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 مقدمة
 دراك إلذهنية تتكون لدى المتعلم نتيجة  أبنيةتتشكل المفاهيم الكيميائية على هيئة 

ملية لذلك ال تتم ع الطبيعية.والصور والحقائق ذات الصلة بالظواهر واألحداث  للمعاني
تخطيطا في  بل تقتضي اللفظية،إنماء المفاهيم الكيميائية بمجرد تقديم المفهوم أو داللت  

تنظيما متكامال للمعرفة العلمية والمواقف التعليمية والمقارنة بينها ثم  التدريس يتضمن
  واكتساب .تصنيفها والوصول إلى تكوين المفهوم 

 لتصور،اونظرا لما شهده علم الكيمياء من انفجاًرا في المحتوى بصورة تفوق قدرتنا على 
ثل الكيمياء ع  المختلفة مفظهرت العديد من المفاهيم الكيميائية المعاصرة في مجاالت  وأفر 

 وغيرها.الخضراء وكيمياء الفيمتو وكيمياء األنسجة وكيمياء النانو 
وتعتبر تقنية النانو ثورة علمية هائلة ال تقل أهمية عن الثورة الصناعية وثورة تكنولوجيا  

 بالمعلومات وقد دخلت هذه التكنولوجيا في العديد من المجاالت والتقنيات العلمية مثل الط
 وعلي  بات ضروريا على مؤسساتنا التعليمية وغيرها،وعالم اإللكتروني ات وعالم البناء 

والجامعية أن تستعد لمواكبة هذا العلم ونشر ثقافت  وتزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية لكيمياء 
 النانو.

ليم عوبذلك يعد االستيعاب المفاهيمي لهذه المفاهيم الحديثة هدفًا رئيسًا من أهداف ت
وتعلم العلوم حيث يمّكن االستيعاب المفاهيمي األفراد من نقل معارفهم من الظروف التي 

حتى يتمكن و  .المتغيرةوتسمح لهم بالتكيف مع الظروف  الجديدة،تعلموا بها إلى األوضاع 
 .توظيفهاو  والتقنيات الحديثةالمعلم من تحقيق هذا الهدف البد من استخدام االستراتيجيات 

وتعتبر استراتيجية الويب كويست إحدى االستراتيجيات التي تستخدم التقنيات الحديثة 
والتي  إلنترنت،اإحدى التطبيقات التكنولوجية المستندة على  فهي التعلم،عملية  وتوظفها في

فيها يتبع الطالب خطوات محددة وفقا ألنشطة موجهة تسمح لهم باستخدام اإلنترنت 
 معين.الجديدة وتطبيقها إلنهاء مهمة محددة حول موضوع للحصول على المعرفة 

 



 

423 

 مشكلة الدراسة 
 اآلتي:تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في السؤال البحثي الرئيسي 

في استيعاب  الويب كويست الكيمياء باستراتيجيةفي  إثراءي " ما فاعلية تدريس وحدة 
 " النانو؟بعض مفاهيم كيمياء 

 التساؤالت اآلتية:ويمكن حل تلك المشكلة من خالل اإلجابة عن 
 سيتم اثراء الوحدة بها التيما مفاهيم كيمياء النانو  .1
في  ي إثراءما التصور المقترح الستراتيجية الويب كويست لتدريس وحدة  .2

 الثانوي؟الكيمياء لطالب الصف األول 
يعاب ويب كويست في استما فاعلية تدريس الوحدة اإلثرائية باستراتيجية ال .3

 الثانوي؟بعض مفاهيم كيمياء النانو لدى طالب الصف األول 
 التجاهاما فاعلية تدريس الوحدة اإلثرائية باستراتيجية الويب كويست في تنمية  .4

 الثانوي؟نحو التعلم اإللكتروني لدى طالب الصف األول 
والبنات  نيندرجات الطالب الب متوسطيهل يوجد فرق ذو دالل  احصائية بين  .5

 البعدي؟)عينة الدراسة( في االختبار 
ات درجات الطالب البنين والبن متوسطيهل يوجد فرق ذو دالل  احصائية بين  .6

 اإللكتروني؟نحو التعلم  االتجاه)عينة الدراسة( في مقياس 
 أهداف الدراسة :

 يلي:تهدف الدراسة الحالية إلى ما 
باستراتيجية الويب كويست لتدريس الكيمياء  إثراءي  وتصميم وحدةإعداد  .1

 .نوي الثامفاهيم كيمياء النانو طالب الصف األول بهدف استيعاب بعض 
الكشف عن مدى فاعلية استراتيجية الويب كويست في تدريس الوحدة  .2

 النانو.اإلثرائية في استيعاب بعض مفاهيم كيمياء 
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 تدريس الوحدةالكشف عن مدى فاعلية استراتيجية الويب كويست في  .3
  اإللكتروني.نحو التعليم  تنمية االتجاهفي  اإلثرائية

اء النانو استيعابهم لمفاهيم كيمي والبنات فيالتحقق من الفروق بين البنين  .4
نتيجة لتعرضهم لدراسة الوحدة االثرائية المقترحة باستخدام استراتيجية الويب 

 كويست.
 كتروني.نحو التعليم اإلل االتجاهالتحقق من الفروق بين البنين والبنات في  .5
 الدراسة:فروض 

 التاليان:تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من الفرضان 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في  .1

 التطبيقين القبلي والبعدي الختبار استيعاب مفاهيم كيمياء النانو.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في  .2

 روني.اإللكتنحو التعلم  االتجاهالتطبيقين القبلي والبعدي في مقياس 
 درجات الطالب البنين والبنات متوسطييوجد فرق ذات داللة إحصائية بين  .3

 .البعدي)عينة الدراسة( في االختبار 
 درجات الطالب البنين والبنات متوسطيبين  يوجد فرق ذات داللة إحصائية .4

نحو التعلم اإللكتروني في التطبيق  االتجاه)عينة الدراسة( في مقياس 
 البعدي.

