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Useing e-learning to teach organic chemistry in acquiring chemical 
concepts among Agricultural Sciences majors, Faculty of 

Education, Minia University 
Safaa Hani Ali                              Prof.Dr/ Fayez Abdel Hamid Ali  
Prof.Dr/ Jamal Khairy Mahmoud      Dr. Mohamed Fahim Ibrahim 

Abstract : 
     The aim of the current research was to use e-learning to teach 
organic chemistry in acquiring chemical concepts among Agricultural 
Sciences majors, Faculty of Education, Minia University. The research 
sample consisted of 40 first-year Agricultural Sciences majors, divided 
into two groups, an experimental group (N=20) and a control group 
(N=20). The measurement instrument consisted of a test of chemical 
concepts, and the experimental treatment was represented in the 
electronic course prepared by the researcher on some organic 
chemistry topics. The results of the research showed that the 
experimental group outperformed the control group in the chemical 
concepts post-test. The research concluded the effectiveness of using 
e-learning to teach organic chemistry in acquiring chemical concepts 
among Agricultural Sciences majors at the Faculty of Education, Minia 
University. 
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 المقدمة 
يشيد العالـ في العصر الحالي ثورة عممية وتكنولوجية ىائمة، وتغيرات سريعة، وتطورات       
مف تغيرات، إذ  اوما طرأ عميي، في جميع مجاالت الحياة ، وبخاصة العممية التعميمية كبيرة 

ت ىي السمة المميزة ليذا العصر، مما استدعى ضرورة أصبحت تكنولوجيا االتصاالت والمعموما
 أصبح ما يتـ تدريسو بالطريقة التقميدية ال يفي وال يتناسب مع ىذا العصرو مواكبة ىذه التغيرات، 

جعؿ مف الضروري البحث عف الذي ظيور األمراض واألوبئة عمى مستوى العالـ  خاصة مع 
 .طريقة تدريس تتناسب مع ىذه المتغيرات 

ونظرا لمتطور اليائؿ في حجـ العموـ والمعارؼ، وتعدد فروع العمـ، أصبحت التربية       
والتي كانت تقابؿ احتياجات المجتمع  -بمعناىا التقميدي المعتمد عمى التمقيف والحفظ والتذكر 

، عاجزة عف مقابمة االحتياجات المتجددة والمتزايدة لمجتمع اليوـ سريع التغير –في فترات سابقة 
وما كاف يدرس لمطالب  ، وأصبح وضع المعمـ ضعيًفا ، وطاقتو غير كافية إلتماـ عممية التعمـ

   1( 4، 5102بييرة شفيق إبراىيم ،) . باألمس لـ يعد في حاجة لتعممو اليـو 
وبيف ما يحتاجونو في ، وقد نتج عف ذلؾ فجوة عميقة بيف ما يتعممو الطالب بالمدرسة        

في مجتمع عصر المعرفة، مما أوجب عمى التربية والقائميف عمييا تزويد  ؿالحياة والعم
عداد معمـ  المتعمميف بمتطمبات القرف الحادي والعشريف، و ما يتصؿ منيا بعمميتي التدريس، وا 

  1( 545، 540، ، 5102)ميا كمال حنفي  0القرف الحادي والعشريف 
) نرجس حمدي  ( 10،  02،  5100) حميدعبد ال عبد العزيز طمبةويشير كؿ مف          
ىا؛ ساىـ في تطوير أف تفعيؿ التكنولوجيا في العممية التعميمية ي (00-3، 5113وآخرون،

اإلفادة مف المعرفة أف تكنولوجيا التعميـ تعني: "و  ةساعد عمى حؿ كثير مف المشكالت التعميميوي
وذلؾ ربوي وتنفيذىا وتقويميا، وطرائؽ البحث العممي في تخطيط وحدات النظاـ الت العممية

 . المتعمـلدى بغرض تحقيؽ سموؾ معيف 
أف التعمـ اإللكتروني مف أىـ  ( 21-21،  5112حسن حسين زيتون )  يوضحو       

االتجاىات الحديثة في منظومة التعميـ، ولو أىمية كبيرة في عالج كثير مف المشكالت التي 
درة مناىجنا الدراسية عمى مالحقة التطور السريع في يواجييا التعمـ التقميدي ومنيا : عدـ ق

يصالو إلى  المعرفة والمعمومات، وضعؼ النظاـ الحالي عمى تمبية الطمب المتزايد عمى التعميـ وا 
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مستحقيو ، وصعوبة تطبيؽ التعمـ الفعاؿ في التعميـ الصفي الحالي، وعدـ قدرة المؤسسات 
ريب ، وعجز النظاـ التعميمي الصفي الحالي عف تحقيؽ الحالية عمى تمبية الحاجة المستمرة لمتد

االتجاىات  وأكثر المصطمحات استخداما ليذا النوع مف التعمـ ىو 0معايير الجودة في التعميـ 
 .e – Learning  الحديثة في منظومة التعميـ، مصطمح 

األىداؼ  اإللكتروني يحقؽ الكثير مف أف التعمـ(  50،  5113ويرى محمد عمي نصر )      
تفريد 5 مثؿ، فالعالقة بينيما عالقة طردية ، في العممية التعميمية مثؿ: تحقيؽ الجودة الشاممة

، والتعمـ التعاوني  والمساعدة عمى تنمية ميارات التعمـ الذاتي، التعمـ ومواجية الفروؽ الفردية
عداد خريج مستقؿ الفكر والرؤى وقادر عمى ا      0تخاذ القرار ومواجية األعداد الكبيرة، وا 

 وجعؿ العممية، عمى توظيؼ التقنيات الحديثة المتوفرةوتعتمد فمسفة التعمـ اإللكتروني        
واالرتقاء بأداء كؿ ، عاممي الزماف والمكاف لرفع كفاءة التعمـ واختصار، كثر حيوية التعميمية أ

تاحة التعمـ يؽ ، وتحقومراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب  ،مف المعمـ والمتعمـ تكافؤ الفرص وا 
، وكذلؾ مساعدة ذوي الذاتي ، والتشجيع عمى التعمـ ، لمجميع كؿ عمى حسب قدراتو 

االحتياجات الخاصة لمحصوؿ عمى فرص تعميمية وىـ في أماكنيـ، ومساعدة الطالب لمتقدـ في 
تقدـ في دراستو يمكف لمطالب المتميز اف يكا أنو  0الدراسة وفقا لممعدؿ المناسب لكؿ طالب 

