف خػػبلؿ عػػرض موضػػوعات وحػػدة ا
الطػػبلب لتطبيقػػات النػػانو وكيػػؼ يمكػػف التخطػػيط ليػػا ، وكػػذلؾ شػػرح وتفسػػير وتطبيػػؽ 

 وتقديـ الرأى عف مفاىيـ النانو 

 التقويـ والواجبات المنزلية    -

قائمة بالكتب العممية والمراجع التي يمكػف االسػتفادة منيػا عنػد تػدريس الوحػدة  -8
 المقترحة.

لتػػدريس موضػػوعات العمػػـو  الكيميػػاء ةلمعممػػالػػدليؿ اإلرشػػادي  ولمتأكػػد مػػف مناسػػبة
المقمػػوب؛ تػػػـ عرضػػػو عمػػى السػػػادة المحكمػػػيف  الصػػػؼ إسػػػتراتيجية)مجػػاؿ البحػػػث( باسػػتخداـ 

المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ تػدريس العمػـو وتكنولوجيػا التعمػيـ، الػذيف أجمعػوا عمػى 
 المقموب. الصؼ إستراتيجيةباستخداـ  المقترحةالوحدة مناسبة ىذا الدليؿ لتدريس موضوعات 

 .مراعاة التتابع والتسمسؿ المنطقي لعرض وتنظيـ فصوؿ المقرر بحيث يكوف ذو معنى 
  تػػـ االسػػتعانة بمجموعػػة مػػف األنشػػطة مثػػؿ الفيػػديوىات والصػػور ومجموعػػة مػػف مصػػادر

خبػػػػرات الػػػتعمـ كالكتػػػب العمميػػػة، ومواقػػػع شػػػبكات اإلنترنػػػت، والتػػػي تعمػػػؿ عمػػػى إثػػػراء 
 المتعمميف.

 اختبار االستيعاب المفاىيمى  ثالثا: إعداد
 :التالية لمخطوات وفقاً  االختبار إعداد تـ

مستوى  قياس ىو الحالي البحث في االختبار مف اليدؼ :االختبار مف اليدؼ تحديد -
فى  الثانوى ، الثانىلمفاىيـ  النانو لدى طالبات الصؼ  االستيعاب المفاىيمى 
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 االختبار، مفردات صياغة وتمت المنظور(، التطبيؽ، التفسير، الشرح،مستويات) 
 .البدائؿ رباعي متعدد مف االختيار عمى أسئمة ذلؾ في واعتمد

بحػوث الدراسػات و بعػض التػـ االطػبلع عمػى :  لبلختبػار وبنػاؤه األوليػة الصػورة إعػداد -
االسػػػتيعاب سػػػابقة، وكػػػذلؾ مراجعػػػة بعػػػض األطػػػر النظريػػػة قريبػػػة الصػػػمة فػػػى مجػػػاؿ 

 مسػتويات أو مظػاىر مػف أربعػة  تحديػد، والتػي أمكػف اإلفػادة منيػا فػى المفػاىيمى
إعػػداد  عنػػد المنظػػور( ، التطبيػػؽ، التفسػػير، ىي)الشػػرح،لبلسػػتيعاب المفػػاىيمى و 

  كػؿ مفػردة يتبع بحيث مفردة، (ٕٗمف ) لبلختبار األولية الصورة تكونت، و  االختبار
 اإلجابة في اختيار لسبب ودرجة صحيح، بديؿ لكؿ واحدة درجة ُحددت وقد ، بدائؿ ٗ

 لنمػوذج وفقػاً  وذلػؾ متػروؾ، أو خػاطئ بػديؿ لكػؿ وصػفر ذلػؾ، تتطمػب التػي المفردات
 .تـ إعداده الذي اإلجابة

 عف اإلجابة لتوضيح طريقة ، االختبا تعميمات صياغة تـ :االختبار تعميمات صياغة -
مف  اليدؼ وتوضيح الصياغة، في والبساطة الوضوح مراعاة مع االختبار، مفردات

 .اإلجابة ورقة في اإلجابة كيفية يوضح مثاؿ عرض جانب إلى االختبار،
( ٕٗتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة مف ) تـ :لبلختبار يةاالستطبلع التجربة

الثانوى ) مدرسة سفاجا الثانوية بنات (  التابعة إلدارة سفاجا  الثانىطالبة مف طالبات الصؼ 
التعميمية بمحافظة البحر األحمر ، وذلؾ لتعرؼ مدى مناسبة عبارات االختبار ، وكاف اليدؼ 

 مف ىذا التجريب ما يأتي:

% مف ٘ٚتـ حساب زمف االختبار عمى أساس متوسط زمف إجابة حساب زمف االختبار: 
( دقيقة مضافًا ٘ٗوحدد بػ ) في إجابة جميع أسئمة االختبار( طالبة  ، ٛٔ) عدد الطالبات

ىذا  عفإليو زمف خمس دقائؽ لتعميمات االختبار ، وبالتالي أصبح الزمف البلـز لئلجابة 
 ( دقيقة .ٓ٘االختبار)

 حساب معامبلت السيولة لمفردات االختبار:  
لمفردات االختبار ، وقد اعتبر أف المفردة التى يكوف معامؿ تـ حساب معامبلت السيولة     

تكوف عالية الصعوبة والمفردة التى يكوف معامؿ السيولة ليا  ( ٕ.ٓ)السيولة ليا أقؿ مف 
القيـ بيف المدى المتفؽ عميو تكوف عالية السيولة ، وبذلؾ تراوحت ( ٗٛ.ٓأكبر مف )

 .( يوضح ذلؾ ٘)وجدوؿ  (ٗٚ.ٓ -ٓ’ ٕٙلمعامبلت السيولة وىو )
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 حساب معامبلت التمييز لمفردات االختبار: 
تـ حساب معامبلت التمييز لمفردات االختبار وقد اعتبػر أف المفػردة التػى يزيػد معامػؿ 

يػتـ رفضػيا ( ٕ.ٓ)ف مقبولة ، أما المفردة التى يقؿ معامؿ تمييزىا عػف ( تكوٕ.ٓتميزىا عف )
(، وعميو تـ قبوؿ جميع أسػئمة االختبػار ،حيػث ٛٚ.ٓو)( ٕٗ.ٓ)وقد  تراوحت بيف وتعديميا ، 

 .( يوضح ذلؾٗ، وجدوؿ ) فأكثر( ٕ.ٓ)كانت فى الحد األدنى المعقوؿ مف التمييز وىو 
 حساب معامبلت االتساؽ الداخمى:

وىو قوة االرتباط بيف درجات كؿ مستوى مف مستويات األىداؼ ودرجة االختبار 
الكمية وكذلؾ درجة ارتباط كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار بمستوى األىداؼ الكمى الذى تنتمى 
إليو" وقد تـ حساب معامبلت االتساؽ الداخمى لمفردات االختبار لتحديد مدى اتساؽ المفردة 

( يوضح ٗفقرات االختبار صادقة لما وضعت لقياسو، وجدوؿ ) تعدبذلؾ مع االختبار ككؿ ، و 
 ذلؾ .

 ( يؼايالخ انسهىنح وانتًُُس واالتساق انذاخهً نًفرداخ اختثار االستُؼاب انًفاهًًُ نكًُُاء4خذول )
 انُاَى وتطثُماته

رلى 

 انسؤال

يؼايم 

 انسهىنح

يؼايم 

 انتًُُس

يؼايم 

 االرتثاط

رلى 

 انسؤال

 يؼايم 

 انسهىنح

يؼايم 

 انتًُُس

يؼايم 

 االرتثاط

رلى 

 انسؤال

 يؼايم 

 انسهىنح

يؼايم 

 انتًُُس

يؼايم 

 االرتثاط

1 33 ’0 58’ 652’* 14 44 ’0 55 ’0 626’* 25 36 ’0  58 ’0 504’** 

2 35 ’0 38 ’0 685’** 15 58 ’0 45 ’0 684’** 28 44 ’0 42 ’0 682’* 

3 26 ’0 65 ’0 588’** 16 25 ’0 35 ’0 685’** 28 34 ’0 25 ’0 655’* 

4 48 ’0 36 ’0 566’** 15 35 ’0 28 ’0 688’* 30 28 ’0 50 ’0 511’** 

5 65 ’0 51 ’0 512’** 18 54 ’0 66 ’0 543’** 31 48 ’0 55 ’0 661’* 

6 55 ’0 25 ’0 600’** 18 28 ’0 34 ’0 611’** 32 54 ’0  33 ’0  652’**  

5 28 ’0 55 ’0 683’** 20 45 ’0 26 ’0 681’* 33 35 ’0 34 ’0 660’** 

8 36 ’0 25 ’0 611’** 21 34 ’0 18 ’0 612’** 34 65 ’0 52 ’0 551’** 

8 45 ’0 25 ’0 645’* 22 45 ’0 25 ’0 658’* 35 43 ’0 24 ’0 512’** 

10 25 ’0 25 ’0 625’** 23 54 ’0 51 ’0 631’* 36 48 ’0 35 ’0 645’** 

11 43 ’0 66 ’0 681’* 24 45’ 56 ’0 651’* 35 54 ’0 25 ’0 651’** 

12 54 ’0 25 ’0 683’* 25 65’ 25 ’0 661’* 38 43 ’0 45 ’0 683’* 

13 

45’ 66 ’0 

682’* 26 

43 ’0 56 ’0 

681’* 
38 28 ’0 34 ’0 28 ’0 

40 45 ’0 26 ’0 45 ’0 

 (’01(، **  دانح ػُذ )’05*  دانح ػُذ ) 

  المفاىيمىاالستيعاب اختبار ثبات: 
باستخداـ طريقة إعادة   األربعة ومستوياتو االستيعاب المفاىيمىاختبار تـ حساب ثبات     

تطبيؽ االختبار ) بفاصؿ زمني قدره ثبلثة أسابيع (، وطريقة التجزئة النصفية باستخداـ 
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( ٘ؿ )براوف"، وطريقة تحميؿ التبايف باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ، وجدو –معادلة "سبيرماف 
 التالي يوضح نتائج معامبلت الثبات :          

 يؼايالخ انثثاخ تطرَمح إػادج انتطثُك وانتدسئح انُظفُح وتسهُم انتثاٍَ  ( 5خذول ) 

 ويستىَاته األرتؼح  وانذالنح اإلزظائُح نًؼايالخ انثثاخ االستُؼاب انًفاهًًُالختثار 

 و
 انًؼايم

 انًستىَاخ

 إػادج 

 انتطثُك

 انُظفُح انتدسئح

تراوٌ  -) سثُرياٌ

) 

 يؼايم

 ( أنفا كروَثاش ) 

 0.88 0.55 0.85 انشرذ 1

 0.83 0.84 0.85 انتفسُر 2

 0.52 0.55 0.55 انتطثُك 3

 0.82 0.83 0.86 نتخار انًُظىر 4

 0.83 0.88 0.85 انذرخح انكهُح

يتميز بدرجة كبيرة مف الثبات حيث تراوحت  االختبار( السابؽ نجد أف  ٘مف جدوؿ )      
،  ٔٓ.ٓ( ، وجميعيا دالة عند مستوى داللة  ٜٛ.ٓ،  ٕٚ.ٓقيـ معامبلت الثبات بيف ) 

