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 :مقدمة
د وفقاً للطلػب ويعتمػ يعرؼ محمد عبد الحميد التعليم اإللكترونى بأنو نظاـ تفاعلى للتعليم عن بعد يقدـ للمتعلم 

علػػى بيئػػة إلكترونيػػة رقميػػة متكاملػػة تسػػتقدؼ بنػػاء المقػػررات وتوصػػيلقا بواسػػطة الشػػبكات اإللكترونيػػة واإلرشػػاد والتوجيػػو 
تلػ  العمليػة التعليميػة التػو يكػوف كما يشػير مركػا التعلػيم والتػدريب اإللكترونػى بأنػو (. 5،  5005)وتنظيم اإلختبارات 

، أو ىػو بمسػافة جررافيػة يػتم عػادة سػدىا باسػتسداـ وسػائل االتصػاؿ الحدي ػة ذافيقا الطالب مفصػوالً أو بعيػدا عػن األسػت
التعليميػػة بكافػػة جوانبقػػا دوف  نظػػاـ تعليمػػو تيػػر تقليػػدي يمكػػن الػػدارس مػػن التحصػػيل العلمػػو واالسػػتفادة مػػن العمليػػة

النتقػػاؿ إلػػيقم كمػػا انػػو ومناقشػػاتو للمتلقػػين دوف ا ومعلوماتػػ االنتقػػاؿ إلػػى موقػػا الدراسػػة ويمكػػن المحاصػػرين مػػن إيصػػاؿ
 برنامجػو التعليمػو بمػا يتفػ  مػػا مػروؼ عملػو والتػدريب المناسػب والمتػػاح لديػو للتعلػيم دوف يسػم  للػدارس أف يستػار

 .(5008اإللكترونى، التعليم والتدريب  مركا( االجتماعية الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التسلو عن االرتباطات
إلػى أف الك يػر مػن البػالرين يعػانوف مػن صػعوبات   (Hiemstra & Roger,1992)ويشير كبلً من ىيمسترا، روجػر 

ك يػرة للػػتعلم منقػا صػػي  الوقػو أو صػػعوبة تػػرؾ العمػل أو اإلرتباطػػات األسػرية وتيرىػػا مػػن القيػود التػػى تفػرض نفسػػقا علػػى 
راسػتو التقليديػة، لػ ل  تم ػل تقنيػة التعلػيم مػن بعػد وسػيلة جيػدة للتعامػل مػا م ػل الفرد والتػى تعيقػو فعػبًل عػن إسػتكماؿ د

ى ه المشكبلت والقضاء عليقا ومن ثم تعنى الدراسة الحالية بػالتعرؼ علػى تػأثير تطبيػ  تقنيػة التعلػيم عػن بعػد مػن خػبلؿ 
توافر المقارات والكفػاءات البشػرية التػى  وتبين الدراسة فى نقايتقا أىمية ى ه التقنية شريطة. إستسداـ تطبيقات اإلنترنو
  .تعين على إدارتقا بكفاءة

يشير نبيل جاد عامى إلى أف المناقشات الجماعية تعتبر إحدى طرؽ التفاعل التى تسم  بتبادؿ األفكار و 
تسم  لكل داخل سياؽ واحد مقدـ عن طري  المعلم ال ى يقـو بدور الميسر، وى ه الطريقة تتبا منقجًا ديمقوقراطيًا و 

فرد بالمساىمة بأفكاره وتبادلقا ما اآلخرين، وعندما تتواجد مجموعة من األشساص معًا فى مكاف واحد فسوؼ يبدأوف 
ل ا تسدـ . فى التحدث ما بعضقم البعض، وأفضل طريقة إليجاد إجابات عن أسئلتنا ىى أف نتحدث أحدنا ما اآلخر

ة، واإلنفعالية، والفكرية، كما أف ى ه المناقشات تساعد المشاركين المناقشات الجماعية كل من األىداؼ اإلجتماعي
على أف يكونوا أك ر وعيًا بمستلف اآلراء حوؿ موصوع ما، وىى أيضًا تمكن المشاركين من إستيعاب مدى تعقد بعض 

ة، وى ا يساعدىم القضايا، ألنقم قد يسرجوف من المناقشة بالمايد من األسئلة وبأك ر مما جاءوا بو إلى ى ه المناقش
فى التفكير فى كل اإلحتماالت، وعندئ  يميا المشاركوف بين الحقيقة والرأى، كما يتدربوف حينقا على مقارات اإلستماع 
وتحليل ما يسمعونو مما يساعد على تفكيرىم فى مدى إتفاؽ األفكار وإمكانية تطبيققا، وعندما يتشارؾ الطبلب فى 

وى ا أك ر مما ( التحليل، التركيب، التقويم: خصوصاً ) لى أعلى المستويات المعرفية ى ه األفكار فإف التعلم يصل إ
يمكن أف يحصل عليو الفرد بمفرده من مجرد إستدعاء للمعلومات، فالطبلب يضيفوف خبراتقم الشسصية لبعضقم 

 (.562،  5008)البعض، ويقيموف األفكار الجديدة طبقاً لق ه السبرات فى الحياة والعمل 
للمناقشات اإللكترونية التى تتم عبر بيئة التعلم اإللكترونى أىمية كبرى فى إعػداد المتعلمػين مػن خبللقػا وثقلقػم و 

بالمقػػػارات والمعػػػارؼ المستلفػػػة، ومػػػن ثػػػم فيجػػػب أف يػػػتم بنػػػاء ىػػػ ه المناقشػػػات فػػػى صػػػوء معػػػايير وأسػػػس ثابتػػػو ومعلنػػػو 
 .للمتسصصين

 :تحديد مشكلة البحث
، لما تتميا بو من ماايا وإمكانيات متعػددة، ونظػراً و فى التعليمتاايد إستسداـ اإلنترنرة نبلحظ فى األونة األخي 

للتطورات التكنولوجيا الحدي ة فى ىػ ا المجػاؿ، والتػى أتاحػو أبػواب ك يػرة أمػا المتسصصػين للنقػوض بالعمليػة التعليميػة 
 .وخصوصاً فى المقررات اإللكترونية

http://www.elearning.edu.sa/
http://www.elearning.edu.sa/
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ت اإللكترونية عبر الويب، فى تاايد مستمر وأنقا يمكػن أف تكػوف فعالػة فػى إستسدامات المناقشا كما نجد أف 
حػػل الك يػػر مػػن المشػػكبلت التعليميػػة، إذا أحسػػن تصػػميمقا وإسػػتسدامقا، إال إنػػو التوجػػد معػػايير ثابتػػو تعمػػل علػػى رفػػا  

 .كفاءتقا وفعاليتقا
  :الىوالتى أمكن صياتتقا فى السؤاؿ التومن ىنا نبعو مشكلة البحث الحالى،  

 .يير الحدي ة والمناسبة والتى يجب مراعتقا عند تصميم المناقشات اإللكترونية المستسدمة عبر الويباما المع
 :أىمية البحث

 .يعتبر البحث الحالى من األبحاث التطويرية فى مجاؿ تكنولوجيا التعليم -2
 .شات اإللكترونية عبر الويبيعتبر ى ا البحث من البحوث األولى التى تقتم بتحديد معايير المناق -5

 :أىداؼ البحث
 .تقديم قائمة بمعايير المناقشات اإللكترونية فى بيئات التعلم القائمة على الويب -2

 :فروض البحث
 .يفترض البحث الحالى أنو باإلمكاف تحديد معايير حدي ة وشاملة للمناقشات اإللكترونية عبر الويب

 .نىو نظم التعلم اإللكتر زيادة كفاءة وأف تطبي  ى ه المعايير يؤدى إلى  
 :حدود البحث

يقتصر البحث الحالى على إستسبلص ى ه المعايير من الدراسات والبحوث واألديبػات المرتبطػو، والتػى أمكػن  
 .الحصوؿ عليقا، ثم عرصقا على عينو من األسات ة والسبراء فى المجاؿ

 :منقج البحث
. ليلػى، فػى عػرض البحػوث ودراسػتقا وتحليلقػا، إلسػتسبلص المعػاييريتبا البحث الحالى المنقج الوصػفى التح 

 .ثم الدراسة الميدانية فى عرض ى ه المعايير على عينة من األسات ة والسبراء
 :خطوات البحث

 :أتبا البحث السطوات التالية
ونية القائمة على بمعايير تصميم المقررات اإللكتر عرض األديبات والدراسات والبحوث السابقة المتعلقة : أوالً 

 .المناقشات فى بيئات التعليم القائمة على الويب
، بمعايير تصميم المقررات اإللكترونية القائمة على المناقشات فى بيئات التعليم القائمة على الويبإعداد قائمة : ثانياً 

 :عن طري 
 .المستسلصة وتصنيفقا منطقياً  المعاييرتجميا ( 2)
 .وعرصقا على المحكمين كعينة إستطبلعية المعاييرة لقائمة إعداد الصيرة المبدئي( 5)
 .تعديل ى ه الصيرة المبدئية، فى صوء آراء المحكمين ومبلحظاتقم ومقترحاتقم( 3)
 .لقائمة المعاييرالتوصل إلى الصيرة النقائية ( 4)