دراؾ أف عضو ىيئة التدريس ليس المصدر الوحيد   0 دوف انتظار الطالب االقؿ مستوى وا 
  0وعرض المنيج بشكؿ ممتع وعممي يضمف تحقيؽ األىداؼ المطموبةلممعرفة ، 

سماعيل الغريب زاىر      عبد  .(54،   5114أحمد دروش )إيياب ،  ( 21،  2009) ا 
 .( 510، 5101) الحميد بسيوني 

 ىي 5 أثبتت فاعمية التعمم اإللكتروني في التدريسالتي دراسات ومن ال 
 ( ،2018( ،  ،غنية فياللي ، لمياء بوعروج ) 2020، إبراىيـ محمد عبد اهلل )

Subramanian  (2016  ،)Ali, et al, (2018( سامية سويمـ أحمد ،)رحاب 2015 ، )
( 2012عبد الرحمف جابر حسف )0(،  2013) عبدالرحمف محمد طراد( ، 2014محمد ثروت )

( ، عاطؼ  Mowafaqu2 (007 (،2009( ناىد عبد الراضي ) 2011،ىالة عثماف صالح )
 (2003( ،  يسري مصطفى السيد )2005)  .Robert & Dyer( ،2005فارس المشاقبة  ) 
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مقررات صمًة وتعتبر مقررات العموـ بوجو عاـ ، والعموـ الزراعية بخاصة مف أكثر ال      
 بالبيئة 

حيث يوضح  0تمس حياة الفرد في جميع مفرداتيا الدقيقة وخاصة مقرر الكيمياء العضوية و  
أىميتيا في بناء أجسامنا مف المركبات العضوية (  0،   5114 محمد مجدي واصل ،)

واعتمادنا عمييا في الغذاء، فالمالبس التي نمبسيا جميعيا مصنوعة مف مركبات عضوية ، 
والوقود الذي تسير بو السيارات، واألدوية والعقاقير والمبيدات الحشرية، كميا مواد عضوية، 
والكثير مف الصناعات يعتمد عمى تحويؿ بعض المواد غير العضوية إلى مواد عضوية. لذا 
فيذا العمـ متوغؿ في حياتنا بشكؿ كبير؛ مما يستدعي االىتماـ بتدريسو بشكؿ صحيح ، 

ي تجعؿ المتعمـ يدرؾ أىميتو في حياتنا،  ودوره في حؿ الكثير مف المشكالت وبالطريقة الت
عادة تدوير المخمفات ، وأىميتو في  الحياتية الواقعية وقضايا البيئة والحفاظ عمييا مف التموث وا 
معظـ الصناعات الغذائية، واألسمدة، والمبيدات الحشرية، وارتباطو ببعض فروع العمـ االخرى، 

  0ضرورة إعداد معمـ مثقؼ وممـ بكؿ ما ىو جديد  مما يتطمب
الباحثيف والدارسيف فى مجاؿ ما ممحوظا مف اىتماالمفاىيـ العممية لدى المتعمميف وحظيت       

التي يسعى تعميـ العمـو لتحقيقيا واكسابيا، ومف ثـ جوانب التربوية ال امف أىـ التربية باعتبارى
 ىنديحماد  محمد مراحؿ التعميـ كافة.فى  راعية لتحقيقوفيو مطمب أساسي تسعى المناىج الز 

(0202 ،200)  .  
ويعتبر تكويف المفاىيـ مف أىـ نواتج عممية التعمـ ويساىـ في تكويف المعارؼ لدى المتعمـ،      

المفاىيـ بأنيا "الوحدات البنائية  (514،135،  5112أحمد عبد الرحمن النجدي )ويعرؼ 
"،  وعف طريؽ المفاىيـ يتـ التواصؿ بيف األفراد سواء داخؿ المجتمعات لمعموـ ومكونات لغتيا

، كما تعتبر  العممية أو خارجيا، وأف تكويف المفاىيـ العممية وتنميتيا أحد أىداؼ تدريس العمـو
    0مف أساسيات العمـ والمعرفة 

جردة بأنيا : "صياغة م ( 04، 5114عبد السالم مصطفى عبد السالم  )ويعرفيا      
عادة اسمًا، أو عطى تلمخصائص المشتركة بيف مجموعة مف المواد أو الحقائؽ أو المواقؼ ، و 

 كممة، أو عنواف"
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خاصة فقد تناولتيا العديد مف  عامة والكيميائية المفاىيـ العممية ونظرا ألىمية          
: والسيد مثؿ دريس مف خالؿ االعتماد عمى االسترتيجيات الحديثة في الت الدراسات التربوية 

دراسة آمنة  (،8002(، وعال رمضاف )8002)صالح (، وىالة عثماف 8002نصر الديف )
ومحمد  (2017رباب أحمد محمد ) ، (5105) أمؿ حمدي رجب، (5105) سميماف محمود

 .(9118(، وفايز عبد الحميد )9111(، وجماؿ خيرى )9111يوسؼ )
وبات في تعمـ المفاىيـ العممية في مجاؿ العمـو ومف الدراسات التي أثبتت وجود صع      

 . (5115عبد الرزاق سويمم ىمام ) ( 0441صفية أحمد سالم )5  عموما دراسة
وعارف سيد عقالن  (5111ومنال  محمد أمين )،  (5111ويسري مصطفى السيد )

وخالد عمر عبد ، ( 5114( ، وعبد المطيف عبد المؤمن )5112، ومحمود عزام ) (5112)
 (.5101محمود عبد السالم الحافظ ) 1( 5112العزيز )
ومما سبؽ عرضو يتضح أف ىناؾ صعوبة في تعمـ المفاىيـ بوجو عاـ، والمفاىيـ       

فدراسة الكيمياء العضوية تحتاج  إلى استخداـ أساليب تكنولوجية حديثة   ،الكيميائية بخاصة 
توضيحية التي تيسر عمى الطالب استيعاب وعرض الفيديوىات ال، لممزيد مف التبسيط والتوضيح

استمرارية عممية التعمـ في كؿ اإللكتروني مف  المفاىيـ المتضمنة بالمحتوى .كما يمكنو التعمـ
الذي يناسبو مما يجعؿ التعمـ جذابا وشيقا  ، مكاف وكؿ زماف بناء عمى رغبة المتعمـ والوقت

 ويحقؽ األىداؼ المنشودة .
  (0443فايز عبد الحميد عمي  )تي تمت في العمـو الزراعية ومنيا: وباستقراء الدراسات ال