 وىى قيـ مرتفعة مما يعطي مؤشرًا جيدًا عمى ثبات المقياس .
 المحكميف مف مجموعة عمى األولية صورتو في االختبار عرض تـ :االختبار صدؽ تحديد

 والمغوية العممية الصحة التعميمات، وضوح حوؿ آرائيـ إلبداء (،ٔ) يف ممحؽالمتخصص
 مفردة، لكؿ المقترحة البدائؿ مبلئمة الفيـ، لمستويات مناسبة المفردات االختبار، لمفردات
 االختبار ليصبح المحكميف آراء وفؽ التعديبلت إجراء وتـ لمستوى الطالبات، االختبار ومبلئمة
 موزعة مفردة (ٓٗ(مف مكونة لبلختبار الصورة النيائية وأصبحت المحتوى، حيث مف صادقاً 
ميز بدرجة ت اختبار االستيعاب المفاىيمىمما سبؽ نجد أف ( ، ٘األربعة ممحؽ ) مظاىر عمى

  قاببل لمتطبيؽ. وعالية مف الثبات والصدؽ مما يجعم
 :  النانواالستيعاب المفاىيمى في كيمياء إعداد جدوؿ مواصفات اختبار  -ب

 كيميػػػاء النػػػانوتعػػػد ىػػػذه الخطػػػوة ميمػػػة لضػػػماف تمثيػػػؿ فقػػػرات االختبػػػار لكػػػؿ مػػػف 
ومستويات االختبػار كًمػا وكيًفػا، وتأكيػد صػدقو، وتػـ خػبلؿ ىػذا الجػدوؿ تحديػد األوزاف النسػبية 
لكػػؿ موضػػوع فػػي ضػػوء عػػدد السػػاعات المخصصػػة لتدريسػػو، كمػػا تػػـ تحديػػد األوزاف النسػػبية 

فػػي ضػػوء عػػدد األىػػداؼ فػػي كػػؿ مسػػتوى، وتػػـ توزيػػع فقػػرات المفػػاىيمى  االسػػتيعابلمسػػتويات 
فػػي  االسػػتيعاب المفػػاىيمى( فقػػرة عمػػى الموضػػوعات ومسػػتويات ٓٗاالختبػػار المقتػػرح عػػددىا )

 ( التالي:ٙضوء أوزانيا النسبية كما ىو موضح بجدوؿ )
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 خذول يىاطفاخ اختثار االستُؼاب انًفاهًًُ فٍ كًُُاء انُاَى (6خذول )

 انًىضىػاخ

ض
ظ

س
ان
د 

ػذ
 

 

 يظاهر االستُؼاب انًفاهًًُ 
انًدًى

انشر ع

 ذ
 انتطثُك انتمسُر

اتخار 

 انًُظىر

 80 15 15 23 23 ػذد األهذاف

 انىزٌ انُسثٍ
23.4

8% 
28% 11% 

31.51

% 

100

% 

أساسُاخ            

 انُاَىتكُىنىخٍ
2 16.28% 2 2 1 2 5 

خىاص انًىاد            

 انُاَىَح 
3 18.23% 2 3 1 2 8 

انُاَىَح  أشكال انًىاد

 .تطثُماتهاو
3 24.13% 2 4 1 3 10 

طرق تظُُغ انًىاد 

 انُاَىَح
2 13.14% 1 - 1 3 5 

انتطثُماخ انسُىَح 

وانكًُُائُح 

 نهُاَىتكُىنىخٍ.

4 28.22% 2 2 2 4 10 

 40 14 6 11 8 %100 14 انًدًىع

 ، وطريقة تصحيحيا:  االستيعاب المفاىيمى في كيمياء النانوصياغة فقرات اختبار 
صياغة فقرات االختبار مف نوع "االختيار مف متعدد"؛ حيث تحتوي كؿ فقػرة عمػى  تمت

( بدائؿ تمثؿ االستجابات منيا استجابة واحدة صػحيحة، وفػي حالػة اختيارىػا يعطػى الطالػب ٗ)
( فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى ٓٗ)فػػػى صػػػورتو النيائيػػػة درجػػػة واحػػػدة. وبمػػػغ عػػػدد فقػػػرات االختبػػػار 

 .( ٘ممحؽ ) األربعةى مستويات االختبار وعم الوحدة المقترحة موضوعات 
 إعداد اختبار التفكير المستقبمي : 

بعد االطبلع عمى بعض األدبيات والدراسات السابقة التى اىتمت بالتفكير المستقبمي )ندا ، 
( ، تـ إعداد اختبار التفكير ٕٚٔٓالزىرانى ، ؛ٕ٘ٓٔحافظ ،   ؛ٕٗٔٓالشافعى،  ؛ .ٕٓٔٓ

 المستقبمي وفؽ الخطوات التالية 
 تحديد اليدؼ مف االختبار :     

: التوقع الحدسي ،التنبؤ ييدؼ اختبار التفكير المستقبمي إلى قياس مدى توافر ميارات 
 الثانوى .  الثانىالتصور المستقبمي لدى طالبات الصؼ العممي ،
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 المستقبمي: التفكير ميارات  تحديد

تـ استخبلص أىـ ميارات التفكير المستقبمي التى اتفؽ عمييا معظـ الدراسات ، وقد 
خمص البحث إلى تحديد ىذه الميارات ، وكانت عمى النحو التالى : ميارة التوقع الحدسي 

ويتفرع منيا  ويتفرع منيا ميارتى التفيـ الوجدانى وادراؾ العبلقات ، ميارة التنبؤ العممي
ميارتى التنبؤ االستكشافي ، والتنبؤ المعياري ، والميارة الثالثة الرئيسة : ميارة التصور 

 المستقبمي ويتفرع منيا ميارتي التخطيط التأممي ، والنقد التأممي . 
 االختبػػار :    صياغػػة مفردات 

تـ صياغػػة مفردات االختبػػار بما يتفؽ وطبيعة كؿ ميارة مػف ميػارات التفكيػر المسػتقبمى ،     
حيث تكونت كؿ مفردة مف موقؼ ، ويمى كؿ موقؼ سؤاؿ مقػالى يناسػب الميػارة  ، كمػا راعػت 

 الباحثة في إعدادىا سيولة المغة ووضوح العبارات ومبلئمتيا لمستويات الطالبات . 
 ،واإليجػػػاز ،والوضػػػوح ،وروعػػػي فػػػي صػػػياغة التعميمػػػات الدقػػػة: ت االختبػػػارصػػػياغة تعميمػػػا

 .، ومناسبتيا لطبيعة التفكير المستقبمىمف الناحية المغوية والعممية الصياغةوسبلمة 
تػـ بنػاء االختبػار فػي صػورتو األوليػػػة حيػث احتػوى :   إعداد االختبار فػي صػورتو األوليػػػة

كمػػا يظيػػر ذلػػؾ جػػدوؿ  المسػػتقبىلمتفكيػػر  الثبلثػػة( مفػػردة موزعػػػػة عمػػى الميػػارات  ٘ٔعمػػى ) 
(ٚ  ) 

 انثاَىي انثاًَ( يىاطفاخ اختثار يهاراخ انتفكُر انًستمثهً فً انكًُُاء نطانثاخ انظف 5خذول )

انًهارج  و

 انرئُسح

 انىزٌ انُسثً رلى انسؤال انًهارج انفرػُح

 %25 13، 12 ،8 تفهى وخذاًَ انتىلغ انسذسٍ 1

 1 إدران انؼاللاخ

انتُثؤ  2

 انًستمثهً

 %33 2،4،6 انتُثؤ االستكشافٍ

 5، 5 انتُثؤ انًؼُاري

انتظىر  3

 انًستمثهً

 %40 15،  10، 8، 3 تخطُط تأيهً

 14، 11 َمذ تأيهً

 %100 15 انًدًىع انكهً
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 بالتالى :: تـ القياـ ضبط اختبار ميارات التفكير المستقبمى

 التجربة االستطبلعية لبلختبار  -

 بعد االنتياء مف إعداد االختبار تـ تجربتو عمى عينة استطبلعية عشوائية مكونة مف
الثانوي بمدرسة سفاجا الثانوية لمبنات ، وكاف اليدؼ  ( طالبة مف طالبات الصؼ الثانىٕٗ)

مف التطبيؽ التأكد مف وضوح التعميمات ، ومفردات االختبار ، تحديد زمف االختبار ، وقد تـ 
 تحديد الزمف البلـز لتطبيؽ االختبار وضبط االختبار إحصائيا وكانت النتائج كالتالي: 

 :  حساب الصدؽ البنائى لبلختبار
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ موقؼ مف مواقؼ االختبار والدرجة الكمية لبلختبار تـ حساب 

 ، والجدوؿ التالى يبيف النتائج التى أمكف التوصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ ىذه الطريقة :
 السيولة والصعوبةتـ حساب  معامؿ :  حساب معامؿ السيولة والصعوبة لمفردات االختبار -

إتباعيا سابقًا في حساب معامؿ السيولة لبلختبار وتراوحت معامبلت  بإتباع الخطوات التى تـ
 ( ٙٚ.ٓ،  ٕٗ.ٓالسيولة بيف )

ز يتـ حساب  معامؿ التمي لفقرات االختبار : واالتساؽ الداخمى زيتحديد معامؿ التمي -
بإتباع الخطوات التى تـ إتباعيا سابقًا في حساب معامؿ التمييز لبلختبار ، وقد تراوحت قيـ 

( وىي قيمة عالية ٖٚ.ٓ ، ٕٚ.ٓمعامؿ التمييز لفقرات اختبار التفكير المستقبمى بيف )
، كما تـ حساب معامبلت االتساؽ الداخمي لمفردات االختبار وجدوؿ  يز بيف الطالباتلمتمي

 . ( يوضح ذلؾٛ)
 انًستمثهً ( يؼايالخ انسهىنح وانتًُُس واالتساق انذاخهً نًفرداخ اختثار يهاراخ انتفكُر8خذول )

رلى 

 انسؤال

يؼايم 

 انسهىنح

يؼايم 

 انتًُُس

يؼايم 

 االرتثاط

رلى 

 انسؤال

 يؼايم 

 انسهىنح

يؼايم 

 انتًُُس

يؼايم 

 االرتثاط

رلى 

 انسؤال

 يؼايم 

 انسهىنح

يؼايم 

 انتًُُس

يؼايم 

 االرتثاط

1 45 ’0 55 ’0 552*’ 11 65 ’0 43 ’0 425*’ 21 45 ’0 45 ’0 506**’ 

2 65 ’0 58 ’0 686**’ 12 34 ’0 55 ’0 584**’ 22 48 ’0 55 ’0 682*’ 

3 32 ’0 68 ’0 885**’ 13 65 ’0 62 ’0 688**’ 23 48 ’0 45 ’0 458*’ 

4 35 ’0 36 ’0 568**’ 14 48 ’0 55 ’0 558*’ 24 56 ’0 33 ’0 510**’ 

5 35 ’0 43 ’0 582**’ 15 58 ’0 55 ’0 548**’ 25 63 ’0 68 ’0 561*’ 

6 53 ’0 25 ’0 605**’ 16 18 ’0 41 ’0 318**’ 26 45 ’0 53 ’0 652**’ 

5 25 ’0 63 ’0 453**’ 15 65 ’0 38 ’0 681*’ 25 34 ’0 61 ’0 660**’ 

8 43 ’0 65 ’0 611**’ 18 33 ’0 62 ’0 612**’ 28 45 ’0 55 ’0 551**’ 
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 حساب ثبػػات االختبػار : 

تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار عمى نفس العينة االستطبلعية    
( يوما بيف التطبيقيف ، ووجد أف معامؿ الثبات يساوى ٕٔبعد مرور فترة زمنية قدرىا )

( ويدؿ عؿ صبلحية  ,ٔٓإحصائيا عند مستوى ) ة( وىي قيمة مناسبة ودالٓ ,ٜٛ)
 االختبار لمتطبيؽ . 