 :إجراء الدراسة الميدانية، وذل  بتطبي  اإلستبانو كالتالى: ثال اً 
والمناىج وطرؽ التدريس وعلم النفس والصحة ة على عينة من األسات ة وأخصائيين تكنولوجيا التعليم عرض القائم( 2)

 .النفسية
 .عرض نتائج البحث: رابعاً 
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 .التوصيات والمقترحات: خامساً 
 :مصطلحات البحث

 :اإللكترونية المناقشة أساليب
مناقشػػات التػػى تػػتم عبػػر الويػػب لتبػػادؿ المعػػارؼ المناقشػػات اإللكترونيػػة إجرائيػػا بأنقػػا تلػػ  ال وفعػػرؼ البػػاح يو  
 .بين الطبلب والتى قد تكوف متاامنو أو تير متاامنووحل المشكبلت والمفاىيم 
تنفيػػػ  لالمناقشػػػة بأنقػػػا تلػػػ  اإلجػػراءات التػػػى يتبعقػػػا كػػػبلً مػػن المعلػػػم والمػػػتعلم  أسػػاليب وفعػػػرؼ البػػػاح يكمػػا  
 .المناقشة

 :البيئات اإللكترونية عبر الويب
فػو قاعػة دراسػية أو عػن بعػد  تعلموالمػ معلمىى االتصاؿ بين العرفقا مركا التعليم والتدريب اإللكترونى بأنقا وي 

  (.5008مركا التعليم والتدريب اإللكترونى، ) ألداء العملية التعليمية
ترونػػى للمتعلمػػين، إجرائيػػاً بأنقػػا تلػػ  البيئػػات التعليميػػة التػػى يػػتم مػػن خبللقػػا تقػػديم محتػػوى إلك وفعرفقػػا البػػاح يو 

 .ويتم تحقي  التفاعل واإلتصاؿ فيقا بين الطبلب من خبلؿ جميا األنشطة المتاحة
 :اإلطار النظرى للبحث: أوالً 

 :مكونات بيئة الفصل اإللكترونى
إلى مكونػات الفصػل اإللكترونػى بوجػو عػاـ وإف " 5002إبراىيم حسن محمد،"يشير نبيل جاد عامى نقبًل عن  

 :عناصرىا نتيجة إلختبلفات فى تصميم المواقا، وىى كما يلى إختلفو فى بعض
وىو عبارة عن تقويم شقرى على ىيئة مربعات يبين الشقر واليـو والتػاري،، ويظقػر فيػو : Calenderالتقويم الدراسى  -2

عػػات ومواعيػػد تػػاري، اليػػـو بػػاللوف األحمػػر أو األزرؽ ويمكػػن إسػػتسدامو لتحديػػد مواعيػػد اإلختبػػارات والتسػػجيل واإلجتما
 .تسليم الواجبات أو التكليفات وما إلى ذل 

وتشػػػػتمل علػػػى السػػػػاعات المكتبيػػػػة وعنػػػػاوين البريػػػػد : معلومػػػات عػػػػن أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػدريس المسػػػػتسدمين للمقػػػػرر -5
 .اإللكترونى ونب ة مستصرة عن كل معلم أو إدارى أو مساعد أو محاصر أو أستاذ زائر ذو عبلقة بالمقرر

وفيقػػا يضػػا األسػػتاذ رسػػائل مكتوبػػة موجقػػة للطػػبلب تتعلػػ  بػػالمقرر إلخبػػارىم  :Announcementنػػات لوحػػة اإلعبل -3
 .بمواعيد المحاصرات واإلختبارات واألجازات والتقويم الجامعى ومواعيد الح ؼ واإلصافة

( الموصػػوعخػػي  )وفيقػػا يقػػـو المعلػػم أو الطالػػب بكتابػػة رأس الموصػػوع ويطلػػ  عليػػو : Discussionلوحػػة النقػػاش  -4
وكتابة فقرة م بًل وتعليققا للطبلب حيث يظقر إسم كاتب الموصوع وعنوانو اإللكترونى ومرفقات الموصػوع وتػاري، كتابتػو، 
وبحيػػث يسػػتطيا الطػػبلب والمعلػػم رؤيػػة مػػا كتبػػو اآلخػػرين والتعليػػ  عليػػو، ويمكػػن رؤيػػة عػػدد الطػػبلب الػػ ين سػػجلوا ردود 

 .اؽ أى ملف ما ى ا الموصوعأفعالقم على كل موصوع، كما يمكن إرف
وفيقػػا يسػػتطيا أحػػد الطػػبلب أو مجموعػػة مػػن الطػػبلب المسػػجلين فػػى المقػػرر مػػن  :Room Chatترفػػة الدردشػػة  -5

التواصػػل مػػا بعضػػقم الػػبعض فػػى وقػػو محػػدد، كمػػا يمكػػن إسػػتسداـ ترفػػة الدردشػػة لئلطػػبلع علػػى الحػػوارات السػػابقة، 
عنػػاوين المواقػػا ذات العبلقػػة بالموصػػوعات المطروحػػة للنقػػاش داخػػل  وإرسػػاؿ رسػػائل خاصػػة للمعلػػم  أو الػػامبلء لعػػرض

 .المقرر
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وفيقػػا يضػػا المعلػػم المػػادة العلميػػة التػػى تشػػكل  :Document Course( وثػػائ  خاصػػة بػػالمقرر) محتػػوى المقػػرر  -6
يػة مكتوبػة محتوى المقرر، ويحدد تسلسل الموصوعات التى سيدرسقا الطبلب، كما يتكوف محتػوى المقػرر مػن مػادة علم

والتى تتكوف من مادة مرئية ومسموعة وصور ومحاكػاه أعػدت بالحاسػوب مػا عػروض )تصاحبقا مفردات متعددة الوسائ  
ويمكن أف تكوف المادة العلمية على شكل قراءات وتكليفات ومحاصرات وتعليمات خاصة باإلسػت كار وقائمػة ( للشرائ 

والصور، ويتم تنظيم موصوعات المقرر على ىيئػة ملفػات ومجلػدات مػا بالمصطلحات، باإلصافة إلى الوثائ  والم كرات 
 . وصبلت تقود الطالب إلى فصوؿ المقرر المستلفة

وتتكػوف مػن قائمػة  :Resources، والمصػادر Links External( الوصػبلت السارجيػة) قائمػة المراجػا اإللكترونيػة  -7
كل موقا، ويمكن أف يساىم كػل مػن المعلػم وطبلبػو فػى إعػداد بمواقا اإلنترنو ذات الصلة بالمقرر ما تعلي  مصاحب ل

القائمػػة، كمػػا يمكػػن تبويبقػػا بػػداخل الموقػػا حسػػب تػػاري، إعػػدادىا وحسػػب الموصػػوع الػػ ى تػػدور حولػػو أو حسػػب أسػػم 
 .الشسص ال ى أعدىا

تبػارات حيػث يرفػ  الطػبلب واجبػاتقم أو يعبئػوف اإلخ: Box Drop Homeworkصندوؽ الواجبات أو التكليفػات  -8
 .واإلستبيانات الساصة بالمقرر

يقػـو فيقػا المعلػم بإعػداد اإلختبػارات األسػبوعية والفصػلية واإلسػتبانات، وتتكػوف مػن أدوات  :آلية إعداد اإلختبارات -9
 .إلعداد األسئلة وتوزيا الدرجات المسصصة لقا وتحدد طريقة تاويد الطبلب بالتر ية الراجعة عن كل سؤاؿ

وفيقػػا يقػػـو المعلػػم بتحػػديث وتعػػديل اإلختبػػار واالسػػتبيانات التػػى صػػممقا بإسػػتسداـ آليػػة إعػػداد : يمأدوات التقػػو  -20
 .اإلختبارات

وفيو يطلا الطبلب على نتائجقم ودرجاتقم ويتابعوف طريقة توزيػا الػدرجات علػى   :Book Gradeسجل الدرجات  -22
 .ة من أدوات المقرركل وحدة فى المقرر، وعلى إستسداـ الطبلب لكل أداة إلكتروني

والػػ ى يقػػدـ إحصػػائيات عػػن تكػػرار إسػػتسداـ الطػػبلب لكػػل : Statistics Courseالسػػجل اإلحصػػائى للمقػػرر  -25
مكػػوف مػػن مكونػػات المقػػرر، كمػػا يسػػتطيا المعلػػم أف يطلػػا علػػى الصػػفحات التػػى زارىػػا الطػػبلب بك ػػرة، والوصػػبلت التػػى 

 .ات عدـ إستسدامقم لويستسدمونقا وأوقات إستسداـ الطبلب للموقا وأوق
وفيػػػو يسػػػتطيا الطػػػبلب أف يرسػػػلوا رسػػػائل خاصػػػة أو ملفػػػات أو أى : Center mail-Eمركػػػا البريػػػد اإللكترونػػػى  -23

 .مرفقات ما الرسالة إلى المعلم أو إلى أحد الامبلء أو لمجموعة منقم
، وصػػفحات Sheets Spread حيػػث يسػػتطيا الطالػػب إنػػااؿ الوثػػائ  والصػػور وأوراؽ العمػػل: الملفػػات المشػػتركة -24

HTML من اإلنترنو أو تحميلقا علػى اإلنترنػو ويمكػن أف تحمػل الوثػائ  التػى أعػدىا المعلػم أو أحػد الطػبلب بحيػث ،
 .يمكن قراءتقا ومراجعتقا وإعادة إنشائقا