 الدراسة:أدوات 
 التالية:يقوم الباحث بإعداد األدوات 

 قائمة مفاهيم كيمياء النانو المراد تنمية استيعابها .1
 كويست.موقع الويب  .2
 المعلم.دليل  .3
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 استيعاب مفاهيم كيماء النانو.اختبار  .4
  اإللكتروني.نحو التعلم  االتجاهمقياس  .5
 الدراسة:عينة 

كان و  الجديد،تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الوادي 
الخارجة  )مدرسةمدرستين من مدارس مركز الخارجة  وطالبة من( طالب 68عددهم)

 ليمثلوا المجموعة التجريبية. بنات(الثانوية  ونجيب محفوظالثانوية بنين 
 الدراسة:متغيرات 

  ويست.كمقترحة تدرس باستراتيجية الويب  إثراءي وحدة  المستقل:المتغير 
  لتعلم ا واالتجاه نحوبعض مفاهيم كيمياء النانو  استيعاب – التابع:المتغير

 اإللكتروني.
 الدراسة:منهج 

 الحالية:تستخدم الدراسة 
المنهج شب  التجريبي للتأكد من فاعلية تدريس الوحدة اإلثرائية المقترحة باستخدام  -

استراتيجية الويب كويست على تنمية استيعاب مفاهيم كيمياء النانو لدى عينة من 
 الثانوي.طالب الصف األول 

 الدراسة:نتائج 
ق ( بين التطبي0.001وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

هيم في اختبار االستيعاب المفاهيمي لمفاالقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
صالح ل التي درست الوحدة اإلثرائية باستراتيجية الويب كويستكيمياء النانو 

 البعدي.التطبيق 
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( بين التطبيق 0.001وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
لكتروني نحو التعلم اإل االتجاهفي مقياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 بيق البعديلصالح التط التي درست الوحدة اإلثرائية باستراتيجية الويب كويست
درجات الذكور واإلناث في  متوسطيعدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين  .3

 .النانوفاهيم كيمياء استيعاب م التطبيق البعدي الختبار
درجات الذكور واإلناث في  متوسطيعدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين  .4

 .اإللكترونينحو التعلم  االتجاهالتطبيق البعدي لمقياس 
 الدراسة:توصيات 

لتدريب المعلمين أثناء الخدمة على تطبيق استراتيجية  تدريبية،إجراء دورات  .1
لدراسية والمواد ا خاصة،الصف في تدريس الكيمياء بصفة  كويست داخلالويب 

 بصفة عامة.
 مرحلة لكلكويست استراتيجية الويب  تنفيذ خطوات تتضمن تدريبية حقيبة عمل .2

 ئين.المبتد ينالمعلم تدريب في منها واالستفادة دراسية
 لطالب فياالتركيز على تنمية المستويات المختلفة لالستيعاب المفاهيمي لدى  .3

  باستمرار.المراحل العمرية المختلفة ومتابعة تطور تلك المستويات 
توفير األنشطة المختلفة والوسائل والمواد الالزمة لتنمية مستويات االستيعاب  .4

 الطالب وإعطائهاالمفاهيمي التي لم تحظى بقدر وافر من االهتمام من قبل 
 األولوية. 

يم العلمية استيعاب المفاه الب منالطتوفير بيئة تعليمية صفية ومدرسية تمكن  .5
في المواد الدراسية المختلفة وكذلك تقلل من القلق والتوتر والخوف من الفشل 

 نحو تحصيلهم.  االتجاهوتنمي لديهم 
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الحرص أثناء تخطيط مناهج العلوم عامة بحيث تركز أهدافها، وأساليب تدريسها  .6
واكب يم كيمياء النانو( ليتمفاه )مثلعلى استيعاب المفاهيم العلمية المعاصرة 

 خالل استراتيجيات حديثة في التدريس. وذلك منمع تطورات العصر 
 الدراسة:مقترحات  

فكير تنمية مهارات الت كويست فيدراسة فاعلية استخدام استراتيجية الويب  .1
 العليا لدى طالب المرحلة الثانوية.

اهيمي االستيعاب المف كويست فيدراسة فاعلية استخدام استراتيجية الويب  .2
 لدى طالب المرحلة الجامعية.

مفاهيم ال استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في استيعابدراسة فاعلية  .3
 المعاصرة.الكيميائية 

اصرة لتنمية المفاهيم الكيميائية المع ءالكيميافي  برنامج مقترحدراسة فاعلية  .4
 اإلعدادية.لدى طالب المرحلة 

كاء تنمية مهارات الذ كويست فيخدام استراتيجية الويب دراسة فاعلية است .5
 الرياضيات.المنطقي والرياضي في تدريس 

 