تـ عرض االختبار فى صورتو األولية عمى مجموعة مف حساب صدؽ االختبػػار :  -
المحكميف  إلبداء أرائيـ حوؿ مدى مناسبة االختبار لمغرض الذى وضع مف أجمو ، 

لطالبات ومدى مبلءمة كؿ مفردة لمميارة التى تقيسيا وكذلؾ مدى مناسبة االختبار 
 وقد تـ تعديؿ االختبار فى ضوء أرائيـ .ووضوح التعميمات ،  الصؼ الثانى الثانوى،

تـ االستفادة مف تقدير درجات اختبار  طريقة تقدير الدرجات وتصحيح االختبار : -
، الزىرانى  ٕٗٔٓ، الشافعى ، ٕٕٔٓميارات التفكير المستقبمى مف دراسات ) ندا ، 

( بحيث كؿ محاولة صحيحة لمحؿ يقدميا الطالب تعطى درجة واحدة ، ويضاؼ ٕٚٔٓ
عمى التنوع في طرؽ الحؿ ، ثـ تقدر لو درجة لكؿ حؿ فريد ، ويتـ تقدير  أخرىدرجة 

رجة التفرد بناء درجة التفرد لكؿ حؿ فريد توصؿ لو الطالب دوف بقية زمبلئو ، وتقاس د
 : التاليالطالبات ويوضحيا الجدوؿ  إجاباتبيف  عمى تكرارىا اإلحصائي

 طرَمح تمذَر انذرخاخ وتظسُر االختثار( 8خذول )                                         

% و 25تٍُ  %25ألم يٍ  تكرار اإلخاتح

50% 

% 51تٍُ 

 %55و

أكثر يٍ 

56% 

 0 1 2 3 درخح انتفرد

 

: التوقع  المستقبميوفى ضوء ما سبؽ يكوف تقدير الدرجات الختبار ميارات التفكير 
( درجة ، ٖٓ) المستقبمي( درجة ، التصور ٕ٘)  العممي( درجة ، التنبؤ  ٕٓ) الحدسي

 ( درجة ٘ٚوتكوف درجة االختبار ككؿ ) 
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 الصورة النيائية لبلختبار : 

( مواقؼ ٛوفى ضوء النتائج السابقة أصبح االختبار فى صورتو النيائية مكونا مف )
ويمكف الوثوؽ فى النتائج التى يتـ ( ، ٘( سؤاال وصالحا لمتطبيؽ  ممحؽ )٘ٔتتضمف )

 .الحصوؿ عمييا مف خبلؿ تطبيقو
 وتضمف ذلؾ اإلجراءات اآلتية::  تنفيذ تجربة البحث

 تحديد اليدؼ مف تجربة البحث: -ٔ
كيمياء النانو وتطبيقاتو  فيوحدة مقترحة  فاعمية ىدفت تجربة البحث إلى التعرؼ إلى

وفقا لمصفوؼ المقموبة لتنمية االستيعاب المفاىيمى والتفكير المستقبمي لدى طبلب الصؼ 
 الثاني الثانوي

 تحديد التصميـ التجريبي لمبحث: -ٕ
لتحقيؽ اليدؼ مف تحدد منيج البحث بناءًا عمى طبيعة المشكمة المطموب دراستيا ،     

استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ، وذلؾ بغرض تحميؿ األدبيات تـ حيث      تجربة البحث
والدراسات الخاصة بالتعميـ المتمايز لتصميـ الوحدة المقترحة وأدوات الدراسة ، وأيضا المنيج 
شبو التجريبي وبالتحديد التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة ، وذلؾ بغرض معرفة فعالية 

 ( عمىالقائمة عمى الصفوؼ المقموبة )المتغير المستقؿ النانو  رحة في كيمياءتالوحدة المق
المتغيرات التابعة : االستيعاب المفاىيمى ، ميارات التفكير المستقبمى لدى طالبات الصؼ 

، حيث تـ تعييف الفصؿ الممثؿ لممجموعة  التجريبية عشوائيًا مع مراعاة الثاني الثانوي 
 ( .ٕٓٔٓو عبلـ ،المتغيرات الدخيمة عمى البحث ) أب

 الثانوي الثانيطبؽ البحث عمى مجموعة مف طالبات الصؼ  :البحث تحديد مجموعة – ٖ
( طالبة يمثموف المجموعة التجريبية  فصؿ ٜٖبمدرسة سفاجا الثانوية لمبنات ، قواميا )

 ( تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائى .ٖ/ٕ)
 التطبيؽ القبمى ألدوات البحث:

، االستيعاب المفاىيمى والتفكير المستقبمي تـ تطبيؽ أدوات البحث وشممت اختباري         
 الثانىالثانوى ، وذلؾ في الفصؿ الدراسي  الثانىعمى مجموعة البحث مف  طالبات الصؼ 

وذلؾ بيدؼ تحديد مستواىـ قبؿ التدريس ، كما يتضح  ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓمف العاـ الدراسي 
 (.ٓٔمف جدوؿ )
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انًدًىػح انتدرَثُح فٍ  طانثاخلًُح "خ" ودالنتها اإلزظائُح تٍُ يتىسطٍ درخاخ  (10) خذول

 االستُؼاب انًفاهًًُ وانتفكُر انًستمثهٍ  انتطثُك انمثهٍ الختثار

 انًتىسط انؼذد انًدًىػح األداج
االَسراف 

 انًؼُارٌ

درخح 

 انسرَح

 لًُح"خ"
 انذالنح

االستُؼاب  اختثار

 انًفاهًًُ
 تدرَثُح
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اختثار انتفكُر 

 انًستمثهٍ

 تدرَثُح
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فى التطبيؽ القبمى الختباري  الطالبات( تدنى مستوى درجات ٓٔيتضح مف جدوؿ )
 . االستيعاب المفاىيمى والتفكير المستقبمي

 تيفٔذ جتزبة البحح :       

 ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓتـ تنفيذ التجربة فى الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي       
، ودرست المجموعة التجريبية الوحدة المقترحة  دراسية( حصة ٗٔ( أسابيع  بما يعادؿ )٘)

باستخداـ الصؼ المقموب ، وذلؾ بواسطة معممة المادة ، حيث قامت الباحثة بمقابمة المعممة 
شرح ليا كيفية استخداـ الدليؿ فى تدريس الوحدة المقترحة وذلؾ قبؿ والتواصؿ معيا وال

تدريس الوحدة ولمدة أسبوعيف متتالييف ، وتجييز معمؿ الكيمياء ومكاف التدريس بالوسائؿ 
التعميمية واألجيزة واألدوات البلزمة لدراسة الوحدة موضوع البحث، وتجربة ىذه الوسائؿ 

 واألدوات قبؿ استخداميا.
مف  ( أسابيع دراسية ، وذلؾ٘ولمدة )ـ ٜٕٔٓ/ٜ/ٖٕفي نفيذ تجربة البحث تـ ت 

خبلؿ تدريس الوحدة المقترحة موضوع البحث لمجموعة البحث التجريبية باستخداـ 
 إستراتيجية الصؼ المقموب  وفقا لما يمى :

 إستراتيجيةباستخداـ الوحدة المقترحة بإجراءات تدريس موضوعات  الطالباتتعريؼ 
 الفصؿ المقموب.

وتسجيؿ البريد اإللكتروني لكؿ طالب بالموقع؛  الطالباتعرض موقع الويب عمى 
 لمسماح لو فقط بالدخوؿ لمموقع.

لبللتزاـ بالتعميمات أثناء استخداميـ لموقع الويب في تعمـ  الطالباتتوجيو 
ومشاىدة  مف خبلؿ قراءة أىداؼ كؿ موضوع بدقة، ىالدراس القصؿخارج  الوحدةموضوعات 

مقطع الفيديو أكثر مف مرة، وتسجيؿ مبلحظاتيـ واستفساراتيـ في المكاف المخصص 
 لممشاركة بنياية كؿ موضوع.
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تـ و واإلجابة عنيا،  الطالباتبمناقشة استفسارات  قامت المعممة الفصؿداخؿ 
إلى مجموعات صغيرة وتوجيييـ لئلجابة عف التكميفات والقياـ بالمياـ المخصصة  فتقسيمي

بكؿ موضوع، وفي النياية يتـ توجيييـ لئلجابة عف أسئمة التقويـ بشكؿ فردي مع تقديـ 
 التغذية الراجعة الفورية ليـ.

  :النتيػاء بعػد ا الطالبػاتعمػى تـ التطبيؽ البعػدي لؤلدوات التطبيؽ البعػدي ألدوات البحث
البحػػث وىػػى  عانة بمعممػػة المػػادة فػػي تطبيػػؽ أداتػػىمػػف تػػدريس الوحػػدة المختػػارة وباالسػػت

تػػبل ذلػػؾ تصػػحيح اسػػتجابات الطػػبلب، اختبػػاري االسػػتيعاب المفػػاىيمى والتفكيػػر المسػػتقبمي. 
" SPSSورصػػػػد الػػػػدرجات تمييػػػػًدا لمعالجتيػػػػا إحصػػػػائًيا باسػػػػتخداـ البرنػػػػامج اإلحصػػػػائي "

، وفيمػػا يمػػى عػػرض ألىػػـ نتػػائج تطبيػػؽ أدوات وتحميميػػا وتفسػػيرىا والوصػػوؿ إلػػى النتػػائج
 البحث.