بعػض  ىنػا يسػتطيا الطالػب أف يسػجل مبلحظاتػو أو أفكػاره كمػا يمكػن أف يضػا المعلػم أيضػاً : صفحة المبلحظػات -25
الواجبات كأف يطرح بعض األسئلة أو يعل  على بعض المقاالت ويطلب من الطالب أف يعل  عليقػا، كمػا يمكػن أف يطلػا 
الطالػب المعلػػم علػى موصػػوعات مفكرتػو حيػػث يقػـو المعلػػم بقػراءة وتعػػديل رؤوس الموصػوعات وعنػػدما يمكػن أف يقتػػرح 

 .على الطالب رؤوس موصوعات جديدة
يمكػػن أف يكػوف للمعلػم ولكػػل طالػب مسػػجل فػى المقػػرر  :Homepagesة للمعلػػم والطالػب الصػفحات الشسصػي -26

صفحة شسصية يضا فيقا مػا يشػاء مػن المعلومػات عػن نفسػة وبحيػث يسػتطيا المعلػم والطػبلب اآلخػروف اإلطػبلع علػى 
 .الصفحات الشسصية لبعضقم البعض
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المقرر اإللكترونى على دليل إرشػادى يقػدـ إجابػات يحتوى : Support Technicalالدليل اإلرشادى اإللكترونى  -27
، كمػا يحتػوى علػى دليػل Functionsعلى إستفسارات المتعلم ويعطى وصفاً مفصبًل لجميػا مكونػات المقػرر اإللكترونػى 

 يوص  للمتعلم طريقة إستسداـ المقرر التعليمى خطوة بسطػوة لتدريبػو علػى إسػتسداـ المقػرر  Tutorialتعليمى إلكترونى 
(5008  ،209 – 223.) 

 (:تير متاامنة -متاامنة) المناقشات اإللكترونية عبر الويب 
إلى أننا فى حاجة إلى أف يكتسب  (Carol B. Macknight, 2000)ماكنايو . تشير دراسة كاروؿ ب

بين الجمل طبلبنا المعرفة وأف يمارسوا المحاكمات العقلية، فيجب أف يكونوا قادرين على تفحص العبلقات المنطقية 
والعبارات وأف يكونوا قادرين على بناء المناقشات وإحتراـ وجقات النظر المستلفة والنظر إلى الظواىر من منامير 
متعددة كما يجب أف يكوف لديقم قدر من المرونة يساعدىم على إعادة التفكير حينما يقودىم العقل ل ل ، وى ا 

تشرؾ طبلبقا فى سلسلة من األنشطة والتى يمكن أف تسقم فى تحقي  فالجامعة تستطيا أف . يتطلب التفكير الناقد
فعلى سبيل الم اؿ نجد أف التبلمي  فى بيئة . النمو الفكرى للطبلب وذل  بما ىو متوافر لديقا من مناقشات عبر الويب

ة فى توليد يقوموف بإستسداـ حجرات الدردش University of Massachusettsالتعلم عن بعد بجامعة ماساشوسيتس 
 .األفكار وجلسات طلب المساعدة عبر اإلنترنو

كما يشير نبيل جاد عامى إلى أنو فى المناقشات الجماعية يقسم المعلم طبلبو إلى مجموعات صريرة بناء 
على إىتمامات معينة، بحيث يكوف لكل مجموعة موصوع خاص بقا، وبحيث تجما كل منقا معلومات حوؿ النقاط 

تحليل ى ه المعلومات، ومن ثم يتأىب المشاركوف فى كل مجموعة لعرض ما تم إنجازه أماـ الفصل المسصصة لقا ثم 
بأكملو، والقدؼ ىو تعليم المشاركين أف يعملوا معاً، وأف يستمعوا إلى بعضقم البعض، وأف يساندوا أعماؿ اآلخرين، 

 . األقراف وى ه الطريقة للتدريس تقـو على بناء المقارات التى تقوى التفاعل ما
وقد يتم عرض مقطا من الفيديو ومن ثم تطرح المناقشة حوؿ ى ا الفيلم وما يحتويو من حقائ  وما يطرحو 
من قيم ومبادىء، وقد يكوف لدى البعض إىتمامات زائدة بق ا المحتوى مما يجعل ى ا الموصوع ىاماً بالنسبة لقم، فى 

وكل فرد من المشاركين يريد من اآلخرين أف يتفقموا رأيو . ىوالوقو ال ى قد تكوف لدى البعض األخر حساسية تجا
ودوافعو تجاه ى ا الرأي، وحينما يستجيب كل أفراد المجموعة لق ا، فإف كل فرد فى المجموعة سيشعر بالتقدير ال اتى 

، واإلنتماء إلى لكونو مرتب  بق ا الموصوع أو مقتم بطرحو، وى ا من األىمية بمكاف فى بناء ال قة ال اتية لكل منقم
 .مجموعة المناقشة، واإلىتماـ بموصوع المناقشة

. وبالنسػػبة للجانػػب اإلجتمػػاعى، فػػإف المناقشػػة الجماعيػػة تبنػػى اإلحسػػاس بالتماسػػ  وال قػػة بػػين كػػل فػػرد وأخػػر 
، ويجػػب أف يػػتم قبػػوؿ اإلخػػتبلؼ فػػى اآلراء، أو األعػػراؽ، أو األجنػػاس خػػبلؿ المناقشػػات بػػل وإحتػػراـ ىػػ ه اإلختبلفػػات
فقػ ه اإلختبلفػػات فػى األفكػػار واإلتجاىػات الجديػػدة مػا أى عمػػل جمػاعى مػػن أى نػوع يسػػاعد المشػاركين فيػػو فػى بنػػاء 
مقػػارتقم الشسصػػية وال قػػة بأنفسػػقم فيمػػا يتعلػػ  بتقػػديم أرائقػػم الشسصػػية فػػى المواقػػف الجماعيػػة، والمناقشػػة الجماعيػػة 

وتنمية مقارات حػل المشػكبلت، وفػوؽ كػل ىػ ا، فقػى تشػجا علػى الفعالة تنتقى بقبوؿ اآلراء، وإحتراـ كل المعتقدات، 
وكػل أعضػاء المجموعػة ينبرػى أف يتفقمػوا آراء وأفكػار اآلخػرين قبػل الوصػوؿ إلػى إتفػاؽ حػوؿ . المشاركة فى المعلومات

م الموصوع، والمشاركين فى مجموعة صريرة يركاوف على الموصوع المطروح بنػاء علػى دعػم اآلخػرين لقػم وعلػى دوافعقػ
الشسصية، كمػا أف المناقشػات الجماعيػة داخػل المجموعػات الصػريرة تسػم  للمشػاركين بمعرفػة كػل مػنقم لآلخػر علػى 

 (.363 – 365،  5008) المستوى الشسصى وتعطيقم اإلحساس باإلنتماء إلى المجموعة 
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نة والتى إلى أف المحادثات تير المتاام (Carol B. Macknight, 2000)ماكنايو . كما يشير كاروؿ ب
ل ا، فإنو من الضرورى . تتم عبر الويب تسم  بإعطاء وقبوؿ التر ية الراجعة، كما تسم  بحدوث إنعكاس أكبر للتفكير

أف يكوف المشاركين عبر الويب على وعى بأىمية إستجاباتقم وأف يتعلموا طرح األسئلة بصورة جيدة عن أنفسقم وعن 
 .األخرين

ت اإللكترونيػػة سػػواء كانػػو متاامنػػة أو تيػػر متاامنػػة تسػػاعد فػػى بنػػاء قػػدرات ممػػا سػػب  يتضػػ  لنػػا أف المناقشػػا 
 .الطبلب العلمية واإلجتماعية والفكرية

 (:متاامنة، تير متاامنة)أساليب المناقشات 
تتنوع أساليب اإلتصاؿ بين المعلم والطبلب فبعضقا يكوف متاامن والبعض األخر تير متاامن، وكما يشير نبيل 

 :أنواع اإلتصاؿ اإللكترونى المتاامن وتير المتاامن كالتالى جاد عامى إلى
نظاـ الدردشة، : وىى تعنى حدوث الشىء فى نفس الوقو، وتشمل: اإلتصاالت اإللكترونية المتاامنة: أوالً  

 :المؤتمرات التفاعلية، وىى كالتالى
والمحادثة، ويسم  لؤلشساص بأف وىو نظاـ للدردشة  :Chat / IRC (Internet Relay Chat)نظاـ الدردشة ( 2)

يرتبطوا معًا مقما تباعدوا عبر المسافات إلجراء مناقشات حية عبر اإلنترنو، وىى التقتصر فق  على شسصين، ولكى 
تتم المشاركة عبر ى ا النظاـ فبلبد من إستسداـ برمجيات معينة ووصلة ما اإلنترنو بحيث يتم تشريل ى ه البرمجيات 

ين وعن طريققا يتم إرساؿ وإستقباؿ الرسائل عبر خادـ اإلنترنو ال ى يقـو بدوره بإرسالقا إلى كل على أجقاة المشترك
المشاركين فى ى ه المناقشة، حيث تتي  ى ه األداه إتصااًل متاامنًا فى نفس الوقو، سواء عن طري  الكتابة أو الصوت، 