(  5111ومحمد حماد ىندي )( 2008(،)2006،) ( 0443) محمودوجمال خيري 
( وعبد 5113) الدين جبر (،  والسيد نصر5100(،) 5112) صالحوىالة عثمان  (5111،)

الحظت الباحثة  0  (5101() 5101) إبراىيم(. ومحمد فييم  5114المطيف عبد المؤمن )
عمى حد عمميا أنو ال توجد دراسة واحدة اىتمت بتنمية المفاىيـ الكيميائية لدى طالب شعبة 

  0العمـو الزراعية مما دفعيا لالىتماـ بذلؾ 
ويعتبر تكويف المفاىيـ مف أىـ نواتج عممية التعمـ ويساىـ في تكويف المعارؼ لدى المتعمـ،      

 البنائية المفاىيـ بأنيا "الوحدات (514،135 ، 5112) النجدي رحمنال عبد أحمدويعرؼ 
 المجتمعات داخؿ سواء األفراد بيف التواصؿ يتـ المفاىيـ طريؽ وعف ، "لغتيا ومكونات لمعموـ



لكتروني لتدريس الكيمياء العضوية في اكتساب المفاىيـ الكيميائية لدى طالب شعبة العمـو استخداـ التعمـ اإل
   وآخروف صفاء ىني عمي                                                   الزراعية بكمية التربية جامعة المنيا

ـ 2021يوليو  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
315 

، تدريس أىداؼ أحد وتنميتيا العممية المفاىيـ تكويف وأف خارجيا، أو العممية  تعتبر كما العمـو
 ( 04، 5114) مصطفى عبد السالم  السالم عبدويعرفيا   0 لمعرفةوا العمـ أساسيات مف
 ، المواقؼ أو الحقائؽ أو المواد مف مجموعة بيف المشتركة لمخصائص مجردة "صياغة:  بأنيا

 0عنواف" أو كممة، أواسمًا،  عادة ويعطى
يث تنطبؽ وليا نفس الخصائص ح ، وتعتبر المفاىيـ الكيميائية جزء مف المفاىيـ العممية     

فيي تتسـ بالمرونة فيمكف مثال لمفيـو ، عمى مفاىيـ الكيمياء العضوية  الخواص السابقة
األحماض الذي يضـ أنواع األحماض المختمفة، فعند اكتشاؼ حمض جديد لو نفس خصائص 

اإليثاف يتبع : األحماض فينضـ لقائمة األحماض، وكؿ مفيوـ لو أمثمة إيجابية وسمبية فمثال 
األلكينات فيكوف مثؿ سمبي، والمفاىيـ الكيميائية  أما إذا قيؿ يتبع، نات ىذا مثؿ إيجابي األلكا

فالطفؿ الصغير لكؿ ما يعرفو عف الحمض طعمو الالذع غير  ،ليا مستويات حسب المرحمة 
فمثال  ، مرحمة الطالب الجامعي، والمفاىيـ الكيميائية قميمة ألنيا تربط أعداد كبيرة مف الحقائؽ

كما أنيا تتسـ بالثبات  ، مركبات األليفاتية تضـ جميع المركبات ذات السالسؿ المفتوحةال
  0واعتمادىا عمى الخبرة السابقة 

 ،مما سبؽ عرضو مف خواص المفاىيـ العممية عموما وتنوعيا ما بيف الصعوبة والسيولة     
مفاىيـ الكيميائية نظرا صعوبة ال يتضحأو دقيقة،  ، أو عامة  ، أو محسوسة، وكونيا مجردة 

فالبنية  ،ألف طالب العموـ الزراعية درس الكيمياء بشكؿ مبسط في مرحمة الثانوي الزراعي
المعرفية لديو ضعيفة، لذلؾ فالمفاىيـ الكيميائية تحتاج لطرؽ حديثة بعيدا عف الطرؽ التقميدية 

 0لتبسيط وتحميؿ المفيوـ وعرضو بطريقة مبسطة تسيؿ فيمو 
   :حثمشكمة الب

عمـو التتحدد مشكمة البحث الحالي في وجود  قصور لدى طالب الفرقة األولى شعبة       
طالع الوتبيف ذلؾ مف خالؿ ا، زراعية بكمية التربية في اكتساب مفاىيـ الكيمياء العضوية ال

الع استطتـ المشكمة وجود ولمتأكد مف ،  األولى والثانية تيفعمى نتائج العاميف السابقيف لمفرق
وثبت مف خالؿ االستطالع أف مقرر الكيمياء . لمفرؽ األربع   لطالب الشعبة الزراعيةآراء 

 (1العضوية مف المقررات الصعبة في ىذه المرحمة .ممحؽ )
 ولمتغمب عمى ىذه المشكمة سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف السؤاؿ التالي : 
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 ء العضوية إلكساب المفاىيـ الكيميائية ما فاعمية التعمـ اإللكتروني في تدريس الكيميا
 لطالب شعبة العمـو الزراعية بكمية التربية ؟

 5أىداف البحث  
فاعمية التعمـ اإللكتروني في تدريس الكيمياء العضوية إلكساب المفاىيـ الكيميائية تعرؼ 

 لطالب شعبة العمـو الزراعية بكمية التربية .
 أىمية البحث 5 

 :بحث في اآلتي مف المتوقع أف يفيد ال
تعمـ مفاىيـ الكيمياء تقديـ مقرر إلكتروني في الكيمياء العضوية قد يسيـ في تحسيف  -1

 .العضوية 
 بطريقة إلكترونية قد يفيد والباحثيف  وغ تقديـ اختبار في مفاىيـ الكيمياء العضوية مص -2

  0في تحديد مدى فيـ الطالب ليذه المفاىيـ واستيعابيا والمعمميف 
النتائج التي قد تفيد القائميف عمى العممية التعميمية لتبني استخداـ التعمـ يقدـ بعض  -3

   0اإللكتروني في التدريس 
 مجموعة البحث  5 

 0تتمثؿ في طالب الفرقة األولى شعبة العمـو الزراعية بكمية التربية 
 أدوات البحث 5 وتتمثل في 5

 .تي تـ صياغتيا إلكترونياكتاب الطالب ودليؿ لممعمـ في بعض الموضوعات  ال  -1
 .إلكترونياوغ اختبار في مفاىيـ الكيمياء العضوية الزراعية مص 0 -2