 :ىتائج البححعزض 

في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا وتساؤالتيا تـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة 
الختبار صحة فروضيا وفيما يمي توضيح لنتائج اختبار صحة ىذه الفروض واإلجابة عف 

 تساؤالت البحث:
 أّال: اختبار صحة الفزض األّل ّاإلجابة عً السؤال الجالح للبحح:

 طالبػػات توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي درجػػاتنػػص الفػػرض األوؿ عمػػى  " 
وقػد تػـ  ، االسػتيعاب المفػاىيمى البعػدي الختبػار  يف القبمػى والتجريبية فػي التطبيقػ المجموعة

تبػار صػحة ىػذا الفػرض حيػث تػـ اسػتخداـ اختبػار ( الخspss13استخداـ البرنامج اإلحصائي )
المجموعػػة التجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ  طالبػػات)ت( لحسػػاب داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطى درجػػات 

لمبحػث  تػـ اسػتخداـ معادلػة كػوىيف ومربػع إيتػا  ، ولئلجابػة عػف السػؤاؿ الثالػثالقبمى والبعدى 
( ذلػػػؾ ٔٔلحسػػػاب حجػػػـ تػػػأثير المتغيػػػر المسػػػتقؿ عمػػػى المتغيػػػر التػػػابع ، ويوضػػػح جػػػدوؿ ) 

 :                                            تفصيميا
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" ويستىي انذالنح  فٍ انتطثُك " خ " انًتىسط انسساتٍ ، االَسراف انًؼُارٌ ، لًُح (  11)خذول 

  طانثاخ ككم وزدى انتأثُر نهىزذج انًمترزح ػهًاالستُؼاب انًفاهًًُ الختثار " انمثهً وانثؼذي 

 انًدًىػح انتدرَثُح 

 األداج
َىع 

 انتطثُك
( ٌ) 

درخاخ 

 انسرَح
 انًتىسط

االَسراف 

 انًؼُاري

" لًُح 

 "خ 

انذالنح 

 اإلزظائُح

يرتغ 

 اَتا

زدى 

 انتأثُر

 انشرذ

 0.48 5.41 36 35 تؼذي  
23.3

4 

دانح ػُذ 

يستىي 

0.05 

 كثُر 0.81

 لثهً
35 3.55 0.68 

 انتفسُر

21.5 0.61 5.54 36 35 تؼذي

6 

دانح  ػُذ 

يستىي 

0.05 

0.82 

 كثُر

 0.58 3.38 35 لثهً

 انتطثُك

25.8 0.80 4.81 36 35 تؼذي

0 

دانح ػُذ 

يستىي 

0.05 

 كثُر 0.58

 0.60 2.85 35 لثهً

اتخار 

 انًُظىر

31.2 1.11 11.65 36 35 تؼذي

دانح ػُذ  4

يستىي 

0.05 

 كثُر 0.84

 0.83 6.85 35 لثهً

االختثار 

 ككم

25.8 1.36 31.41 36 35 تؼذي

8 

 كثُر 0.85

 1.28 16.88 35 لثهً

إحصػػائيًا بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات  ةؽ دالػػو( وجػػود فػػر ٔٔيتضػػح مػػف جػػدوؿ )     
التطبيػؽ  لصػالح االستيعاب المفاىيمى ختبارال فى التطبيؽ القبمى والبعدى المجموعة التجريبية 

الوحػدة المقترحػة فػى كيميػاء النػانو  المصػاغة وفقػا لمصػؼ عمػى أف تػدريس مما يػدؿ . البعدى
الصػػؼ  طالبػػاتالمقمػػوب أدى إلػػى تنميػػة االسػػتيعاب المفػػاىيمى لمفػػاىيـ كيميػػاء النػػانو لػػدى 

، وأف حجػػـ التػػأثير لمفػػروؽ بػػيف الفػػرض األوؿقبػػوؿ وعمػػى ىػػذا األسػػاس تػػـ ؟  الثػػاني الثػػانوي 
المتّغيػر المسػتقؿ )الوحػدة  ( ويعػزى ىػذا األثػر الكبيػر إلػى  تػأثير ٜٚ.ٓالمتوسطيف كبير وىػو )

(  ممػا زاد مػف فاعميػة الوحػدة المقترحػػة االسػتيعاب المفػػاىيمىعمػى المتغيػر التػابع ) المقترحػة(
مػا فاعميػة الوحػدة لمبحػث والػذي نػص عمػى.  قد تمػت اإلجابػة عػف السػؤاؿ الثالػث وبذلؾ يكوف

لمصػاغة وفقػا لمصػؼ المقمػوب فػي تنميػة االسػتيعاب المفػاىيمى المقترحة فػى كيميػاء النػانو  ا
 ؟الثاني الثانويالصؼ  طالباتلمفاىيـ كيمياء النانو لدى 
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 ّميكً تفسري ٍذِ اليتائج مبا ٓلى :

أظيرت نتائج السؤاؿ الثاني فاعمية وجدة مقترحة فى كيمياء النانو وتطبيقاتػو  وفقػا      
إلستراتيجية الصؼ المقموب المقموب في تنمية االستيعاب المفػاىيمى والتفكيػر المسػتقبمى لػدى 

، وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج الدراسػػات السػػابقة التػػي أكػػدت الثػػاني الثػػانوي الصػػؼ  طػػبلب
التػػػدريس  باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية الفصػػػؿ المقمػػػوب فػػػي تنميػػػة وفيػػػـ المفػػػاىيـ مثػػػؿ : فاعميػػػة 

وكػػذلؾ ( ٕٚٔٓريػػة،( ،)أبػػو ٕ٘ٔٓالعػػبل ، أبػػو( ، ) .(Kelly, 2014( ٕٕٔٓالشػػيرى )
النػػػانو تكنولػػػوجى عمػػػى فيػػػـ  ءالدراسػػػات التػػػى أكػػػدت عمػػػى فاعميػػػة وحػػػدات وبػػػرامج فػػػى ضػػػو 

( ، خميفػػة ٕٙٔٓ( ، نصػػحى )ٖٕٔٓعبػػد الفتػػاح )المفػػاىيـ مثػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف : واسػػتيعاب 
(ٕٓٔٚ) 

ويمكف أف ترجع ىذه النتيجة إلى ما تميزت بو إستراتيجية الفصؿ المقموب مف توفير 
في أي مكاف، وفي أي زماف خارج قاعة الدراسة، مف خبلؿ تصفح  الكيمياءلفرص تعمـ 

ومقاطع فيديو بيا محتوى موقع الويب الخاص بيذه الموضوعات وما يتضمنو مف أىداؼ 
؛ األمر الذي أسيـ بشكؿ إيجابي في تعمـ  شرح تفصيمي لكؿ موضوع مف موضوعات العمـو
الطبلب، وارتفاع مستوى استيعابيـ لممفاىيـ . كما أف إستراتيجية الفصؿ المقموب قد مكنت 
الطبلب مف تعمـ موضوعات الوحدة المقترحة وفًقا لسرعتيـ الخاصة، مف خبلؿ إمكانية 

ميـ في تشغيؿ مقاطع الفيديو المحممة بموقع الويب، ومف ثـ تحكميـ في تكرار شرح تحك
استيعابيـ وتفسيرىـ لممفاىيـ الموضوعات، حتى تحقؽ فيميـ ليا؛ األمر الذي زاد مف 

( ٔ٘-ٓ٘، ٕٗٔٓبشكؿ واضح. وفي ىذا الصدد أكد بيرجماف وسامز ) المتضمنة بالوحدة 
عد الطبلب عمى متابعة دروسيـ في المنزؿ أو في أي المقموب مرف، ويسا الصؼعمى أف 

مكاف وأي زماف مف خبلؿ المحاضرات المسجمة عمى شبكة االنترنت. كما يساعد الفصؿ 
عمى التميز، كما قد ترجع ىذه النتيجة إلى ما  -عمى اختبلؼ قدراتيـ  -المقموب الطبلب 

: الصوت الواضح، والسرعة تضمنتو مقاطع الفيديو بموقع الويب مف وسائط متعددة، مثؿ
المناسبة أثناء الشرح، وتطابؽ الصوت مع الصور المعروضة، والمؤثرات الموسيقى التي 
تتخمؿ الشرح مف آف آلخر، وتأثيرات الحركة، ومحاكاة الظواىر النانو تكنولوجية ، والصور 

ح في جذب الواضحة سواًء كانت صور ثابتة أو متحركة. جميع ىذه الوسائط كاف لو أثر واض
ثارة إنتباىيـ، وتشويقيـ لتعمـ موضوعات كيمياء النانو ؛ األمر الذي جعؿ  انتباه الطبلب، وا 
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ال يمموف مف تكرار استماع الشرح ومشاىدة مقاطع الفيديو، ومف ثـ زيادة فيميـ  الطالبات
 لمحتوى ىذه الموضوعات، وارتفاع مستوى استيعابيـ لمفاىيـ النانو .وفي ىذا الصدد أكد

عمى أف  (Singh, Sharma &Upadhya, 2008, 40-47)سينغ وشارما ويوبادىيا 
تتضمف عدد مف الوسائط التي تخاطب أكثر مف والتكنولوجيا  الوسائط المتعددة استخداـ 

حاسة لدى الطالب، والتي يتـ التخطيط والتنظيـ لدمجيا وتوظيفيا في مواقؼ التعميـ والتعمـ 
تعمـ بصورة فعالة، واف ليذه الوسائط أىمية كبيرة في جعؿ عممية ال   مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

التعمـ أكثر إثارة وتشويقًا واىتمامًا لممتعمميف، كما أنيا تسيـ في مقابمة احتياجات المتعمميف 
وتراعي ما بينيـ مف فروؽ فردية، وتجعؿ المتعمـ يعتمد عمى ذاتو في التعمـ، وبالتالى ترفع 
 مستوى الفيـ لدييـ .

كيػػز عمػػى المفػػاىيـ األساسية لتكنولوجيػػا النػػانو، وجعميػػا محػػور لتر اكما أدى      
مفػاىيـ تكنولوجيػا النػانو، وتعمميػا بطريقة أفضؿ ،  الطالبات إلكسابتنظػػيـ البنػػاء المعرفى 

وتػدريبيـ عمى تعمػـ المبادىء والقوانيف الػتى تقػـو عمييا ىذه المفػػاىيـ، وتنظػػيـ الخبرات 
المفاىيـ وفيميا، وشرحيا وتفسيرىا، وطػرح األمثمػة  إدراؾالتعميميػػة بطريقة تسػػيؿ عمػػييـ 

 لممفيػـو وبناء استدالالت ذىنية تسيـ فى استيعابو . أعمؽالتوضػيحية لمتكػويف صورة 
حداثة موضوعات النانوتكنولوجي والتي عممت عمى جذب الطالبات لدراسة       

المقرر نتيجة شغفيـ لمعرفة الجديد حوؿ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو، مما أدى لتنمية 
 االستيعاب المفاىيمى لمنانوتكنولوجي وتطبيقاتو لدييـ .