األداة تقدـ التر ية الراجعة فورًا سواء بالنسبة للمعلم أو  فإف ى ه( فى نفس اللحظة) ونظرًا ألنقا تقدـ إتصااًل آنيًا 
 . بالنسبة لئلجابة الفورية على تساؤالت المتعلم أو المساعدات التى يطلبقا

وىى عبارة عن أدوات فعالة لئلتصاؿ بين مجموعة من األفراد : Conferences Interactiveالمؤتمرات التفاعلية ( 5)
عل بين المعلم والمتعلمين أو بين المتعلمين وبعضقم البعض؛ ومنو المؤتمرات الصوتية التى فى نفس اللحظة م ل التفا

تقـو على المحادثة الصوتية بين المجموعة ما إمكانية عرض الصور والرسـو على الشاشة لتبادؿ المعلومات حولقا فى 
 .تمرات مفتوحة أو خاصة بنظاـ معيننفس الوقو، ثم مؤتمرات الفيديو التفاعلية بالصوت والصورة سواء كانو مؤ 

وىى تعنى حدوث التفاعل بين أثنين أو أك ر من األشساص بشكل مؤجل : اإلتصاالت اإللكترونية تير المتاامنة: ثانياً 
 :البريد اإللكترونى، لوحات النقاش، وىى كالتالى: زمنياً، وتشمل

لرسائل عبر شبكات اإلتصاالت، وىو يتميا بسقولة ىو نقل ا :Mail-Electronic Mail (E(البريد اإللكترونى ( 2)
اإلستسداـ وتوافر إمكانيات تبادؿ المعلومات واآلراء، وطلب المساعدة وتقديم النص  إلى المتعلم باإلصافة لتبادؿ 

امنًا إال وما أف ى ه األداه ال توفر تفاعبًل متا . الرسائل ما المعلم واألقراف سواء كانو الرسائل فى رموز نصية أو مصورة
أنقا تتميا بسرعة تبادؿ الرسائل ما األفراد مقما تباعدت المسافات، ما إنسفاض التكلفة، وإمكانية إرساؿ رسالة 
واحدة إلى عديد من األفراد فى أماكن مستلفة من العالم وفى نفس الوقو، باإلصافة إلى إلحاؽ ملفات إصافية بق ه 

 .قراءتقا فى الوقو ال ى يناسبوالرسالة، وإمكانية رد المتعلم عليقا أو 
وىى عبارة عن لوحات إلكترونية توصا عليقا مبلحظات وتعليقات وأسئلة : Discussion Boardلوحات النقاش ( 5)

وإجابات من جانب كل من المتعلمين والمعلم أيضاً، وىى أداة للتفاعل تير المتاامن، مما يجعلقا مشابقة إلستسداـ 
كن أف تقدـ ى ه األداة إرتباطات أخرى بعدد من عناوين المواقا أو المصادر التى يمكن أف البريد اإللكترونى، ويم
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، Bulletin Board Systemيرجا إليقا المتعلم أو يتجوؿ خبلؿ صفحاتقا، وىى تعرؼ أيضًا باللوحات اإلخبارية 
وف فى الوقو المناسب لقم، كما وفيقا يمكن للمشاركين أف يتركوا رسائل لبعضقم البعض فى أى وقو ويتلقاىا اآلخر 

 (.495 – 483،  5008)يمكن تحميل الملفات وتنايلقا من على الموقا فى أى وقو 
إلى أف البريد اإللكترونى يتي  إمكانية التمرف  (Carol B. Macknight, 2000)ماكنايو . ويشير كاروؿ ب

ومن خبلؿ البريد اإللكترونى تستطيا أف تتصل . على ى ه المناقشات ألخ  أفكارًا إلى تعلم أك ر فكرًا وإنعكاساً 
 .الجامعة ما طبلبقا

 :األشكاؿ المستلفة للمناقشات اإللكترونية عبر الويب
أف ىناؾ عدد من األنشطة التعاونية التى  إلى (Carol B. Macknight, 2000)ماكنايو . يشير كاروؿ ب 

فمناقشة القراءة يمكن أف تتم على شبكة اإلنترنو . لناقديمكن أف يشترؾ فيقا الطبلب حيث يمكن ممارسة التفكير ا
كما أف ىناؾ أشكاؿ أخرى . ويتم مناقشة السؤاؿ المحورى ما األقراف والمعلمين( ندوة)فى شكل مجموعة موسعة 

 :للمناقشة يمكن أف تساعد على تحسين التفكير الناقد وتحليل المقمات، وىى تتضمن ما يلى
 .ؿ مجموعات صريرة يقودىا المعلم أو قائد المجموعةمناقشات تتم من خبل( 2)
 .مناقشات تتم من خبلؿ مجموعات تتكوف من شسصين يقوماف بمناقشة قضايا ومشكبلت لفترة وجياة( 5)
مناقشات قضايا يتم فيقا إستسداـ مشكبلت حقيقية أو محاكاة مشكبلت لتحليلقا بالتفصيل ويتم تقديم حل أو ( 3)

 .كبلتقرار بشأف ى ه المش
فرؽ للمنامرة يقـو من خبللقا الطبلب بتحسين مقارات التفكير الناقد من خبلؿ صياتة األفكار والدفاع عن ( 4)

 .المواقا ومواجقة براىين المعارصة
مجموعات مناقشة يتم من خبللقا تقسيم األعضاء إلى مجموعات فرعية لمناقشة جوانب متنوعة لموصوع ما ثم ( 5)

 .ة مسئولية تقديم أو تدريس المعلومات التى تم التوصل إليقا إلى األعضاء اآلخرينتتحمل ى ه المجموع
 .محاكمات صورية يقـو من خبللقا الطبلب بإفتراض األدوار المستلفة لؤلفراد فى محاكمات حقيقية( 6)

ش وإنعكاس التعاونية للمناقشات التى تتم عبر اإلنترنو لديقا القدرة على تحقي  تفاعل ونقا ى ه األشكاؿ
 .متاايد لدى الطبلب وتوجيو مقارات الناقد لديقم

 :الدراسات التى تناولو إستسداـ أسلوب المناقشات اإللكترونية سواء كانو متاامنة أو تير متاامنة
وىنػػاؾ العديػػد مػػن الدراسػػات التػػى تناولػػو المناقشػػات اإللكترونيػػة سػػواء كانػػو متاامنػػة أو تيػػر متاامنػػة عبػػر الويػػب 

والتػى ىػدفو  (Collins, Mauri P. & Berge Zane L., 1996) ودراسػة مػاوورى كػولينا، وبيػرج زيػن: تػالىوىػى كال
إلى تسقيل التفاعل بين مستسدمى البػرامج التفاعليػة التعليميػة عبػر اإلنترنػو، كمػا ركػات علػى الػدور الػ ى يلعبػو الميسػر 

والتػى  (Collins, Mauri P. & Berge, Zane L., 1997) ودراسػة كػولينا وبيػرج. فػى تنشػي  تقنيػة التعلػيم مػن بعػد
ىدفو إلى التعم  فى دراسة وتحليل أىمية جماعات المناقشات اإللكترونية عبػر الويػب وكػ ل  التعػرؼ علػى دور مػدير 
المناقشة كوسي  بين أطراؼ مجموعػات األخبػار، حيػث أشػارت نتػائج الدراسػة إلػى أىميػة دور الوسػي  فػى إدارة وتفعيػل 

 (Wild & Martyn, 1999) ودراسػة وايلػد، ومػارتين. مجموعػات األخبػار أو المناقشػات عبػر الويػب بصػفة عامػةتقنيػة 
والتى أشارت إلى كيفية توميف تقنية القوائم البريدية ومجموعات األخبار فى التعلػيم، حيػث تمػو الدراسػة بػالتطبي  علػى 

كتابة الرسػائل وإرسػاؿ األسػئلة وذلػ  للتأكػد مػن قػدرة ىػ ه   عينتين من الطبلب فى المملكة المتحدة وأستراليا من خبلؿ
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. التقنيػػة علػػى تعميػػ  المفػػاىيم التعليميػػة والعلميػػة بػػين الطػػبلب فػػى المجمػػوعتين مػػن خػػبلؿ التواصػػل عبػػر تلػػ  التقنيػػات
سػػتعرض العديػػد مػػن التقػػارير المتعلقػػة حيػػث ت (Bhattacharya & Madhumita, 1999) ودراسػػة بتشػػالى وماىمػػا

، بػػالتطبي  علػػى عينػػة مػػن ثبلثػػة وحػػدات تعليميػػة مستلفػػة متاامنػػوالتيػػر و  المتاامنػػةقارنػػة الموصػػوعية بػػين المناقشػػات بالم
الجػدير بالػػ كر أف مفقػػـو " الدراسػة تسػػتقدؼ الوقػوؼ علػػى مػػدى تػأثير ىػػ ه المناقشػات بنوعيقػػا علػػى السػرائ  المعرفيػػة 

 ،"نفسػػو عػػن كػػم وحجػػم وطبيعػػة المعػػارؼ والمعلومػػات المحيطػػة بػػوالسريطػػة المعرفيػػة يم ػػل أداة فعالػػة يطورىػػا الطالػػب ل
، يعملػػوف بمنظمػػات وشػػركات متباينػػة النشػػاط" المقنيػػين "مػػن خريجػػو كليػػة القندسػػة  25الدراسػػة أرجريػػو علػػى عينػػة مػػن 