 حدود البحث 5
، اقتصر البحث عمى طالب الفرقة األولى شعبة العمـو الزراعية بكمية التربية جامعة المنيا  

 . ـ2020/2021لمعاـ الدراسي الفصؿ الدراسي األوؿ 
في ضوء مستويات كابس  ائيةاكتساب الطالب لممفاىيـ الكيميياس كما اقتصر البحث عمى ق

 0(المعرفة بالمحتوى ، والفيـ والتطبيؽ ، والتفكير الناقد وحؿ المشكالت )المعرفية وىي : 
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 5مصطمحات البحث 
 5 التعميم اإللكتروني

عبر بأنو : تقديـ محتوى تعميمي إلكتروني (  53،  5112زيتون )حسين حسن وعرفو      
الوسائط المتعددة عمى الكمبيوتر وشبكاتو إلى المتعمـ، ويتيح لو إمكانية التفاعؿ النشط مع ىذا 
المحتوى ومع المعمـ ومع أقرانو ، سواء كاف ذلؾ بصورة متزامنة ، أو غير متزامنة وكذلؾ 

 0إمكانية إدارة ىذا التعمـ مف خالؿ تمؾ الوسائط 
اء العضوية لطالب الشعبة يىو تدريس الكيم :ائيا بانو ويمكن تعريف التعمم اإللكتروني إجر 

يعتمد عمى الشرح آب و  جروب الواتس اإللكتروني، و إلكترونيا عف طريؽ الموقع الزراعية
 24المحتوى العممي لمطالب عمى مدى واتاحة المبسط لممعمومة وعرض الفيديوىات التوضيحية 
يراعي الفروؽ و عمـ دوف التقيد بالزماف والمكاف ساعة والتفاعؿ مع المحتوى  لتيسير عممية الت

 .الفردية بيف الطالب 
 5المفاىيم الكيميائية 

المفاىيـ العممية عموما بأنيا: ما يتكوف لدى الفرد  (34،  5112)  زيتونعايش محمود عرؼ 
 بكممة أو عبارة أو عممية معينة. مف معنى وفيـ يرتبط

صور ذىنية تتكوف لدى المتعمـ عف ما يتـ 5 بأنيا رائياإج المفاىيم الكيميائيةتعرف بينما  
 دراستو مف في مقرر الكيمياء العضوية ، باختبار لممفاىيـ الكيميائية .

 منيج البحث5 
المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي والبعدي استخداـ  

 ( 1ـ )كما ىو موضح بالجدوؿ رق0لمتغيرات البحث 
 (1جدوؿ رقـ )

 التصميـ التجريبي لمبحث 
 القياس البعدي طريقة التدريس القياس القبمي المجموعة
 اختبار المفاىيـ التجريبية

 الكيميائية
 اختبار المفاىيـ بالتعمـ االلكتروني

 الكيميائية
 بالطريقة التقميدية الضابطة
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 : األسموب اإلحصائي
 داـ األساليب اإلحصائية التالية : الختبار صحة الفروض تـ استخ

 اختبار "ت" لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات الدرجات . -1
 اختبار مربع إيتا لحساب حجـ التاثير المكمؿ لمداللة اإلحصائية لقيـ "ت" -2
 (spss . وذلؾ مف خالؿ استخداـ برنامج )لبالنؾ معدؿ الكسب  -3
 الباحثة بالخطوات التالية 5قامت فروض الصحة لإلجابة عمى أسئمة البحث والتحقق من  
االطالع عمى األدبيات المرتبطة بموضوع البحث والدراسات العربية واألجنبية وبعض الكتب  -1

والمراجع ، وتصفح مواقع اإلنترنت لمعرفة أىمية التعمـ االلكتروني وكيفية صياغة مقررات 
  0إلكترونية 

حوؿ: مدى مناسبة التعمـ اإللكتروني في صياغة آراء ىيئة أعضاء التدريس تـ استطالع  -2
أكثر الموضوعات أىمية، وترتيبيا تبعا لدرجة  وتعرؼمقرر الكيمياء العضوية الزراعية، 

  0أىميتيا 
   0تحميؿ استطالع الرأي والتوصؿ لمنتائج   -3
   0 الموجودة بالمقررالكيميائية تحميؿ مقرر الكيمياء العضوية الزراعية  لتحديد المفاىيـ  -4
إعداد سيناريو مقرر الكيمياء العضوية الزراعية حيث: األىداؼ والمحتوى العممي والوسائط  -5

 .التي يتـ الرجوع إلييا والمياـ واألنشطة العممية واالختبارات  المستخدمة المصادر
إعادة صياغة المقرر وتحويمو مف الصورة الورقية إلى الصورة اإللكترونية، وتحديد المصادر  -6

 .ابط التي يستعيف بيا الطالب أثناء دراسة المقرر، وتحديد األنشطة العممية واالختباراتوالرو 
جراء التعديالت المطموبة  -7   0عرض المقرر عمى المحكميف إلبداء آرائيـ ومالحظاتيـ وا 
وىو برنامج متخصص في    Dream Weaverإنشاء موقع إلكتروني باستخداـ برنامج  -8

دارة المواقع اإل   0لكترونية،  إنشاء وا 
مفاىيـ الكيمياء العضوية الزراعية المتضمنة بالمقرر وعرضو عمى األساتذة لإعداد اختبار  -9

 0المحكميف وحساب المعامالت اإلحصائية 
  0نشر الموقع الذي تـ إنشاؤه عمى اإلنترنت   -10
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تيـ إجراء التجربة االستطالعية قبؿ التطبيؽ عمى طالب الفرقة الثانية شعبة زراعية لخمفي -11
  .المعرفية عف المقرر

 الزراعية . العضوية ختبار المفاىيـ الكيميائيةالالتطبيؽ القبمي  -12
بدال مف لممجموعة التجريبية العضوية  استخداـ المقرر اإللكتروني في تدريس الكيمياء -13

 .والطريقة المعتادة لممجموعة الضابطة  المحتوى الورقي
 .ء العضوية الزراعيةختبار لمفاىيـ الكيمياالالتطبيؽ البعدي  -14
 0المعالجة اإلحصائية ورصد النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا  -15
 .تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج  -16

 5التعمم اإللكتروني وتدريس العموم الزراعية
 –نظرا لمتقدـ التكنولوجي اليائؿ فقد تأثرت العممية التعميمية بجميع أركانيا مف حيث ) األىداؼ 