وفي داخؿ الفصؿ فإف المناقشات المتبادلة بيف الطالبات وبعضيف البعض، وبينيف     
وبيف معممة الكيمياء في بداية الحصة؛ لموصوؿ إلى إجابات مناسبة ومقنعة الستفساراتيـ 
ومبلحظاتيـ التي قاموا بتسجيميا بعد مشاىدتيـ لشرح موضوعات وحدة كيمياء النانو بمقاطع 

ليـ، أسيمت بشكؿ إيجابي في زيادة فيميـ واستيعابيـ لممفاىيـ المتضمنة الفيديو في مناز 
لموحدة المقترحة. كما أف األنشطة الفردية والجماعية التي قاـ بيا الطالبات داخؿ الفصؿ، وما 
تضمنتو ىذه األنشطة مف تطبيقات وتدريبات لتأكيد فيـ الطبلب لمشرح التفصيمي بمقاطع 

لتقويـ بنياية كؿ درس ما بيف أسئمة اختيار االستجابة، وأسئمة إنتاج الفيديو، وتنوع أسئمة ا
لبلستجابة، وكذلؾ تنوع ىذه األسئمة في المستوى العقمي الذي تقيسو، باإلضافة إلى ارتباطيا 
الوثيؽ وتغطيتيا لجميع األىداؼ السموكية لكؿ موضوع، ؛ كؿ ذلؾ كاف لو أثر واضح في 
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ات ، والتأكد مف تحقؽ أىداؼ كؿ موضوع لدييـ، األمر الذي التوجيو الصحيح لتعمـ الطالب
انعكس بشكؿ إيجابي في تحقيؽ التعمـ ذي المعنى الطالبات ، ومف ثـ زيادة االستيعاب 

( ، )ابو  .(Kelly, 2014.وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف لدييـالمفاىيمى 
 (  ٕٚٔٓ( ،)أبو رية،ٕ٘ٔٓالعبل ،

( عمػػى أف مشػػاركة الطػػبلب فػػي األنشػػطة العمميػػة ٜٔ، ٖٕٔٓمات )كمػػا أكػػد السػػبل  
وتفسيرىا وفي المناقشات العممية مع بعضػيـ الػبعض ومػع معمميػـ يسػيـ فػي زيػادة دافعيػتيـ 
لمتعمـ، وتنمية تذكر واستيعاب  المفػاىيـ العمميػة المتضػمنة فػي محتػوى المػادة التعميميػة. كمػا 

تمر والشامؿ لتعمـ الطبلب لممحتوى يساعدىـ عمى اكتسػاب أشار إلى أف التقويـ المتنوع والمس
المفاىيـ العممية. والتعزيز الفوري بأساليب مناسبة ومتنوعة يسػيـ فػي زيػادة دافعيػتيـ لمػتعمـ، 
ويشجعيـ عمى المشاركة في األنشطة والمناقشػة واإلجابػة عػف األسػئمة؛ ممػا يسػيـ فػي زيػادة 

ميػػة التػػي تعمموىػػا، ومػػف ثػػـ رفػػع مسػػتوى االسػػتيعاب قػػدرتيـ عمػػى شػػرح وتطبيػػؽ المفػػاىيـ العم
 المفاىيمى لدييـ.

 ثاىٔا : اختبار صحة الفزض الجاىٕ ّاإلجابة عً السؤال الزابع للبحح:

 توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف متوسػطي درجػاتنص الفػرض الثػانى لمبحػث عمػى "      
ميػػػػارات التفكيػػػػر البعػػػػدي الختبػػػػار  يف القبمػػػػي والتجريبيػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػ المجموعػػػػة طالبػػػػات

( الختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض spss13وقػػد تػػـ اسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي )المسػػتقبمي" ، 
المجموعػػة  طالبػاتحيػث تػػـ اسػتخداـ اختبػػار )ت( لحسػاب داللػػة الفػروؽ بػػيف متوسػط درجػػات 

لسػؤاؿ الخػامس التجريبية قبمى وبعدى فى اختبار ميػارات التفكيػر المسػتقبمى ، ولئلجابػة عػف ا
لمبحػػث  تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة كػػوىيف ومربػػع إيتػػا لحسػػاب فاعميػػة الوحػػدة  المقترحػػة لممتغيػػر 

 ( ذلؾ تفصيميا : ٕٔالمستقؿ عمى المتغير التابع ، ويوضح جدوؿ ) 
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(  انًتىسط انسساتٍ ، االَسراف انًؼُارٌ ، لًُح " خ " ويستىي انذالنح ويرتغ 12خذول )

 تؼذَا ككم نهًدًىػح انتدرَثُح لثهُا اختثار يهاراخ انتفكُر انًستمثهًإَتا نُتائح تطثُك 

 األداج
َىع 

 انتطثُك  

 ٌ(

) 

درخاخ 

 انسرَح
 انًتىسط

االَسراف 

 انًؼُاري

لًُح " 

 خ "

انذالنح 

 اإلزظائُح

يرتغ 

 اَتا

زدى 

 انتأثُر

انتىلغ 

 انسذسً

  35 تؼذي  

36 

13.41 1.65 

25.46 

دانح  ػُذ 

يستىي 

0.05 

0.86 

0.86 

 

 كثُر

 لثهً
35 5.41 0.50 

انتُثؤ 

 انؼهًً 

 تؼذي
35 

 

36 
18.43 1.68 

18.18 

دانح ػُذ 

يستىي 

0.05  

0.50 

 كثُر

 لثهً
35 5.68 1.00 

انتظىر 

 انًستمثهً

 تؼذي
35 

 

36 
23.41 1.25 

18.84 

دانح ػُذ 

يستىي 

0.05 

 

0.88 

 كثُر

 لثهً
35 8.48 3.46 

االختثار 

 ككم

 تؼذي

35 

 

36 56.24 2.55 21.36 

دانح ػُذ 

يستىي 

0.05 

 

0.86 

 كثُر

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات ٕٔيتضح مف جدوؿ )  
الختبار ميارات التفكير المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدى  طالبات

النانو المصاغة وفقا ما فاعمية الوحدة المقترحة فى كيمياء مما يدؿ .المستقبمى 
 ير المستقبمى لدى طبلب الصؼ الثانىلمصؼ المقموب أدى إلى تنمية ميارات التفك

الثاني، ويتضح أيضا مف الجدوؿ أف حجـ الفرض قبوؿ وعمى ىذا األساس تـ الثانوي ؟
ويعزى ىذا  (ٜٙ.ٓوقد بمغ في االختبار ككؿ ) التأثير لمفروؽ بيف المتوسطيف كبير

عمى المتغير التابع  المتّغير المستقؿ )الوحدة المقترحة( إلى  تأثير األثر الكبير 
ميارات الوحدة المقترحة فى تنمية  فاعمية(  وىذا يدؿ عمى ميارات التفكير المستقبمى)

والذي نص  وبذلؾ يكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الخامس لمبحثالتفكير المستقبمى 
ما فاعمية الوحدة المقترحة فى كيمياء النانو  المصاغة وفقا لمصؼ المقموب في  عمى "

ويمكف تفسير  الثانوى ؟الصؼ الثانى  طالباتر المستقبمى لدى تنمية ميارات التفكي
 .:ىذه النتيجة بما يمى

 أتػػػػاح الكيميػػػػاء أف اسػػػػتخداـ الوسػػػػائط المتعػػػػددة فػػػػي تعمػػػػيـ وتعمػػػػـ موضػػػػوعات 
ثارة وتفاعميػة مػف خػبلؿ تػأثيرات  الباتلمط خبرات حية، ويجعؿ بيئة التعمـ أكثر مرونة وا 

النصوص والصور والرسـو الثابتة واألفبلـ المتحركة والصػوت ولقطػات الفيػديو وغيرىػا، 
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 & Ward, Roden, Hewlett)كما أنو يساعد الطبلب عمػى التفكيػر بشػكؿ أفضػؿ 

Foreman, 2008, 167)أعطػى ه المميػزات لموسػائط المتعػددة . وبالطبع فػإف كػؿ ىػذ
وتتفػػؽ ىػػذه  لمطالبػػات فرصػػة لتصػػور األشػػكاؿ واألجيػػزة واالسػػتخدامات فػػى المسػػتقبؿ 

 (ٕٙٔٓالنتيجة مع دراسة متولى )
 عمىالتدريس باستخداـ إستراتيجية الصفوؼ المقموبة الطالبات  كما ساعد    

تركيز تفكيرىف وقدرتيـ عمى االستنتاج والتفسير ووضع تفسيرات مقنعة لؤلنشطة 
المعروض والتنبؤ بحموؿ ومقترحات محتممة ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  ) قشطة 

( والتى أثبتت فاعمية الصفوؼ المقموبة فى تنمية ميارات التفكير التأممي،  ٕٙٔٓ،
وفرتيا الصفوؼ المقموبة عمى تنمية إدراؾ الطالبات كما ساعدت البيئة التفاعمية التي 

 لمعبلقات  وتفيميـ الوجداني بشكؿ كبير مما نمى لدييـ ميارات التفكير المستقبمى.
المادة العممية المتضمنة بالوحدة المقترحة جديدة تتوافؽ مع التطورات العممية 

لية والمستقبمية فى فى النانو تكنولوجى ،وتحتوى عمى أمثمة لتطبيقات النانو الحا
الحياة اليومية ، كما تـ تقديميا بشكؿ مبسط وواضح وشيؽ مع العديد مف الفديوىات 
والصور باستخداـ الصفوؼ المقموبة ، مما أسيـ فى زيادة دافعية الطالبات لمتعمـ 

  (Aston, 2011) ونمى ميارات التفكير المستقبمى وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
أو امج ( التى أثبتت فاعمية بر ٕٚٔٓ(  ، أبو موسى ، محمد )ٕٙٔٓ)لى ودراسة  متو 

 وفقا لمنانو تكنولوجى فى تنمية ميارات التفكير  ةمقترحوحدات 
 : اختبار صحة الفزض الجالح ّاإلجابة عً السؤال اخلامس للبحح:ثالجا

 درجػػاتتوجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة بػػيف نػػص الفػػرض الثالػػث لمبحػػث عمػػى "        
اختبػػار فػػى اختبػػار االسػػتيعاب المفػػاىيمى ودرجػػاتيـ فػػى التجريبيػػة  المجموعػػة طالبػػات

والختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب " ،  ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي بعػػد التطبيػػؽ
فػى االختبػار االسػتيعاب  ةمعامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات طالبات المجموعة التجريبي

( ٖٔلتفكير المستقبمى فى التطبيؽ البعدى ، وجدوؿ )المفاىيمى ودرجاتيـ فى ميارات ا
 يوضح ذلؾ :



 ...................................................................... وحدة مقترحة في كيمياء النانو وفقا للصفوف المقلوبة لتنمية االستيعاب المفاهيمى

- ٕٛٛٚ - 

اختثار طانثاخ انظف انثاٍَ انثاَىي فٍ درخاخ يتىسط ( َثٍُ يذي االرتثاط تٍُ 13خذول )

 اختثار يهاراخ انتفكُر انًستمثهًدرخاتهى فٍ يتىسط واالستُؼاب انًفاهًًُ 

 انذالنح اإلزظائُحيستىي  يؼايم االرتثاط )ر( انؼذد )ٌ( انًدًىػح

 دانح ,56 35 انتدرَثُح

فػػػى اختبػػػار  الطالبػػػات( وجػػػود ارتبػػػاط بػػػيف درجػػػات ٖٔيتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )    
(  ,ٙٚاالستيعاب المفاىيمى ودرجاتيـ اختبار ميارات التفكير المستقبمى وأنو يساوى )  