نػة بيػنقم حيث تم إلحاؽ ىؤالء ببرنامج للدراسات العليا عبػر الويػب وطبقػا للسريطػة المعرفيػة لػدى كػل مػنقم أمكػن المقار 
وقػػد بيتنػػو ، "الحصػػيلة المعرفيػػة والمقنيػػة " علػػى كػػل مػػنقم  وتيػػر المتاامنػػو المتاامنػػور أدوات المناقشػػة يمػػن حيػػث تػػأث

 .Berge, Zane L) ودراسػة بيػرج وكػولينا. عرفو لكل منقم بصورة واقعيةمثر ى ه التقنيات على زيادة القدر الأالدراسة 

& Collins, Mauri P., 2000)  ىدفو إلى التعرؼ على أدوار الوسطاء أو األطراؼ المساعدة على تطبي  تقنيػة والتى
مجموعات األخبػار فػى تبػادؿ المعرفػة والمعلومػات الدراسػية والػرب  بػين الطػبلب وبعضػقم الػبعض، وقػد أكػدت الدراسػة 

ات األخبػار أو القػوائم على أىمية دور الوسي  فى تفعيل وتنشي  عمليػة التبػادؿ المعرفػى والمعلومػاتى مػن خػبلؿ مجموعػ
بقػػدؼ تعايػػا إسػػتسداـ التفكيػػر الناقػػد بػػين  (Carol B. Macknight, 2000) ماكنايػػو. ودراسػػة كػػاروؿ ب. البريديػػة

الطػػبلب مػػن خػػبلؿ المناقشػػات عبػػر الويػػب، وتناولػػو الدراسػػة أىميػػة دور الجامعػػة فػػى تػػوفير المناقشػػات المستلفػػة عبػػر 
بأف أسئلتقم عبر المناقشات تجاه زمبلئقم وإستجاباتقم لقػا دور فػى تنميػة التفكيػر الويب وتدريب الطبلب وزيادة وعيقم 

وإجػػراء مناقشػػات موصػػوعية عبػػر الويػػب، وأوصػػحو أف تػػدريس التفكيػػر الناقػػد مػػن خػػبلؿ المناقشػػات عبػػر الويػػب يعتبػػر 
حاجة إلػى تنميػة مقػارات التفكيػر إستراتيجية ىامة فى تحسين التعليم والتعلم فى المنتديات اإللكترونية، وأف الطبلب فى 

فى دراسػاتقم وفػى المشػكبلت المعقػدة التػى سػيواجقونقا فػى المسػتقبل مػن أجػل التنػافس والبقػاء وفػى اإلختيػارات التػى 
سػػػػيكونوف مػػػػرتمين عليقػػػػا كنتيجػػػػة لئلنفجػػػػار المعلومػػػػاتى والتريػػػػرات التكنولوجيػػػػو السػػػػريعة األخػػػػرى، كمػػػػا أوصػػػػحو أف 

-Davidson) ودراسػػػة. عبػػػر الويػػػب تسػػػم  بإعطػػػاء وقبػػػوؿ تر يػػػة راجعػػػة ذات تػػػأثير عػػػالى المحادثػػػات تيػػػر المتاامنػػػة

Shivers, G., Muilenberg,L. & Tanner, E.,2000)  والتػػى تناولػػو اإلختبلفػػات بػػين مشػػاركة الطػػبلب فػػى
إسػتسداـ طػرؽ المناقشات المتاامن وتير المتاامن، حيث ركات ى ه الدراسػة علػى تحليػل التفػاعبلت التػى تحػدث أثنػاء 

والمناقشات تير المتاامنػة، وقػد أشػارت نتػائج الدراسػة إلػى أف المشػاركات الكليػة ( ترفة المحادثة)المناقشات المتاامنة 
للطبلب فى المناقشات شملو ثمانية أنماط من المشاركات التى لقػا صػلو بالموصػوع وتيػر ذات الصػلة بالموصػوع، كمػا 

دثػػة أمقػػروا عػػدد مػػن اإلسػػتجابات والتصػػاري  المػػؤثرة فػػى نمػػ  المشػػاركة ذات أوصػػحو أف المشػػاركين فػػى ترفػػة المحا
الصلة بالموصوع فى كبل األسابيا عن المشاركة فػى المناقشػات المتسلسػلة، وذلػ  باإلعتمػاد علػى إسػتبياف النتػائج، كمػا 

األحػػواؿ قػػد إسػػتمتا وجػػد بعػػض الطػػبلب صػػعوبة فػػى المحادثػػة التػػى تػػتم فػػى ترفػػة المحادثػػة المتاامنػػة، ولكػػن فػػى كػػبل 
حيػث ( 5002)ودراسػة محمػود سػيد محمػود . الطبلب بق ا النم  من التفاعل وإستمتعوا أيضاً بالمناقشات المتسلسػلة

وتوصػل إلػى أف أسػلوب المناقشػة المتبػا ( تبػادؿ األسػئلة واألجوبػو)أعد الباحث برنػامج كمبيػوتر بإتبػاع أسػلوب المناقشػة 
ودراسػة كينكػا . م المعلومػات العامػو مقارنػة بأسػلوب المناقشػة بػدوف إسػتسداـ الكمبيػوتربواسطة الكمبيوتر يساعد فى تعل

والتػى تناولػو التعػرؼ علػى مسػتويات إدراؾ ووجقػات  (Kanuka, Collett., & Caswell., 2002) وكوليػو وكسػويل
منػة فػى التعلػيم عػن بعػد، حيػث نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات نحو فقم تأثير إستسداـ تقنية المناقشات تير المتاا

جامعة، حيث أوصحو الدراسة أف خبػرة عضػو ىيئػة التػدريس بالجامعػة تمكنػو  25أجريو الدراسة الحالية بالتطبي  على 
 ودراسػة كيػر. من السيطرة على التعليم عن بعض وتعاز لديػو القػدرة علػى تطويػا تقنيػة المناقشػات تيػر المتاامنػة فيمػا بعػد
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(Kear, Karen, 2002)  والتى ىدفو إلى إستسداـ المناقشات تير المتاامنة كػأداة للتعلػيم القندسػى، حيػث ركػات فػى
والمطبقػة بالجامعػة المفتوحػة " تقنية التعليم من بعػد"ى ا النوع من التعليم، من خبلؿ تطبي  مفقـو المؤتمرات عبر الويب 
الػػدعم، : قشػػات تيػػر المتاامنػػو بػػالتعليم القندسػػى وىمػػاببريطانيػػا، وقػػد ركػػا المقػػاؿ علػػى طػػريقتين مستلفتػػين لتطبيػػ  المنا

حيػػػث أوصػػػحو  (Nielsen,J., 2002A) ودراسػػػة نيلسػػػوف. اإلختيػػػار للطالػػػب، التقيػػػيم المسػػػتمر ألنشػػػطة المجموعػػػة
الدراسػة أف البريػد اإللكترونػى يرعػد مػن التطبيقػات الرئيسػية القامػة علػى شػبكة اإلنترنػو، حيػث يسػتسدمو كبػار السػن ممػا 

وا السامسػػة والسػػتوف مػػن العمػػر بك ػػرة، كمػػا أوصػػحو الدراسػػة قػػوة اإلرتبػػاط بػػين سػػقولة إسػػتسداـ الموقػػا ووصػػوح تجػػاوز 
 Khe Foon) ودراسػة كيػو فػوف وونػج سػـو. تصػميمو وبػين قػدرة المسػن علػى اإلسػتفادة ممػا ورد مػن بيانػات ومعلومػات

Hew & Wing Sum Cheung, 2003) مناقشػات تيػر المتاامنػة كطريقػة للترلػب والتى ىدفو إلػى كيفيػة إسػتسداـ ال
علػى مشػػكلة التواصػػل الفػػورى بػػين الطػػبلب وبعضػػقم الػػبعض أو بيػنقم وبػػين المػػدرس بالفصػػل الدراسػػى والتػػى تػػم تطبيققػػا 

طالب وطالبة وذل  للتأكد من قػدرة المناقشػات تيػر  48بدولة سنرافورة، حيث أجريو تطبي  ى ه التقنية على عينة من 
فاعليػػػة علػػػى عمليػػػات تصػػػميم مشػػػروعات الميػػػديا حيػػػث أشػػػارت الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود تػػػأثير إيجػػػابى لطريقػػػة المتاامنػػػة الت

 ,Hawkey K) ودراسػة ىػاوكى. مػن الطػبلب مػن المشػاركة اإليجابيػة% 9336المناقشات تير المتاامنة حيث مكنػو 

ا علػػى تحليػػل دور المعلػػم والمػػتعلم وىػػى دراسػػة حالػػة معنيػػة بالمناقشػػات النصػػيتة المتاامنػػة عبػػر االنترنػػو وتركػػ (2003
والعبلقػػة بينقمػػا وأثػػر ىػػ ه التقنيػػة علػػى مػػا يرسػػمى بالبنائيػػة االجتماعيػػة، حيػػث تمػػو ىػػ ه الدراسػػة علػػى عينػػة قوامقػػا سػػبعة 