تمؾ المعمـ وأدواره ( بيذا التقدـ، وكاف البد أف يحدث تطور مماثؿ في  –الوسائؿ  –المنيج 
عثمان ىالة :أثبتت نتائج دراسة كؿ مف ت حيث الجوانب حتى يتـ التغمب عمى المشاكؿ والتحديا

وىناؾ أسباب كثيرة تدعونا الستخداـ التعمـ أف : (5100( ، مصطفي عبد اهلل ) 5100صالح )
، وبناء عميو فاف استخدامو في تدريس الكيماء في تعمـ العمـو الزراعية بصفة عامة اإللكتروني 

 العضوية حقؽ النتائج االتية :
العموـ الزراعية والمستحدثات الجديدة بواالكتشافات الجديدة مواجية االنفجار المعرفي اليائؿ  -1

 0اتيا في الحياة العمميةوالتعرؼ عمى المركبات الجديدة واستخدام، مجاؿ الكيمياء العضوية ب
صعوبة المفاىيـ العممية الزراعية وخاصة مفاىيـ الكيمياء العضوية فيي مفاىيـ عممية مجردة  -2

 تحتاج طرؽ جديدة لتوضيحيا .
ىناؾ بعض التجارب الكيميائية التي يصعب عمميا في الواقع فيمكف توضيحيا إلكترونيا  -3

صر الصوديوـ الذي يستخدـ فيتجييز راشح ،مثؿ استخداـ عن باستخداـ المختبر االفتراضي
السيف ، فيو خطر جدا عند التعامؿ فاذا زادت الكمية او اذا تعرضت لمماء قد تسبب حدوث 
انفجارات وقد تحدث اصابات ، لذا مشاىدة التجربة مف خالؿ المختبر االفتراضي  يحقؽ اليدؼ 

 المطموب بطريقة جذابة وشيقة ودوف حدوث أي أضرار .
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فيميا بطريقة مبسطة  تسيؿ وذلؾ بعرضيا  ، األخطاء المفاىيمية لدى الطالب معالجة -4
ماكنية تكرار المشاىدة  كؿ طالب عمى حسب قدراتو .مشاىدة الفيديوىات التوضيحية  و   وا 

ومجاؿ الكيمياء العضوية بخاصة  ، االطالع عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ العموـ الزراعية -5
وخاصة لمطالب الذيف يميموف ويتطمعوف المواقع العممية المختمفة،وذلؾ مف خالؿ االطالع عمى 

 إلكماؿ الدراسات العميا بعد مرحمة البكالوريوس 
 أىمية استخدام التعمم اإلالكتروني في تدريس طالب شعبة العموم الزراعية 

  يجابيا متفاعال مع أستاذ المادة ومع زوالؤه والمحتوىإيجعؿ طاؿ شعبة العموـ الزراعية 
 العممي .

 . يوضح المفاىيـ والجزيئيات التي يصعب فيميا 
 . يعالج الخجؿ وعدـ الثقة بالنفس لدى بعض الطالب 
  ينمي اتجاىات الطالب نحو استخداـ التعمـ اإللكتروني في المستقبؿ كمعمـ عمـو زراعية 
  واتاحتيا عمى الموقع باستمرار.سيولة الوصوؿ لممادة العممية 

 والمفاىيـ الكيميائية  التعمـ اإللكتروني
 ىي جزء مف المفاىيـ العممية لذا فيي ليا نفس خصائص المفاىيـ العممية ومف ىذه الخصائص 

البناء المعرفي فمثال مفيوـ المرونة حيث انو يستوعب الحقائؽ الجديدة دوف أف ييتز 
 األحماض الذي يستوعب أي أحماض جديدة ليا نفس الخصائص .

 اإليثػػاف يتبػػع خصػػائص األلكانػػات  إيجابيػػة وأمثػػؿ سػػمبية فمػػثال  ةأف لكػػؿ مفيػػوـ أمثمػػ
 فيذا مثا ايجابي ، أما إذا قيؿ انو يتبع األلكينات فيذا مثؿ سمبي .

  ليا مستويات حسب المرحمة  فالطفؿ الصػغير كػؿ مػا يعرفػو عػف الحمػض ىػو طعمػو
 الالذع غير مرحمة الطالب الجامعي .

   الحقػػػائؽ فمػػػثال المركبػػػات األليفاتيػػػة تضػػػـ جميػػػع قميمػػػة ألنيػػػا تػػػربط أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف
 المركبات ذات السالسؿ المفتوحة .

   ( 5113حسن حسين زيتون )  . تتسـ أيضا بالثبات واعتمادىا عمى الخبرة السابقة 
نظرا إلف المفاىيـ الكيميائية ومما سبؽ يتضح أىمية التعمـ اإللكتروني في تدريس الكيماء     

مف التبسيط والتوضيح فيعتبر التعمـ االلكتروني مف االتجاىات الحديثة التي تحتاج الى المزيد 
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يناؾ العديد مف الدراسات اثبتت ف.  يفضؿ استخداميا في تدريس مفاىيـ الكيمياء العضوية 
 5  مفاىيـ الكيمياء الصعبة مثؿاكساب الطالب المفاىيـ الكيميائية مثؿ دراسة :فاعمية التعمـ 

عبد اهلل بن عواد  (2016) دعاء عبد المنعم عمي،  (5114ن عزيز )دعاء عبد الرحم 
 .( 5102الحربي ) 

 فروض البحث 5
  -لإلجابة عن تساؤالت البحث تم صياغة الفروض التالية 5 
بيف متوسطي درجات المجموعة  (0.05)عند مستوى  يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية -1

   0درجة الكمية الختبار المفاىيـ الكيميائية التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في ال
بيف متوسطي درجات المجموعتيف ( 0.05)عند مستوى يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية  -2

       0الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي   في الدرجة الكمية الختبار المفاىيـ الكيميائية 
جراءاتو التجريبية  : مواد وأدوات البحث وا 

 مقرر الكيمياء العضوية لطالب شعبة العموم الزراعية بكمية التربيةمفاىيم لالمة إعداد قائ. 
والتي ينبغى توافرىا لدى  ،الرئيسية والفرعيةالكيمياء العضوية تـ إعداد قائمة أولية بمفاىيـ 

 لمكيمياء العضوية في المقرر االلكترونيلبناء  ،  شعبة العمـو الزراعية بكمية التربيةطالب 
 .ياضوئ