( وتدؿ عمى وجود عبلقػة ارتباطيػو قويػة 0ٓٔٓوىى قيمة  دالة إحصائية عند مستوى )
بيف درجػات طالبػات  المجموعػة التجريبيػة فػى اختبػار االسػتيعاب المفػاىيمى ودرجػاتيـ 

، وبذلؾ يكوف قد تـ قبوؿ الفرض الثالث ، وأيضا  ميارات التفكير المستقبمىفى اختبار 
مػا نػوع العبلقػة االرتباطيػة  بػيف س لمبحث والذى نص عمى:  اإلجابة عف السؤاؿ الخام

درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػى اختبػػار االسػػتيعاب المفػػاىيمى و درجػػاتيـ فػػى 
 اختبار ميارات التفكير المستقبمى بعد التطبيؽ؟

ويمكف تفسير ىذه النتيجة كما يمػى :أف تػدريس الوحػدة المقترحػة  باسػتخداـ      
إدراؾ العبلقػػات والمعػػارؼ والمفػػاىيـ المرتبطػػة  مقموبػػة نمػػى لػػدى الطالبػػاتالصػػفوؼ ال

 تعمػـ أنمػاط وراعػىلػدييف بكيمياء النانو وتطبيقاتو المستقبمية ، وجعؿ المعرفة منظمة 

التعاوف فى تحقيػؽ األىػداؼ ، وتنفيػذ  عمى  فيشجع ، وفواىتماماتي فوقدراتي الطالبات
 تعمميػف عمميات ومراجعة ،المياـ ، والتنبؤ باالستخدامات والمخاطر ليذا العمـ الحديث 

مما نمى لدييـ ميػارات التفكيػر المسػتقبمى ، كمػا أف اسػتيعاب الطالبػات ليػذه  باستمرار
 ـلػديي نميمما  ـنفسيبأ األنشطة العديد مف وتنفيذ إجراءالمفاىيـ النانونية  عف طريؽ 

والػتفيـ   سبػالنف الثقػة اكسػبيف ممػا بالػذات واإلحسػاس المسػئولية تحمػؿ عمػى القػدرة
 الوجدانى والنقد التأممى مما زاد مف ميارات التفكير المستقبمى لدييـ.

فػػاىيـ النانويػػة المتضػػمنة كمػػا أف موضػػوعات الوحػػدة وحػػداثتيا واألنشػػطة والم    
ليذه المفاىيـ وشغفيـ لما سػيكوف عميػو المسػتقبؿ  الطالبات وفيميف إدراؾمف  بيا زاد

فى ظػؿ عمػـ النػانو وتطبيقاتػو فػى مختمػؼ المجػاالت العمميػة والطبيػة ، وتوقعػاتيف لمػا 
 ميارات التفكير المستقبمى.  الحياة فى المستقبؿ مما نمى لدييفسوؼ تكوف 

 تْصٔات البحح
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 يوصي البحث الحالي بما يمي: في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا
 تضميف مفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو ضمف مناىج الكيمياء بالمرحمة الثانوية. -
 مفتييئة مصادر التعمـ المتنوعة، والتي تساعد عمى استفادة طبلب المرحمة الثانوية  -

 النانوتكنولوجي وتطبيقاتو.
بمختمػػػؼ المراحػػػؿ والكيميػػػاء  العمػػػـو الفصػػػؿ المقمػػػوب فػػػي تػػػدريس  إسػػػتراتيجيةاسػػػتخداـ  -

 اإلسػتراتيجيةالتعميمية، وتدريب معممي العمـو قبؿ وأثناء الخدمة عمػى كيفيػة اسػتخداـ ىػذه 
.  في تدريس العمـو

 التقويـ المستمر لمناىج  الكيمياء لتضميف المستحدثات العممية . -
كنولوجي وتطبيقاتو عقد دورات تدريبية لمعممي الكيمياء لمواكبة الجديد  حوؿ النانوت -

 الحديثة .
 الفصػػؿ المقمػػوب فػػي تػػدريس إسػػتراتيجيةعمػػى اسػػتخداـ  معممػػي العمػػـو والكيميػػاءتػػدريب  -

 مقرراتيـ الدراسية.

تصػػميـ اسػػتراتيجيات أخػػرى فػػي تعمػػيـ وتعمػػـ العمػػـو تحقػػؽ مبػػادئ الػػتعمـ المػػدمج، والػػتعمـ  -
 البنائي.

وتعمػـ  مناىج العمػـو والكيميػاء كؿ مف:  كمدخؿ لتقييـ ميارات التفكير المستقبمي استخداـ  -
، والبرنامج التعميمي، والمؤسسة التعميمية ككؿ. ، وأداء معمـ العمـو  العمـو

لػدى المتعممػيف بالمراحػؿ  االستيعاب المفاىيمى والتفكير المستقبمياالىتماـ بتنمية كؿ مف:  -
 .والكيمياءالعمـو عمـ وتالتعميمية المختمفة باستخداـ االستراتيجيات المناسبة في تعميـ 

اسػػتخداـ أداتػػي البحػػث فػػي تقػػويـ االسػػتيعاب المفػػاىيمى والتفكيػػر المسػػتقبمي لػػدى طػػبلب  -
 المرحمة الثانوية
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 مكرتحات البحح

في ضوء نتائج البحث الحالي وتوصياتو، يقترح الباحث إجراء البحوث 
 والدراسات اآلتية:

فػػي تحقيػػؽ بعػػض  الػػتعمـ المقمػػوب إسػػتراتيجيةباسػػتخداـ  الكيميػػاءفاعميػػة تػػدريس  -1
 بالمرحمة الثانوية الكيمياءأىداؼ تدريس 

بالمرحمػػػة  مػػػدى تضػػػميف ميػػارات التفكيػػػر المسػػػتقبمي فػػي منػػػاىج الكيميػػػاءتقيػػيـ  -2
 الثانوية

بالمرحمة الثانوية في ضوء مفاىيـ النانوتكنولوجي  تطوير مناىج الكيمياء -3
 وتطبيقاتو.

البيولوجي بكميات التربية في ضوء مفاىيـ تطوير برنامج إعداد معممي  -4
 النانوتكنولوجي وتطبيقاتو.

 تطوير مناىج العمـو بالمرحمة اإلعدادية في ضوء النانوتكنولوجي. -5

إعداد برنامج تدريبي مقترح لمعممى الكيمياء أثناء الخدمة في ضوء  -6
يقاتو النانوتكنولوجي وأثر ذلؾ عمى تحصيؿ طبلبيـ لمفاىيـ النانوتكنولوجي وتطب

 لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوى.

إعداد وحدات دراسية مقترحة فى العمـو لدى طبلب المرحمة اإلعدادية في ضوء  -5
 النانوتكنولوجي وتطبيقاتو وأثرىا عمى اتخاذ القرار لدييـ.

وعي معممي الكيمياء أثناء الخدمة بمفاىيـ النانوتكنولوجي وتطبيقاتو واتجاىات  -8
 طبلبيـ نحوىا.

الصفوؼ المقموبة  في تدريس الكيمياء في تنمية ميارات توليد استخداـ  فاعمية -8
 طبلب المرحمة الثانوية. عمومات والتعمـ المنظـ ذاتيا لدىالم
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 املزاجع 

توظيؼ نموذج التعمـ المعكوس في تدريس االقتصاد (. 5102) العاطي أبو العال، ىالة سعيد عبد
مجمة ،  المعرفي لدى طالبات المرحمة اإلعدادية واتجاىاتيفالمنزلي وتأثيره في أبعاد العبء 

 459 – 518 (،6)52،  اإلسكندرية، جامعة كمية التربية
موقع إدمودو في تنمية  فاعمية إستراتيجية الفصوؿ المقموبة باستخداـ(.  5106أبو جمبة، منيرة. )
لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة  األحياءنحو مادة  االتجاىاتو  اإلبداعيالتفكير 
 .، الرياضاإلسالميةمحمد بف سعود  ـاإلماجامعة ، رسالة ماجستير  ،الرياض

الصؼ المقموب في تنمية بعض مفاىيـ الوراثة  إستراتيجيةفاعمية (. 5102) أبو رية، حناف حمدي أحمد
 ، مجمة كمية التربية، وميارات حؿ المسائؿ المرتبطة بيا لدي طالب الصؼ األوؿ الثانوي

 522-506(، 000)52،  جامعة بنيا
(. نموذج مقترح إلعداد معمـ  المرحمة األولية في ضوء التفكير 5106أبو شقير، محمد وعقؿ، مجدي. )

ة األولية في ضوء ممؤتمر التانى  بعنواف إعداد معمـ المرحرقة عمؿ مقدمة لمو المستقبمي. 
 .فمسطيف: الجامعة اإلسالمية المستجدات العممية والتكنولوجيا،

 النشط التعمـ استراتيجيات توظؼ إلكترونية تعميمية بيئة فاعمية(. 5102أبو موسى ، حميد حماد )
، األساسي السابع الصؼ طالبات التكنولوجيا لدى في المستقبمي التفكير تميارا تنمية في

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة
تعممي وفقًا لمفاىيـ -(. أثر برنامج تعميمى5102، عصاـ ومحمد، افراج ياسيف ) أحمد، بسمة محمد 

مجمة البحوث طمبة قسـ الكيمياء.الطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي عمي التنور التكنولوجي عند 
 .095-022.  22. التربوية والنفسية

(. فاعمية برنامج مقترح في النانو تكنولوجي لتنمية المفاىيـ النانو 5102أحمد، شيماء أحمد محمد) 
، مجمة التربية العمميةتكنولوجية والوعي بتطبيقاتو البيئية لدى طالب شعبة العمـو بكمية التربية.

 .27-99( الجزء الثاني. 6)02الجمعية المصرية لمتربية العممية.
 .الكويت :عالـ المعرفة.(. تكنولوجيا النانو مف أجؿ غد أفضؿ5101اإلسكندراني، محمد شريؼ )
التفاعؿ بيف إستراتيجيتيف لتجييز المعمومات والسعة العقمية في (. 5106آؿ ربيع، سعيد بف محمد )

مى االستيعاب المفيومي وتعديؿ أنماط التفضيؿ المعرفي لدى طبلب تدريس العمـو وأثره ع
 . رسالة دكتوراه غير منشورة،كمية التربية، جامعة الممؾ خالد.الصؼ الثاني المتوسط

(. فاعمية استراتيجية التعميـ حوؿ العجمة القائمة عمى نظرية ىيرماف 5100آؿ رشود، جواىر سعود )
دماغ في تنمية االستيعاب المفاىيمي في الكيمياء وأنماط التفكير ونظرية التعمـ المستند إلى ال
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(. 009)95السعودية،  -رسالة الخميج العربيلدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض. 
597-020.. 