بيتنو الدراسة أف بمقدور ىػ ه التقنيػة أف ترحػدث فرقػا جوىريػا ، ملتحقوف ببرنامج للدراسات العليا" متدربا " عشر مدرسا 
ودراسػة جػودى شػيرد، جػوف ميللػر، . م المعرفة والمعلومات المتاحة للمتػدرب بالمقارنػة بػالطرؽ التقليديػة فػو الػتعلمفو ك

والتػػى تناولػػو مفقػػـو منتػػديات  (Judy Sheard, Jan Miller & Sita Ramakrishnan, 2003) سػػتا ريماركشػػن
لجامعيػػة األولػػى وطػػبلب الدراسػػات العليػػا، وكيفيػػة المناقشػػة الموجػػودة عبػػر الويػػب كػػأداة للتواصػػل بػػين طػػبلب المرحلػػة ا

تطويعقا أو إستربللقا فى التعليم عن بعد، حيث تستعرض الدراسة تجربة إحػدى الجامعػات وىػى جامعػة مونػاش حيػث تػم 
تطبيػػ  ىػػ ه التقنيػػة بقػػا، وتركػػا الدراسػػة علػػى الجقػػود التػػى يبػػ لقا المدرسػػين بقػػ ا الصػػدد والصػػعوبات والمعوقػػات التػػى 

 Dezhi Wu & Starr Roxanne) ودراسػة. قا المدرسػين فػى تطويػا ىػ ه التقنيػة واللجػوء إليقػا كتقنيػة تعليميػةيبػ ل

Hiltz, 2004)  طالػػب، ومػػن خػػبلؿ  226والتػػى إسػػتسدمو فػػى ىػػ ه الدراسػػة نظػػاـ الويػػب سػػى تػػى، حيػػث إشػػترؾ بقػػا
شار الطبلب إلى أنقم فػى حاجػة لمايػد مػن تحليل نتائج الطبلب عن بعض األسئلة المفتوحة تحسنو عملية المناقشة، وأ

التر يػػة الراجعػػة مػػن المػػدربوف، وكػػ ل  فػػإف المػػدرب فػػى حاجػػة إلػػى أف يقضػػى مايػػد مػػن الوقػػو ليمسػػ  بامػػاـ المناقشػػة  
 Rachel M. Pilkington & S. Aisha) ودراسػة راشػيل وإيشػا. كػ ل  فػإف بعػض التعليمػات قػد تكػوف تيػر مفيػدة

Walker,2004)   فعالية المناقشات المتاامنة فى التعليم العالى حيػث أشػارت إلػى أف تعػاوف المجموعػات بقدؼ توصي
الصػريرة يعطػى فرصػػة مناسػبة لمناقشػػات ناقػده والتػػى إعتمػدت فػػى المناقشػات المتاامنػػة علػى إسػػتسداـ إسػتراتيجية لعػػب 

أمقػػرت نتائجقػػا أف الطػػبلب سػػواء  األدوار فػػى بيئػػة تعلػػم إفتراصػػية كجػػاء مػػن دراسػػتقم فػػى المقػػررات الساصػػة بقػػم والتػػى 
كػػانوا عػػن بعػػد أو وجقػػاً لوجػػو يعملػػوف بتعػػاوف مػػا بعضػػقم الػػبعض ومسرجػػاتقم قابلػػة للمقارنػػة فػػى صػػورة مقػػاالت محػػددة 
وىػػ ا يػػدؿ علػػى أف إسػػتسداـ المناقشػػات المتاامنػػة يسػػاعد فػػى زيػػادة وعػػى الطػػبلب ألدوارىػػم بفعاليػػة وكػػ ل  إدارة ىػػ ه 

والتػى  (Wang,C. 2004) ودراسػة وانػج. ب مما يساعد فى تحسػين وتعمػ  وتمركػا المناقشػةالمناقشات من قبل الطبل
معلم قبل السدمة تناولوا مقررات فػى إدارة الفصػل حيػث  32تناولو طرؽ المناقشات المتاامنة عبر الويب والتى تناولو 

لمجموعػات الصػريرة فػى المناقشػات أمقرت نتػائج البحػث أف مقػارات الصػداقة ودور الوسػي  يعتبػر أساسػى للتػأثير فػى ا
المتاامنة ك ل  فإف القدوء للويب فعاؿ بالنسػبة للمجموعػات الكبيػرة فػى المناقشػات المتاامنػة كػ ل  فػإف الموصػوعات 
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 & Willem S, Henk G) ودراسػة ويليػاـ، ىانػ ، ىيبػى. الجدلية والمادوجة تسػاعد فػى تشػجيا نشػاطات المشػاركين

Henny P, 2004) و إلػػى التعػػرؼ علػػى تػػأثير مناقشػػة بعػػض المشػػكبلت مػػن خػػبلؿ تقنيػػة المناقشػػات تيػػر والتػػى ىػػدف
المتاامنة على قدرة الطػبلب علػى المشػاركة بالموصػوعات التعليميػة، حيػث أجريػو الدراسػة علػى عينػة مػن طػبلب الطػب 

عرصػػػو علػػػى طالػػػب، وقسػػػمو العينػػػة لمجمػػػوعتين، واحػػػدة تجريبيػػػة واألخػػػرى صػػػابطة، و  48بالسػػػنة األولػػػى وعػػػددىا 
المجموعػػة التجريبيػػة مناقشػػة مشػػكلة كيفيػػة تنظػػيم صػػر  الػػدـ المرتفػػا، بينمػػا عػػرض علػػى المجموعػػة الضػػابطة مشػػكلة 
البصر، ثم درس موصوع صر  الدـ لكافة الطبلب، ثم طلب مػن كػل مػنقم عػرض ورقػة عمػل عػن الموصػوع وإدارة حػوار 

فقم طبلب المجموعػة التجريبيػة لمػادة تنظػيم صػر  الػدـ فى % 55بشأنو، حيث أوصحو الدراسة أف ثمة زيادة قدرىا 
بالمقارنػػة بمػػن درسػػقا علػػى ىيئػػة نصػػوص فقػػ  مػػن المجموعػػة الضػػابطة ممػػا يشػػير إلػػى أىميػػة إسػػتسداـ المناقشػػات تيػػر 

حيػث تقػدـ الدراسػة نمػوذج  (Elizabeth Murphy & Jamie Loveless,2005) ودراسػة إلياابلػا وجيمػى. المتاامنػة
متاامنة لكل من المعلم والمتعلم لتقيػيم المناقشػات مػن خػبلؿ محتػوى الػتعلم، حيػث توصػ  الدراسػة نمػوذج مناقشة تير 

 Helen) ودراسػة ىيلػين ونانػ . لتحليل مشاركات الطبلب فى المناقشػات مػن خػبلؿ عػاملين ىمػا عػدد وطػوؿ الرسػائل

Wozniak, 2005) يتضػمن العديػد مػن األنشػطة التوجيقيػة  مشػروع، حيػث أجػرت كليػة العلػـو التطبيقيػة بجامعػة سػيدنو
مػػن خػػبلؿ توميػػف تقنيػػة المناقشػػات ، الرػػرض منقػػا تحسػػين وتطػػوير نوعيػػة السبػػرات الموجػػودة لػػدى عينػػة مػػن الطػػبلب

سػالموف "حيث طربت  علػى العينػة نمػوذج ،  5004/5005وأجريو ى ه الدراسة فو الفترة ما بين ، المباشرة أو المتاامنة
وقػد . ة لقيػاس وتقػدير طبيعػة  ومسػتوى السبػرة للطالػب الناتجػة عػن التعلػيم المباشػر عبػر االنترنػوذي المراحل السمس" 

وال انية صابطة وبالمقارنػة بػين المجػوعتين تبػيتن تػأثر التعلػيم التاامنػو ، واحدة تجريبية ، قرستمو عينة الدراسة لمجموعتين 
 Elizabeth) ودراسػة. متػوافرة لػدى الطػبلب بالعينػة التجريبيػةأو المباشر عبر االنترنػو فػو زيػادة كػم وجػودة السبػرات ال

Murphy & Maria A- Rodriguez Manzanres, 2006)  والتػى ركػات علػى السػلوكيات الفرديػة للمشػاركين فػى
المناقشات تير المتاامنة، حيث أجريو الدراسة على عينة من طبلب الصف السابا الدراسى، كما إىتمػو ىػ ه الدراسػة 

نظػػر لنتػػائج التحليػػل لقػػ ه المناقشػػات لكيفيػػة إسػػتربللقا أو تطويعقػػا فػػى صػػورة مؤشػػرات أو أدوات قيػػاس تصػػل  عنػػد ال
للتعرؼ على سلوكيات المشاركين المتناقشين عبر ى ه الطريقة، وكػ ل  معرفػة عبلقػة المناقشػات تيػر المتاامنػة بالعوامػل 

وأشػػػارت نتػػػائج . ع، السػػػن، الدافعيػػػة، المسػػػتوى التعليمػػػىاالخػػػرى التػػػى تػػػؤثر علػػػى السػػػلوؾ الفػػػردى للمتنػػػاق  م ػػػل النػػػو 
مػػػن % 63مػػػن المشػػػاركين قػػػد إتفقػػػوا علػػػى حلػػػوؿ مشػػػتركة للمشػػػكبلت التػػػى نوقشػػػو، وأف % 64الدراسػػػة إلػػػى أف 