  المادة التعميمية( 5 المقرر االلكتروني لمكيمياء العضويةإعداد( 
خطوة سابقة، التي سبؽ إعدادىا فى مفاىيـ الكيمياء العضوية تـ إعداد ىذا اإلطار فى ضوء 

يشتمؿ: نواتج التعمـ، مخرجات التعمـ المقرر، المحتوى الدراسي، الزمف المتوقع ، استرايجيات و 
صادر التعميـ والتعمـ المقترحة، األنشطة التعميمية التعممية المقترحة،  أساليب  التعميـ والتعمـ ، م

 .التقويـ
 5 إعداد دليل الطالب 

وتنفيذ البرنامج يتعرؼ الطالب عمي كيفية الدراسة ـ تحديد مجموعة مف التعميمات لت       
الذي يتـ دراستو  بنجاح في ضوء التعمـ الذاتي مف خالؿ الموديوالت : وىي المحتوى العممي

موديوالت وكؿ موديوؿ يقسـ إلى عدد مف الشرائح كؿ  4وتقسيـ ىذا المحتوى إلى  ، إلكترونيا
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شريحة بيا مقطع تعميمي واحد، وعرض لمخطة التدريسية واالختبارات واألنشطة التي يقـو بيا 
 .يفات وتسميميا والتي يمر بيا خالؿ كؿ موديوؿ وكيفية االستجابة وكيفية عمؿ التكم، الطالب 

  5(عضو ىيئة التدريس)إعداد دليل المعمم 
المقرر بالطريقة الصحيحة والمناسبة لتدريس  عضو ىيئة التدريستعريؼ  الى يدؼي       

كوف متمشيًا مع كتاب طالب وقد تـ صياغة دليؿ المعمـ ليلمالموديوالت باستخداـ لكتروني اإل
 بيف دور المعمـ ودور المتعمـ. الطالب خطوة بخطوة وذلؾ لتحقيؽ التكامؿ

  5اختبار المفاىيمإعداد 
في ضوء دراسة ومراجعة  مفاىيـ الكيمياء العضوية ، تـ إعداد ىذه األداةاختبار تحصيمى  وشمؿ

المصادر المتاحة المرتبطة بموضوع البحث الذي سبؽ إلقاء الضوء عمييا فيما تقدـ، وذلؾ 
 .اىيـ والمعمومات العممية الصحيحةلموقوؼ عمى المف

تـ عرضيا عمى السادة المحكميف، وذلؾ  لالختباروبعد االنتياء مف إعداد الصورة األولية     
، وقد  مفاىيـ الكيمياء العضويةلمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ، والتحقؽ مف صدقيا في قياس 

  أجريت التعديالت المقترحة وفقًا ألراء السادة المحكميف .
ة إلى لكتروني خالؿ ست أسابيع باإلضافوقد تـ تنفيذ التطبيؽ الميداني لتدريس المقرر اإل

 التطبيقيف القبمي والبعدي.
وىـ طالب الفرقة ( طالب، 22ُطبقت أدوات القياس عمى مجموعة استطالعية قواميا )  -  

مالت اإلحصائية وذلؾ لحساب المعا، األساسية عينة البحث  الثانية شعبة زراعية وىـ غير
 اآلتية:

  صدق المحتوى 5
اختبار وأشاروا بأف  ( 2بعد عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف، ممحؽ)       

  0يقيس ما ُأعد لقياسو وأنو يصمح لمتطبيؽ عمى عينة البحث األساسية  المفاىيـ الكيميائية 
  حساب معامل الثبات 5

ثبات عف طريؽ معادلة ألفا التـ حساب    spss v.25ائي باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحص
 وىي   ( ،03836اختبار المفاىيـ الكيميائية  ككؿ تساوي )معامؿ ثبات وكانت قيمة لكرونباخ؛ 

إحصائيا، وىو يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات وفقا  ةثبات مقبول ت معامال
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وىذا يدؿ  (111، 5115مراد ، أمين عمى سميمان ،  )صالح  أحمد لإلطار المرجعى المقترح 
كأداة لمقياس فى البحث الحالي عمى عينة البحث اختبار المفاىيـ الكيميائية عمى صالحية 

 0األساسية 
تـ حساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات اختبار المفاىيـ  5حساب معامالت الصعوبة  

عادة  الكيميائية  بيدؼ حذؼ المفردات الصعبة جدًا، والمفردات التي تتسـ بالسيولة العالية، وا 
 -0323بيف )ختبار الاوتتراوح معامالت الصعوبة والسيولة لمفردات ،الصياغة لمفردات معينة 

 – 0.23( ، وتراوحت معامالت السيولة لمفردات اختبار المفاىيـ الكيميائية  ما بيف )0377
 1 تقع في المدى المقبوؿ والمناسب ( ، وتعد معامالت الصعوبة والسيولة0.68

  لالختبار المفاىيم الكيميائية 5حساب معامالت التمييز لمفردات 
البد التأكد مف ف، لمطالب التحصيؿ ياتمستو نظرًا ألف االختبار ييدؼ إلى المقارنة بيف         

مفردات قدرة مفردات االختبار عمى التمييز بيف الطالب؛ لذا تـ حساب معامالت تمييز ال
وتدؿ عمى قدرة مفردات  ،(، وىى قيـ مقبولة لمعامالت التمييز0.45 – 0.31وتراوحت بيف )

  0اختبار المفاىيـ الكيميائية عمى التمييز 
 زمن االختبار 

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج التطبيؽ عمى المجموعة االستطالعية تـ حساب الزمف الالـز 
 ا فييا زمف قراءة التعميمات ) ممحؽ (( دقيقة بم40إلجراء االختبار وىو)
 تكافؤ  مجموعتي التطبيق في اختبار المفاىيم الكيميائية                      

 (5جدول )

اإلنحراف  المتوسط القياس 
 المعيارى

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 نوع الداللة الداللة

اختبار المفاىيم 
 الكيميائية  ككل

 3.897 22.15 الضابطة
 غير دالة 1.401 1.003

 4.426 22.30 التجريبية

(  عدـ وجود فروؽ بيف متوسطي درجات الطالب في مجموعة البحث 2يتضح مف جدوؿ )
تكافؤ لمما يشير  ار المفاىيـ الكيميائية ،لالختب الضابطة و التجريبية فى القبمي، الدرجة الكمية
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التجريبية قبؿ تطبيؽ المعالجة التجريبية  و، مجموعة البحث الضابطة  المجموعتيف ، أفراد كمتا 
  .المجموعة التجريبية  عمى