الصؼ المقموب في تعميـ المغة العربية واستثمارىا:  إستراتيجية(. فاعمية 5102البموشية ، نواؿ سيؼ )
-www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research

495.pdf-1408969294-834817511 
 المقموب: الوصوؿ كؿ يـو إلى كؿ طالب في كؿ صؼ. الصؼ(. 5107بيرجماف، جوناثاف، وسامز، آروف )

 )زكريا القاضي، مترجـ(. الرياض: مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.
وحدة فى العمـو فى ضوء النانوتكنولوجي وفقًا لنموذج االستقصاء (. 5106التقبى، ىدى عمى أحمد )

ة طبلب المرحمة االعداديالتقدمى لتنمية االستيعاب المفاىيمى وميارة حؿ المشكمة لدى 
 .رسالة ماجستير غير منشورة،  كمية التربية، جامعة عيف شمسبميبيا

. القاىرة: دار الفكر الذكاءات المتعددة والفيـ : تنمية وتعميؽ(. 5119جابر، جابر عبد الحميد)
 العربي.
 نشر والتوزيع.. القاىرة: دار الفكر لم2.طتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(. 5100جرواف، فتحي)

(. " مف محاذير التعمـ المعكوس: ىؿ بمقدور الطالب أف يتعمموا بأنفسيـ؟"، 5107جميؿ ، وليد محمد )
http://blog.naseej.com/2014/06/05/ 

حافظ، أفناف بنت محمد ؛ وخجا، بارعة بنت بيجت ؛ والعتيبى، الجوىرة بنت مشعؿ؛ والقرشى، شييرة 
(. تقويـ مناىج العمـو بالمرحمة الثانوية فى المممكة العربية السعودية 5102بنت عبدالرحمف ) 

، جامعة مؤتمر التميز فى تعميـ وتعمـ العمـو والرياضيات األوؿضوء مفاىيـ تقنية النانو،  فى
 .72-77مايو، 2-2الممؾ سعود، 

دار  :القاىرة االستراتيجيات(. –الميارات  –التفكير المستقبمي) المفيـو ػ  .(5102حافظ، عماد. )
 .العمومػ لمنشر والتوزيع

(. فعالية وحدة مقترحة في عمـو وتكنولوجيا النانو لتنمية 5102الفتاح ) حبيب، ناىد محمد عبد
التحصيؿ والقدرة عمي اتخاذ القرار واالتجاه نحو عمـو وتكنولوجيا النانو لدي طالبات المرحمة 

 .979 – 905.  9. مجمة العموـ التربويةالثانوية. 
قائمة عمى النظرية التواصمية (. فاعمية بيئة تعمـ افتراضيو 5106حسيف، محمد حسنى خمؼ )

فى تدريس الكيمياء عمى تنمية التحصيؿ المعرفى والتفكير  ٕ-باستخداـ بعض أدوات الويب
كمية  ،. رسالة ماجستير غير منشورةالناقد والوعى بتكنولوجيا النانو لطبلب المرحمة الثانوية

 التربية، جامعة أسيوط.

http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-834817511-1408969294-495.pdf
http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-834817511-1408969294-495.pdf
http://blog.naseej.com/2014/06/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://blog.naseej.com/2014/06/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8
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استخداـ حقيبة تعميمية إلكترونية في تنمية مفاىيـ أثر (. 5106خضر، آيات جماؿ ياسيف )
. رسالة ماجستير تكنولوجيا النانو واالتجاه نحوىا لدي طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة

 غير منشورة، كمية التربية الجامعة اإلسالمية، بغزة..
دريس الكيمياء الويب كويست في ت إستراتيجية(. فاعمية استخداـ 5102خميفة، محمد مصطفي محمد ) 

مجمة دراسات في .الثانويالستيعاب بعض مفاىيـ كيمياء النانو لدي طالب الصؼ األوؿ 
 .26-79(. 05، جامعة أسيوط. )التعميـ العالي

. الرياض: استراتيجيات التدريس الفعاؿ(. 5102الديف محمد ) الخميفة، حسف جعفر، ومطاوع، ضياء
 مكتبة المتنبي.
(. مستوى المعرفة بتطبيقات النانوتكنولوجي لدى 5102وأبو عمرة، ىالة حميد ) درويش، عطا حسف ؛

مجمة الجامعة طمبة كميات التربية تخصص عمـو فى جامعات غزة واتجاىاتيـ نحوىا.
 .559 -511( . 0)  56.  اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية

رنامج تدريبي مقترح في تنمية الوعي فعالية ب(. 5100المطيؼ) ويش، عبير بنت محمد بف عبدالدر 
ببعض مفاىيـ التقنيات متناىية الصغر" النانوتكنولوجي" لدي معممات العمـو في منطقة 

.  رسالة ماجستير غير منشورة،  كمية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف، الجولؼ
 السعودية.

ست في تدريس العمـو عمى تنمية االستيعاب فاعمية طريقة الويب كوي (.5109الرشيد، منيرة محمد )
 ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس المفاىيمي لدى تمميذات الصؼ األوؿ المتوسط.

 67-02(.090مصر، )
(. أثر االختالؼ بيف نمطى التحكـ ) تحـ الطالب ، وتحكـ البرنامج ( ببرمجة 5102زنقور ، ماىر )

ضمة وميارات معالجة المعمومات ومستويات تجييزىا الوسائط الفائقى عمى أنماط التعمـ المف
 مجمة تربويات الرياضياتوالتفكير المستقبمي  فى الرياضيات لدى طالب المرحمة المتوسطة ، 

 ،02(2 ،)6-027 
فاعمية تدريس العمـو باستخداـ أنشطة اثرائية قائمة عمى (. 5102الزىرانى ، حمداف محمد حمداف ) 

،  تنمية الحس العممى والتفكير المستقبمى لدى طبلب المرحمة المتوسطةالخياؿ العممى فى 
 ،كمية التربية ،  جامعة الممؾ خالد  دكتوراهرسالة 

 . القاىرة: عالـ الكتب5.طتدريس العموـ لمفيـ رؤية بنائية(. 5117زيتوف، كماؿ عبد الحميد) 
المقموب في التحصيؿ األكاديمي لطالبات (. أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ 5102الزيف، حناف أسعد )

المجمة الدولية التربوية كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف. 
 .026-020(، 0)7،المتخصصة
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برنامج (. 5102المعطي )  سالمة، مريـ رزؽ سميماف والحبشى، فوزى أحمد محمد والصادؽ، نيمة عبد
.مجمة ية المفاىيـ النانوبيولوجية لدى طمبة كمية التربيةمقترح قائـ عمي النانوتكنولوجي لتنم

 .592-500(. 00)51التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية.
(. تقييـ المستوى المعرفي الستخدامات النانو تكنولوجي في التدريب 5107الشافعي، أحمد فاروؽ عزب)

األكاديمية الدولية تكنولوجيا عمـو الرياضة، الرياضي لدى مدربي الكاراتيو.المجمة األوربية ل
 .06-2(. 0)9، اإلمارات، لتكنولوجيا الرياضة بدبي

المشكالت  ؿ(.  فاعمية مقرر مقترح في العمومػ البيئية قائػـ عمى المتمركز حو 5107الشافعي، جيياف  )
 معة حمواف،طالب كمية التربية جا في تنمية ميارات التفكير المستقبمي والوعي البيئي لدى

 .591، 021( ، 76)0 مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس،
: دار الفكر نانوسيكولوجي إزاحة الجميد عف عمـ نفس جديد. القاىرة(. 5119الشربينى، زكريا )
 العربى.

 عماف: دار المسير التعمـ المدمج والتعمـ المعكوس.(.  5102الشرماف، عاطؼ )
مجمة  أسيوط (. النانوتكنولوجي في مجاؿ صناعة الغذاء. 5102الشريؼ، والء محمود عمي أحمد )

 .2-0(. 75) لمدراسات البيئية.
فػعػاليػة برنامج تعميمي قائـ عمى الوسائط (. 5105)الرحمف  محمد بف فايز بف عبد، الشيري  

جيا النانو و اتجاىاتيـ المتعددة في إكساب طالب الصؼ الثاني الثانوي مفاىيـ تكنولو 
 ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى  دكتوراه، رسالة نحوىا

مستويات الطاقة لئللكترونات لمواد أشباه الموصبلت في (. 5101الشيري، نادية بنت صالح بف أحمد)
 كمية العمـو لمبنات بالدماـ، السعودية.، . رسالة ماجستير غير منشورةةالبنية النانوي

(.  فاعمية برنامج تدريسي مقترح لتنمية التفكير المستقبمي 5109الصافوري، إيماف وعمر، زيزي. )
مجمة دراسات في  .باستخداػـ إستراتيجية التخيؿ فى خالؿ االقتصاد المنزلي لممرحمة االبتدائية 

 .25-79(7)99، التربية وعمـ النفس
تكنولوجيا النانو وأثره في تنمية التحصيؿ وفيـ (. برنامج مقترح في عمـو و 5109صالح ، آيات حسف )

.مجمة التربية العممية، طبيعة العمـو واتخاذ القرار لدى الطالبة معممة العمـو بكمية البنات
 .016-29(. 7)06 الجمعية المصرية لمتربية العممية.

ة الممؾ .الرياض: مطابع مدينتقنية النانو وعصر عممى جديد(. 5102صالح، محمود محمد سميـ )
 العزيز لمعمـو والتقنية. عبد
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(. وعي الطالب المعمميف شعبة العمـو الزراعية بكميات التربية 5107العزيز) طو، محمود إبراىيـ عبد
مجمة العمـو التربوية بمفاىيـ النانو تكنولوجي وتطبيقاتيا المتعددة )دراسة تشخيصية(.

 .720-702(. 9)02.  ، البحريفوالنفسية
(. لنموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعممػ المستند إلى المخ لتنمية 5102عبد الرحيػـ، محمد. )

دارة األزمات لدى طالب المرحمة الثانوية الدارسيف لعمـ االجتماع،  مجمة التفكير المستقبمى وا 
 .22 -0( 22، )الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية 

 لتنمية التاريخ تدريس في المقموب التعمـ إستراتيجية فاعمية(. 5102)عبد الغنى ، كريمة طو نور 
 نظر وجية مف الحديثة التقنية وتوظيؼ الصفية البيئة وتحسيف الذاتي التعمـو  التواصؿ ميارات
 .701-962(،9)50، دراسات تربوية واجتماعية، ومعممييا الثانوية المرحمة طالب مف عينة

(. وحدة مقترحة في النانو بيولوجي لتنمية المفاىيـ النانوبيولوجية 5109عبدالرازؽ)الفتاح، محمد  عبد
، مجمة التربية العمميةوميارات حؿ المشكمة وتقدير العمـ والعمماء لدى طالب المرحمة الثانوية،

 .565-559(. 6)06الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
ة مقترحة في عمـو وتكنولوجيا النانو لتنمية التحصيؿ (. فعالية وحد5102الفتاح، ناىد محمد ) عبد

والقدرة عمي اتخاذ القرار واالتجاه نحو عمـو وتكنولوجيا النانو لدي طالبات المرحمة الثانوية. 
 .979 – 905.  9. مجمة العموـ التربوية

ـز تضمينيا في محتوى مناىج الاستشراؼ المستقبؿ ال أبعاد(. 5102عبد القادر ، محسف مصطفى )
العمـو المطورة بالمرحمة المتوسطة وفقا آلراء المشرفيف والمعمميف ، مجمة العمـو التربوية ، 

(55، )227-619 
قرائية لتدريس العمـو قائمة عمى ما وراء المعرفة لتنمية  إستراتيجية(. 5107عبد المطيؼ، أسامة جبريؿ )

مجمة التربية حو استخداميا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. االستيعاب المفاىيمي واالتجاه ن
 .70-0(، 7)02، العممية

.القاىرة: مكتبة الدار العربية النانو تكنولوجي بيف األمؿ والخوؼ(. 5105اهلل، عمى محمد عمى ) عبد
 لمكتاب.