مػػػن % 37والتعػػػرؼ علػػػى تفضػػػيبلتقا بدقػػػة، بينمػػػا  المناقشػػػات كانػػػو تركػػػا علػػػى المشػػػكبلت وكيفيػػػة صػػػياتة المشػػػكلة
والتػى ىػدفو  (Robin Kay,2006) ودراسػة روبػن كػى. لى الحلوؿ أو بدائل الحلوؿ المقترحةالمناقشات كانو تركا ع

إلػػى إسػػتسداـ المناقشػػات تيػػر المتاامنػػة عبػػر الويػػب لتعلػػيم البػػرامج التقديميػػة لطػػبلب المػػدارس ال انويػػة حيػػث أوصػػحو 
الطريقػػػة التقليديػػػة لتػػػدريس نفػػػس الدراسػػػة أف قػػػدرة الطالػػػب علػػػى فقػػػم الموصػػػوعات واإللمػػػاـ بقػػػا قػػػد زادت بالمقارنػػػة ب

الموصوعات، كما أوصحو الدراسػة أف ثبلثػة أربػاع المشػكبلت المرتبطػة بالتػدريس وفقػم المػادة العلميػة قػد تبلشػو مػن 
والتػػى تناولػػو عمليػػات  (Schrire,S.,2006) ودراسػػة شػػكرير. خػػبلؿ التػػدريس والمناقشػػات تيػػر المتاامنػػة عبػػر الويػػب

حيث قدمو نموذج لتحليل المعرفة المشتركة المبنيػة مػن خػبلؿ . خبلؿ المناقشات تير المتاامنةالبناء المعرفى التى تتم 
حيػػث . المناقشػات تيػر المتاامنػة طبقػاً لدراسػة منتػديات المناقشػة عبػر الويػػب والتػى تػم تطبيققػا فػى نطػاؽ التعلػيم العػالى

وقػد تػم تحليػل المحتػوى علػى عػدد . النصػوص يسم  ى ا النموذج بفحص اإلتصاؿ من منظور التفاعل والمعرفة وتحليل
ونتيجػػػة . مػػػن المسػػػتويات بػػػالتركيا علػػػى المناقشػػػة ذاتقػػػا وخيػػػوط المناقشػػػة والرسػػػائل والتبػػػادالت واإلنتقػػػاؿ بػػػين الرسػػػائل

لئلسػػتجابات التػػى وجػػدت بػػين المتريػػرات التػػى تم ػػل المسػػتويات المستلفػػة للتحليػػل وخاصػػة العبلقػػة بػػين نػػوع التفاعػػل 
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حيػث تتكامػل . حث الناقد، فقد أمكن بناء مسط  لتقوية البناء المعرفى فى مجموعات المناقشة تير المتاامنةومرحلة الب
 ودراسػػػة سيموسػػػن وبنفيلػػػػد. األبعػػػاد المعرفيػػػة والتفاعليػػػة فػػػػى الػػػتعلم التعػػػاونى والمػػػػدعم بالحاسػػػب فػػػى ىػػػ ا المسطػػػػ 

(Simonsen, L. & Banfield, J, 2006) رح طوبولوجية التدخل التى يتبعقػا المػدرس أثنػاء والتى ىدفو إلى تفسير وش
تطبيػػ  تقنيػػة المناقشػػات تيػػر المتاامنػػو عبػػر الويػػب، وذلػػ  بقػػدؼ تحسػػين قػػدرة الطػػبلب علػػى التحػػاور والتفاعػػل بطريقػػة 
رياصية، وقد أجريو الدراسة على عينة من طبلب التعليم عن بعد من خبلؿ تطبي  كامل لتقنيػة المناقشػات تيػر المتاامنػة 

القػدرة : أف مقدرة المدرس علػى التػدخل رىػن بػاآلتى" بين الطبلب"بينقم، وقد تبين من خبلؿ معدالت اإلستجابات  ىنا 
أو الرتبػػة فػػى حػػل المشػػكبلت الطارئػػة، مػػدى صػػبلحية طريقػػة التػػدخل مػػن أساسػػقا، القػػدرة علػػى إعػػادة توجيػػو الحػػوار أو 

بػين الطػبلب، كمػا أوصػحو الدراسػة أف قػدرة المػدرس علػى التػدخل المناقشة، القدرة على التوسا فى الحوار والمناقشة 
. المتاامنػة يػؤثر إيجابيػاً علػػى مقػدرة الطػبلب ذاتقػػم علػى المشػاركة فػى ىػػ ه التقنيػة فيمػا بعػػد النػاج  فػى المناقشػات تيػػر

الرسػائل والتى ىدفو إلػى التعػرؼ علػى تػأثيرات معوقػات  (Allan Jeong & Sunyoung, 2007) ودراسة ألن وسيبونج
وعناوينقػا علػى الحػوار التعػاونى النػاجم أو المػرتب  بالمناقشػات تيػر المتاامنػة عبػر الويػب، حيػث أجريػو الدراسػة تطبيقػاً 

بتطبيػػ  تقنيػػة تعليميػػة جديػػدة، وقػػد قسػػمو العينػػة لمجمػػوعتين واحػػدة تجريبيػػة " تحػػو التسػػرج"طالبػػاً  38علػػى عينػػة مػػن 
، "التفسػير"، النقػد "الحجػة"، الػدليل "الجػدؿ"الحوار : تداولة ل بلثة فئات وىىواألخرى صابطة، كما صنفو الرسائل الم

وقػػد وزعػػو جملػػة مػػن الرسػػائل المصػػنفة طبقػػاً للتصػػنيف السػػاب ، لمبلحظػػة مقػػدرة الطػػبلب فػػى التعػػرؼ علػػى مضػػموف 
إرشػادات أو تعليمػات دوف مػنحقم أى . الرسائل طبقػاً لعنوانقػا، بينمػا وزعػو ذات مجموعػة الرسػائل علػى العينػة الضػابطة

بسصوص طبيعة مضموف الرسائل، كما أوصحة الدراسة أف عنواف الرسػالة قػد يشػكل أسػاس يسػير عليػو الطالػب فيمػا بعػد 
  .فى حواره أو نقاشو ما الرير

 :بناء أدوات البحث: ثانياً 
 :ومصادر اشتقاؽ معايير الدراسة الحالي( 2)

المقػػػرر اإللكترونػػػى فػػػى التصػػػميم تصػػػميم وتطػػػوير لدراسػػػة الحاليػػػة بالتوصػػػل إلػػػى قائمػػػة معػػػايير ال وفقػػػاـ البػػػاح 
التعليمػػى عبػػر الويػػب قػػائم علػػى أسػػاليب مستلفػػة مػػن المناقشػػات اإللكترونيػػة لتنميػػة التفكيػػر وبنػػاء المعػػارؼ لػػدى طػػبلب 

إلػى العديػد مػن  م، وذلػ  بعػد رجػوعقير المقررقا أثناء تصميم وتطو توالتو استسدم تكنولوجيا التعليم كمصممين تعليميين
 :حيث إشتقو ى ه المعايير من المصادر التاليةالمصادر، 

 :المراجا التو ىدفو إلى وصا المعايير -2
فعلػى المسػتوى العػالمو، . فو كل المجاالت، ومنقػا التعلػيم قومياً  أصب  االىتماـ بالمعايير حركة عالمية، ومطلباً 

 ISO  "International Standardization‘‘ لتوحيػػػد القياسػػػوالمنظمػػػة الدوليػػػة ل)تقػػػـو منظمػػػة المعػػػايير الدوليػػػة 

Organization ) بتحديد المعايير الساصة بػاألداءات والعمليػات والمنتوجػات(ISO 9000-9004 ) وىػو معػايير عامػة
محمػد ) لم توصػا لمنتوجػات أو خػدمات معينػة، ولكنقػا تصػل  للتطبيػ  علػى أي منتجػات أو خػدمات، ومنقػا التعليميػة 

 (.5004ة خميس، فوزية أبا السيل، عطي
كمػػا قامػػو لجنػػة ،  وعلػػى المسػػتوى المحلػػو قامػػو وزارة التربيػػة والتعلػػيم بمصػػر بإعػػداد المعػػايير القوميػػة للتعلػػيم

 المناىج ونواتج التعلم بإنتاج وثيقة المنقج، وتتضمن مستويات معيارية لكل عنصر من عناصر المػنقج، وىػو تم ػل إطػاراً 
 (.5003، وزارة التربية والتعليم). لعمليات التطوير فو المستقبلوموجقات  مرجعياً 
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 :الدراسات التى تناولو المعايير -5
األديبػػات و مػػن خػػبلؿ إطػػبلع الباح ػػة علػػى الدراسػػات ، و جريػػو دراسػػات وبحػػوث عديػػدة بقػػدؼ وصػػا معػػاييرأ 

ء أساسػية للمناقشػات تيػر المتاامنػة والتػى تناولػو أربػا أجػاا (Bart, P. Beavdin, 1999 ) بػارتدراسػة  م ػل السػابقة
األسئلة المصممة بعناية والتى تستسلص باألخص من موصوع المناقشة، تاويد المتعلمػين عبػر الويػب باإلرشػادات : وىى