 0لمتطبيؽ  صالحاصبح االختبار في صورتو النيائية و أحصائية ووفقا لمثوابت اإل
 5إجراءات التجربة األساسية -رابعاً 

 سار التطبيؽ وفقًا لمخطوات التالية:
 منيج البحث -1

 بو التجريبي .اختيار منيج البحث وىو التصميـ ش    
 5  مجموعة البحث -5

والبالغ عددىـ ، اقتصرت مجموعة البحث عمى طالب الفرقة األولى شعبة عمـو زراعية       
ومجموعة ضابطة، عدد كؿ مجموعة  ، طالب، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف مجموعة تجريبية40
 . قبميا وبعديا  وتـ تطبيؽ االختبار 0طالبا 20
 جراءات التطبيق 5إ

 القياس عمى مجموعة البحث .تطبيؽ أدوات  .1
 لمجموعة البحث. المقرر االلكترونيتدريس  .2
 .مجموعتي البحث بعديا  تطبيؽ أدوات البحث عمى .3
 الحصوؿ عمى البيانات ومعًالجتيا إحصائيًا . .4

 نتائج البحث 5
 اختبار صحة الفرض األوؿ : -1

ية بيف متوسطي درجات المجموعة وينص الفرض األوؿ عمى : انو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائ
  0التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي في الدرجة الكمية الختبار المفاىيـ الكيميائية  

حساب المتوسط الحسابى ، واإلنحراؼ المعيارى بالتحقؽ مف صحة ىذا الفرض إحصائيا 
بار المفاىيم الكيميائية اختلدرجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيقيف القبمي والبعدي فى 

 الجدوؿب، وكانت النتائج كما   T .test؛ وذلؾ لحساب داللة الفرؽ باستخداـ إختبار "ت" 
 :التالي
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 (3جدوؿ )
الختبار  داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمي والبعدي والدرجة الكمية

 لمعيارى ، وقيمة "ت" المحسوبة ، ومستوى الداللة.، واإلنحراؼ االمفاىيـ الكيميائية 

اإلنحراف  المتوسط القياس الدرجة الكمية
 المعيارى

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 نوع الداللة الداللة

لالختبار المفاىيم 
 الكيميائية 

 3.351 55.11 القبمي
 لصالح البعديدالة  0.05 3.01

 1.505 12.51 البعدي

لالختبار المفاىيـ  الدرجة الكمية فيالسابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة ( 3يتضح مف جدوؿ )
دالة مما يعني أنيا دالة  ( 0.05)( وىي أكبر مف قيمة ت الجدولية عند 8.16الكيميائية ىي ) 

الختبار المفاىيـ ( ؛ بيف متوسطي درجات الطالب عينة البحث 0.05إحصائيا عند مستوى )
تأثير المعالجة التجريبية باستخداـ التعمـ لعدي، ويرجع ىذا الفرؽ لصالح التطبيؽ الب الكيميائية

اإللكتروني في تدريس الكيمياء العضوية كمتغير مستقؿ عمى المتغير التابع وىو المفاىيـ 
  0الكيميائية  

لالختبار المفاىيـ  كما أف ىناؾ فرًقا بيف متوسطي درجات الطالب مجموعة البحث الدرجة الكمية
 قبميًا وبعديًا لصالح التطبيؽ البعدي؛ وىى أيضا راجعة إلى تأثير المعالجة التجريبية  ة الكيميائي

 5اختبار صحة الفرض الثاني 
تين الضابطة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعوينص عمى:   
مجموعة لصالح ال يةالختبار المفاىيم الكيميائ الدرجة الكميةفي  التجريبية في التطبيق البعديو 

  1التجريبية 
وتـ التحقؽ مف صحة ىذا الفرض إحصائيا مف خالؿ حساب المتوسط الحسابى ، واإلنحراؼ 

 الدرجة الكمية في التجريبية فى التطبيؽ البعديتيف الضابطة و المعيارى لدرجات المجموع
،   T .testر "ت" ؛ وذلؾ لحساب داللة الفرؽ باستخداـ اختبالالختبار المفاىيـ الكيميائية

 ( :4وكانت النتائج كما ىي موضحة في جدوؿ )
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 (4جدوؿ )
 لالختبار التجريبية فى الدرجة الكمية و، داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالب مجموعتي البحث الضابطة 

 0، واإلنحراؼ المعيارى، وقيمة "ت" المحسوبة، ومستوى الداللة ممفاىيـ الكيميائيةالبعدي ل

اإلنحراف  المتوسط القياس درجة الكميةال
 المعيارى

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع الداللة 
 واتجاىيا

لالختبار المفاىيم 
 الكيميائية 

 1.115 52.32 الضابطة
1.202 1.12 

لصالح دالة 
 1.505 12.51 التجريبية التجريبية

  لالختبار المفاىيـ الكيميائية الكمية ( أف قيـ "ت" الدرجة4يتضح مف خالؿ الجداوؿ السابؽ )
(، وعميو يتضح أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي 0.05دالة إحصائيا عند مستوى )

الختبار  درجة الكميةلمالبعدي  االختبار التجريبية فى ودرجات مجموعتي البحث الضابطة 
 رؽ إلى تأثير المعالجة التجريبيةويرجع ىذا الف، التجريبيةمجموعة لصالح ال المفاىيـ الكيميائية 

 ،كمتغير مستقؿ عمى المتغير التابع باستخداـ التعمـ اإللكتروني في تدريس الكيمياء العضوية
الختبار المفاىيـ  تنمية الدرجة الكميةمما يؤكد ويدعـ أىمية استخداـ التعمـ اإللكتروني فى 

  0لدى الطالب )مجموعة البحث(   الكيميائية
 مقياس الدرجة الكميةالبحث فى  تيؾ فرقًا بيف متوسطي درجات طالب مجموعكما أف ىنا

 ؛ وىى أيضا راجعة إلى تأثير المعالجةجريبيةالتالمجموعة لصالح  ختبار المفاىيـ الكيميائيةال
 .التجريبية 

 يمكن استنتاج اآلتي 5 من خالل العرض السابقو 
الختبار المفاىيـ الكيميائية  في الدرجة الكمية عاؿإف استخداـ التعمـ اإللكتروني لو تأثير ف       