وء (. تطوير مناىج الكيمياء بالمرحمة الثانوية في ض5102عسكر، أحمد عبده عبداهلل ) 
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة المنصورة.  النانوتكنولوجي.

(. مستوى فيـ معممات العمـو لمجاالت تقنية النانو واتجاىتيف نحو 5106العطيات، عالية محمد كريـ)
 .066-052. 5( ج0)57.مجمة العمـو التربويةتطبيقات تمؾ التقنية.
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فعالية استخداـ خرائط التفكير في االستيعاب المفاىيمي وكتابة . (5102العقدة، أسامة عبد العزيز)
. رسالة ماجستير المعادالت الكيميائية وميارات التفكير األساسية لدى طبلب المرحمة الثانوية

 غير منشورة، جامعة كفر الشيخ.  
الفصؿ  إستراتيجية(. فاعمية تدريس مقرر العمـو العامة باستخداـ 5102عمر، عاصـ محمد إبراىيـ )

مجمة  .المقموب في تنمية التحصيؿ المعرفي والقيمة العممية المضافة لدى طالب كمية التربية
 .471 -423، (4)18، جامعة البحريف، العموـ التربوية والنفسية

تطوير نموذج لمتصميـ التحفيزي لممقرر المقموب وأثره عمى نواتج (. 5102عمي، أكـر فتحي مصطفى )
التعمـ ومستوى تجييز المعمومات وتقبؿ مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات 

مارس.  2 -5(. 72 -0)،المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ االلكتروني والتعميـ عف بعدالخاصة. 
 فندؽ الرتزكالرتوف، الرياض. 

(. فعالية برنامج تدريبى مقترح فى تنمية الوعى 5102عمياف، شاىر ربحى ؛ العرفج ، ماىر محمد ) 
بالقضايا المرتبطة بعمـ النانو واالتجاىات نحوىا لدى طمبة المرحمة الثانوية فى مدينة اإلحساء. 

 .55-5(. 9، اليمف. )ةالمجمة العربية لمتربية العممية والتقني
. القاىرة: الييئة النانوبيولوجى عصر جديد مف عمـو الحياة(. 5105براىيـ )عميش، محمد غريب إ

 المصرية العامة لمكتاب.
(. درجة الوعي بتكنولوجيا النانو لدى معممي التكنولوجيا وأثر وحدة مقترحة 5102عياد، فؤاد إسماعيؿ )

مجمة جامعة . في تنمية التحصيؿ المعرفي والرضا عف التعمـ لدي طمبة جامعة األقصي بغزة
 .502- 022(. 0)50. األقصي

متطمبات النانوتكنولوجي المتضمنة فى كتب الكيمياء لممرحمة (. 5106غياضة، ىديؿ نبيؿ سميـ ) 
. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الثانوية ومدى اكتساب طمبة الصؼ الحادى عشر ليا

 التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
(.أثر التدريس بالنمذجة وتتابعو مع لعب األدوار في تنمية االستيعاب 5100 السالـ.) فتح اهلل،مندور عبد

المفاىيمي واالتجاه نحو تعمـ الكيمياء لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة المتوسطة 
 .529-022(. 050، )مجمة رسالة الخميج العربيبالمممكة العربية السعودية. 

أثر استخداـ المدخؿ المنظومى فى تدريس األحياء عمى تنمية (. 5107القحطانى ، بدرية سعد )
،  االستيعاب المفاىيمى والتفكير البصرى لدى طالبات الصؼ الثانى الثانوى بمدينة أبيا

 رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى.
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التعمـ المنعكس في تنمية المفاىيـ  إستراتيجيةأثر توظيؼ (. 5106)آية خميؿ إبراىيـ ، قشطة 
،  األساسيوميارات التفكير التأممي بمبحث العمـو الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر 

 رسالة ماجستير ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة
 : مكتبة دارفاعمية الفصوؿ المقموبة في التعمـ. المدينة المنورة(. 5102الكحيمي، ابتساـ سعود )

 الزماف.
إثراء بعض موضوعات منياج العمـو بتطبيقات النانو تكنولوجي وأثره عمى (. 5109لبد، أمؿ إبراىيـ )

رسالة ماجستير غير منشورة،  مستوى الثقافة العممية لطمبة الصؼ الحادي عشر في غزة.
 كمية التربية جامعة األزىر، غزة.
اطر تكنولوجيا" المتناىى فى الصغر" فى المستقبؿ: (. مخ5102مارانو، فرانسوليف ؛ والحسانى، فتيحة )

 ،؟".مجمة استشراؼ لمدراسات المستقبميةمراجعة كتاب " ىؿ ينبغى لنا أف نخاؼ مف النانو
 .916-900(. 5المركز العربى لألبحاث. )

(. فعالية وحدة تعميمية مقترحة قائمة عمي تطبيقات النانوتكنولوجي 5106مبروؾ، أحالـ عبدالعظيـ )
دراؾ مفيـو التغير لدي طالبات الصؼ األوؿ  في االقتصاد المنزلي لتنمية الثقافة العممية وا 

 .579-552(.022)  .مجمة القراءة والمعرفةالثانوي.
(. فاعمية برنامج مقترح فى االقتصاد المنزلى بتطبيقات 5106متولى، شيماء بييج محمود )

فكير التخيمى لدى طالبات المرحمة اإلعدادية النانوتكنولوجي عمى تنمية التنور العممى والت
،كميات الدراسات العميا لمتربية  مجمة العمـو التربوية.، واتجاىيف نحو العمـ وتقنية النانو

 .066 -000(. 9)57جامعة القاىرة. 
فاعمية برنامج مقترح فى كيمياء النانو فى تنمية التحصيؿ وبعض (.5102محمد، سماح أحمد حسيف)

. رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية جامعة التفكير التأممى لدى الطالب المعمـميارات 
 أسيوط.

. عماف، األردف: دار الحامد لمنشر مخاطر تكنولوجيا النانو(. 5105محمد، محمد ىاشـ البشير )
 والتوزيع.

تنمية التحصيؿ (. برنامج مقترح في عمـو وتكنولوجيا النانو أثره في 5102محمد، مناؿ عمى حسف)
وتقدير العمـ والعمماء واتخاذ القرار لدى طالبات األقساـ العممية بكمية التربية بجامعة حفر 

 .22-99(.  2) 99جامعة أسيوط .  المجمة العممية لكمية التربية،الباطف.
 ".وتكنولوجيالمستحدثات التكنولوجية "النان(. 5102،تامر المغاورى و خضر، حناف محمد )المالح 

 القاىرة: دار السحاب.
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(. فاعمية دراسة مساؽ " تكنولوجيا المواد النانوية" في اكتساب أساسيات 5102ممكاوى،آماؿ )
 .992-952(. 9)09. المجمة األردنية في العموـ التربويةالنانوتكنولوجي واالتجاه نحوىا.

تحصيؿ  في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخداـ (. أثر 5111 شياب) محمد الصبور عبد منى
الثالث  الصؼ تالميذ لدى االبتكاري والتفكير التكاممية العمـ عمميات ميارات وتنمية العمـو

تطوير  مركز العممية، لمتربية المصرية الجمعية تصدرىا ، العممية التربية مجمة اإلعدادي،
 .الرابع العدد الثالث، المجمد العباسية، ، شمس عيف جامعة ، العمـو تدريس

النانوتكنولوجي( (. األصوؿ الفمسفية والعممية لثورة العمـ والتكنولوجيا) 5109ميدي، غادة عبد الستار )
 .252 – 790(. 0)517. مجمة األستاذالمعاصر. 

. النانو تكنولوجي مقدمة في فيـ عمـ النانو تكنولوجي، عالـ كبير ومستقبؿ كبير (.5119نايفة، منير )
..بيروت :الدار العربية ل  معمـو

 56؟استرجع في  Flipped Learning ماىو التعمـ المقموب )المعكوس((. 5107نجيب  )، زوحي 
 .inversee-classe-educ.com/la-http://www.newمف الموقع  9510 ابريؿ

 .المقموب: الوصوؿ كؿ يـو إلى كؿ طالب في كؿ صؼ الصؼ(. 5107بيرجماف، جوناثاف، وسامز، آروف )
 )زكريا القاضي، مترجـ(. الرياض: مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.

منيج مقترح فى الفيزياء لممرحمة الثانوية فى ضوء النانوتكنولوجي (. 5106نصحى، شيرى مجدى) 
دكتوراة غير منشورة، كمية  . رسالةوفاعميتو فى تنمية المفاىيـ وميارات التفكير لدى الطبلب

 التربية، جامعة عيف شمس.
فاعميػػػػػػة نمػػػػػػوذج الػػػػػػتعمـ المقمػػػػػوب فػػػػػػي التحصػػػػػػيؿ (. 5107ىػػػػػػػاروف، الطيػػػػػػب احمػػػػػػػػد حسػػػػػػف )

.رسالة التربية واآلداءت لميػػػػػػػارات التعمػػػػػػيـ االلكتروني لدى طالب البكالوريوس بكمية
 ماجستير منشورة، المممكة العربية السعودية

(.  فاعمية مقرر مقترح في بيولوجيا الفضاء لتنمية ميارات التفكير 5106) حامد محمد ىاني، ميرفت
مجمة التربية المستقبمي وميارات التفكير التأممي لدى طالب شعبة البيولوجي بكميات التربية. 

 .055-62( ، 2)09،  ة لمتربية العمميةالعممية، الجمعية المصري
(. فاعمية مقرر مقترح في البيولوجيا النانوية في تنمية التحصيؿ 5101ىاني، ميرفت حامد محمد)

مجمة التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية والميؿ لطالب شعبة البيولوجي بكميات التربية.
 .022-012( الجزء الثاني. 6)09.ةالعممي

 المناىج الدراسية بيف األصالة والمعاصرة واستشراؼ المستقبؿ(. 5107ىماـ ، عبد الحفيظ  محمد )
 ،القاىرة ، عالـ الكتب . 

http://www.new-educ.com/la-classe-inversee
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والمواد القاىرة: مركز تطوير المناىج ،وثيقة الكيمياء لممرحمة الثانوية(. 5105وزارة التربية والتعميـ )
 التعميمية.
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