 الحبلوحظ لدييـ ورغـ ذلؾ  الشبكة ،وبرغـ أف بعض الطالب لـ يحققوا نتائج عالية لبطء  ،
برغـ والصعوبات التي مر الطالب أثناء التطبيؽ مف و . والدافعية لتفعيؿ ىذا النواع مف التعمـ

في حالة التغمب مكف أف يكوف التأثير أكثر مف ذلؾ فكاف ي ، وقمة اإلمكانيات، ضعؼ الشبكة 
  عمى ىذه الصعوبات
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 تم استنتاج اآلتي 5سبق ومن 
 فاعمية التعمـ اإللكتروني في تدريس الكيمياء العضوية لطالب شعبة العموـ الزراعية لتنمية

  0حو التعمـ اإللكتروني المفاىيـ الكيميائية واالتجاه ن
 

 تفسير النتائج 5
  أن يرجع تنمية المفاىيم الكيميائية إلى 5ويمكن 
زمف كثرت فيو األوبئة وخاصة في صبح ضرورة وليس اختياريا في أف التعمـ االلكتروني أ -

واألمراض المعدية مثؿ فيروس كورونا وما أحدثو مف اضطراب عمى مستوى العالـ والمجوء 
   0لمتعمـ اإللكتروني كحؿ ليذه األزمة 

قباؿ  - كحؿ لمشكالت كثيرة لدييـ ، كبير مف الطالب عمى التعمـ اإللكتروني يوجد شغؼ وا 
  0ووقت التعمـ الذي يناسب كؿ طالب عمى حدى ، كالفروؽ الفردية بيف الطالب 

وعدـ اعتمادىـ ، أدى استخدـ التعمـ اإللكتروني إلى تنمية قدرة الطالب عمى التعمـ الذاتي  -
  0 االنترنتمعمومة خالؿ العمى البحث والتنقيب عف  بشكؿ أساسي عمى أستاذ المادة وقدرتيـ

التعمـ اإللكتروني جعؿ الطالب ىو محور العممية التعميمية ىو الذي يحدد وقت تعممو وعدد  -
مرات الشرح التي يريد أف يسمعيا حتى يستوعب المعمومة وأصبح دور أستاذ المادة ىو موجيا 

  0ومرشدا لمطالب 
 توصيات البحث 

 بالمرحمة الجامعية وقبميا  0 التعمـ االلكتروني في تدريس  جميع المقرراتادة مف االستف-1
ألعضاء ىيئة التدريس والطالب عف كيفية استخداـ المقررات عمؿ دورات تدريبية 2

 اإللكترونية 
 0توفير معامؿ كمبيوتر مجيزة ومزودة بخدمة االنترنت االىتماـ بػ 3

 

  لبحوث المقترحة 5ا
المفاىيـ  صويبعمـ اإللكتروني في تدريس كيمياء األراضي الزراعية في تفاعمية الت -1

 0لدى طالب  شعبة العمـو الزراعية   الخطأ ا
 في المستحدثات الزراعية وأثره في اكتساب المفاىيـ العممية .منيج مقترح  -2 
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.  مركز تطوير تدريس العموم جامعة عين شمسشمس ، مركز تطوير وتدريس العموـ . 
 .4رقـ المؤتمر 
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( : " فعالية برنامج مقترح في موضوع الخمية قائـ عمى  2007عزاـ ) محمود رمضاف -44
قبؿ الخدمة المفاىيـ البيويوجية بعض معايير التربية العممية في اكتساب معممي البيولوجي 

 جامعة المنيا.،، كمية التربية  رسالة ماجستيرواتجاىاتيـ نحو تدريس البيويوجي " 
(: أثر التدريس وفؽ الخريطة العنبكوتية في تعديؿ  2016محمود عبد السالـ الحافظ ) -45

تنمية تفكيرىـ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الكيميائية لدى طالب الصؼ الرابع العممي و 
 .5، ممحؽ  43،مج  دراسات العموم التربويةاالستداللي .

برنامج مقترح في بعض القضايا البيولوجية  ( : "أثر2006محمد أميف )مناؿ  -46
المستحدثة عمى تنمية فيـ العمـ والتحصيؿ واالتجاه نحو تمؾ القضايا لدى الطالب المعمـ "، 

 المنيا . ، كمية ىالتربية ، جامعة رسالة دكتوراه
" ، المؤتمر العممي الرابع  21ميارات معمـ القرف اؿ ": (2015ميا كماؿ حنفي ) -47

، جمعية المناىج وطرق برنامج إعداد المعمميف في الجامعات مف أجؿ التميز  ، والعشروف 
 .(313-289( أغسطس ، ص)13-12عيف شمس ، ) ،التدريس ، دار الضيافة 

عداد معمـ الفيزياء التعمـ اإل"( :  2009ناىد عبد الراضي نوبي محمد ) -48 ، "لكتروني وا 
– 11( ، ص)1( العدد )3، السعودية ، المجمد ) دراسات عربية في التربية وعمم النفس

64 ). 
أثر توظيؼ استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية "( :  2015ناىد محمد يوسؼ ) -49

لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي المفاىيـ الكيميائية وحب االستطالع العممي في العموـ 
 .فمسطيف  ، كمية التربية  الجامعة اإلسالمية بغزة  رسالة ماجستير بغزة " 

، القاىرة  تكنولوجيا التربية(: 2008)  نرجس حمدي ، لطفي الخطيب ، خالد القضاه -21
 .الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات ،
مية التعمـ االكتروني في دراسة مقرر الوراثة فاع  " :(2011ىالة عثماف صالح سيد ) -51

ببرنامج إعداد معممي العمـو الزراعية بكمية التربية عمى اكتسابيـ المفاىيـ العممية وعمميات 
 ، كمية التربية ، جامعة المنيا . ، رسالة دكتوراه " العمـ واالتجاه نحو استخدامو
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دريس التربية الزراعية باستخداـ أثر برنامج مقترح في ت :"( 2007) ىالة عثماف صالح -52
رسالة ،  "الوسائط المتعددة لمصؼ الثاني الثانوي العاـ عمى التحصيؿ والميارات العممية

 ، كمية التربية ، جامعة المنيا . ماجستير
(:" استخداـ االنترنت والبريد االلكتروني في تدريس 2003) يسري مصطفى السيد -53

ديمي وقمؽ اإلنترنت لدى طالبات االنتساب الموجو الوراثة وأثرىما في التحصيؿ األكا
 .32-21، كمية التربية اإلمارات ، مؤتمر إعداد المعمم لأللفية الثالثةباإلمارات "  
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