البلزمة إلعػداد إجابػات الموصػوع، إعػادة صػياتة األسػئلة التػى تحتػاج إلػى تصػحي  عنػدما تػ ىب اإلجابػات إلػى الطريػ  
التوصػل  حػوؿ( 2999) مصػطفو جػودت مصػطفو دراسػة. اود باألساس الصحي  لملسػص المناقشػةالرير صحي ، والت

مجموعػػة مػػن المعػػػايير التربويػػة إلنتػػاج بػػرامج الكمبيػػػوتر التعليميػػة بمػػا يتوافػػ  وطبيعػػػة المنػػاىج الدراسػػية المصػػػرية،  ىإلػػ
. بػرامج الكمبيػوتر التعليميػة للمرحلػة ال انويػة قائمة محكمة بالمعاير التربوية والمتطلبات الفنية إنتاج ىتوصلو الدراسة إل

حيػث ىػدفو  (Lozano, M., Gonzalez, P., Montero, F., Pascual,J., M., Ramos, I., 2000) دراسػة
الدراسة إلػى توصػي  تكامػل القابليػة لئلسػتسداـ فػى عمليػة تطػوير واجقػة التفاعػل لتطبيقػات اإلنترنػو، ومػن ثػم فالقػدؼ 

امػػل نمػوذج تفاعػػل المسػتسدـ مػػا البرنػامج الموجػػو لتحسػين بيئػػة التفاعػل، بحيػػث يتيسػر تطبيقػػو مػن ىػ ا البحػػث ىػو تك
نمػػاذج المقػػاـ، : بشػػكل متػػوازى ويقبػػل التطػػوير بحسػػب المحػػددات العامػػة، ويتكػػوف ىػػ ا النمػػوذج مػػن أربػػا نمػػاذج ىػػى

اعدة المسػتسدـ للوصػوؿ نموذج المستسدـ، نموذج الحوار، نموذج العرض، حيث أوصػ  أف القػدؼ األساسػى ىػو مسػ
إلى ىدفو بطريقة سقلة، بمعنى أف يكوف نظاـ التشريل سقل التعلم، سقل اإلدارة، ونافا وقابػل لئلسػتسداـ ألداء المقػاـ 

بقػدؼ بنػاء قائمػة بالمعػايير الحدي ػة الدقيقػة ( 5000) محمػد عطيػة خمػيسودراسػة . وىو ما نعنيػو بالقابليػة لئلسػتسداـ
 ىإلػ دراسػةال والفائقػة التفاعليػة الجيػدة وانتاجقػا، وتوصػل/  عاتقا عند تصميم الوسائل المتعػددةوالشاملة التو يجب مرا

معيػارا خاصػة بػالنواحو الفنيػة  42 التصػميم، ىمعياراً خاصة بالنواحو العلميػة والتربويػة فػ 203منقا  معياراً  244قائمة بػ
والتى تناولػو اإلجتماعػات عبػر اإلنترنػو ( 5002)سماعيل ودراسة الرريب زاىر إ .فو تصميم الوسائل الفائقة وإنتاجقا

والتػػػى أشػػػارت إلػػػى أىميػػػة تنظػػػيم  (Nielsen,J.,2002B) دراسػػػة نيلسػػػوف .والمحادثػػػة المعلوماتيػػػة والبريػػػد اإللكترونػػػى
قػا محتويات الصفحة الرئيسية ألنقا تعتبػر واجقػة ومػدخبلً للتعػرؼ علػى محتويػات الموقػا بأكملػو، كمػا تعطػى لاائػر المو 

حيػػث تشػػتمل علػػى أربػػا ( 5003) ودراسػػة إبػػراىيم عبػػد الوكيػػل الفػػار. رؤيػػة مػػوجاة لمػػا يعػػرض لػػو فػػى بػػاقى الصػػفحات
محػاور رئيسػية ىػى، خصػائص المحتػوى، وخصػائص اسػػتسداـ الطالػب، وخصػائص اسػتسداـ المعلػم، وخصػائص تشػػريل 

بتدائيػة عايير تربوية وفنية لتبلميػ  المرحلػة االحوؿ التوصل إلى قائمة م( 5003) ودراسة إبراىيم يوسف محمد. البرمجية
ودراسػة محمػود أحمػد  .معيػاراً لبػرامج تبلميػ  المرحلػة اإلبتدائيػة 288بمدارس التعليم العاـ، وقد توصػلو الدراسػة إلػى 

يػث بقدؼ التوصل إلى  معايير تصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوسػائ  فػى العمليػة التعليميػة، ح( 5003) عبد الكريم
والتػػػى تناولػػػو ( 5003)ىنػػػاء رزؽ محمػػػد، وفػػػاء صػػػبلح الػػػدين الدسػػػوقى ودراسػػػة  .معيػػػاراً  69توصػػػلو الدراسػػػة إلػػػى 

مواصفات صفحة ويب تعليمية وأثرىا على إكتساب الطبلب مقارات تصميمقا، حيػث قسػمو قائمػة مواصػفات صػفحة 
محمػد عطيػة ن مػ ودراسػة كػل   .اصػفات الفنيػةويب تعليمية إلى قسمين، قسػم خػاص بالمواصػفو التعليميػة، واألخػر للمو 

تحديد قائمة دقيقػة ومقننػة لمعػايير تصػميم بػرامج الوسػائل المتعػددة التفاعليػة بقدؼ ( 5004) خميس، فوزية أبا السيل
قائمػة مبدئيػة  ىإلػ فتوصػل الباح ػا ،ذوي األعاقػة البسػيطو بمػدارس التربيػة الفكريػة( اإلعػدادي)لتبلمي  المستوي المقنو 

معيػاراً، صػنف فػو مجػالين رئيسػين ىمػا المعػايير التربويػة والنفسػية، والمعػايير التكنولوجيػة  332المعايير، تضمنو  هلق 
والتػػى تناولػػو المػػدونات كصػػفحة للحػػوار تيػػر المتػػاامن علػػى الموقػػا،  (Nielsen,J.,2005) دراسػػة نيلسػػوف. والفنيػػة

اتي  علػػى سػػبيل الم ػػاؿ عػػدـ وجػػود سػػيرة شسصػػية أو صػػورة حيػػث تتجاىػػل مفػػاتي  القابليػػة لئلسػػتسداـ، ومػػن ىػػ ه المفػػ
للمؤلف، الرواب  الموجودة بقا التوص  الصفحات التى تنتقل إليقا، اليوجد وصف للعنػاوين التػى يػتم إرسػالقا، المفكػرة 
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حيػػػث تناولػػػو إسػػػتراتيجيات التعلػػػيم اإللكترونػػػى مػػػن حيػػػث ( 5005) ودراسػػػة بػػػدر السػػػاف. ىػػػى أداة اإلبحػػػار الوحيػػػدة
التػى عملػو ( 5005) دراسة بػدر بػن عبػد ال الصػال . لتقويم وتصميم واجقة التفاعل والمحتوى واألنشطة والمناقشةا

على تحديػد معػايير تقػويم جػودة التصػميم التعليمػى للػتعلم اإللكترونػى وتنظيمقػا فػى فئػات ومحكػات للتحقػ  مػن فعاليػة 
محمػػد  ودراسػػة. موزعػػة بأعػػداد مستلفػػة علػػى ىػػ ه المعػػاييرمحكػػاً ( 226)المعػػايير، حيػػث توصػػلو إلػػى عشػػرة معػػايير و

دراسػػة شػػيماء . والتػػى تنولػػو التعلػػيم اإللكترونػػى بشػػبكة الويػػب ومعػػاييره ومواصػػفاتو الجيػػدة( 5005)محمػػد القػػادى 
والتى ىدفو إلػى معرفػة أثػر إخػتبلؼ مسػتويات التوجيػو وأسػاليب تقديمػو فػى بػرامج الكمبيػوتر ( 5006)يوسف صوفى 

( 5)الوسائ  على تنمية الجوانب المعرفية والسلوكية لدى تبلمي  مدارس التربية الفكرية، وتوصػلو الدراسػة إلػى  متعددة
معيػار لسػقبلت المسػاعدة والتوجيػو، وكػل معيػار يتفػرع إلػى ( 22)معػايير تكنولوجيػو وفنيػة، ( 20)معايير تربوية ونفسية، 

والتػى ىػدفو إلػى التعػرؼ (  5006)أكػـر فتحػى مصػطفى علػى  دراسػة. مجموعة من المؤشرات التى تساعد فى قياسو
على فعالية برنامج مقترح لتنمية مقارات إنتاج مواقا اإلنترنػو التعليميػة لػدى طػبلب كليػة التربيػة فػى صػوء معػايير تربويػة 

وتوصػػلو  وتكنولوجيػػو تضػػمن للموقػػا التعليمػػى جػػودة الػػتعلم وتحقػػ  األىػػداؼ التعليميػػة المرجػػوه منػػو بقػػ ا األسػػلوب،
 دراسػػػػػػػة نيلسػػػػػػػوف. معيػػػػػػػار بنػػػػػػػائى تربػػػػػػػوى تكنولػػػػػػػوجى إلنتػػػػػػػاج مواقػػػػػػػا اإلنترنػػػػػػػو التعليميػػػػػػػة( 260)الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػى 

(Nielsen,J.,2006)  حيث أوصحو الدراسة أف  ىناؾ عشر مبادئ عامة لتصميم واجقة التفاعػل يطلػ  عليقػا التعلػيم
ريػة وتحكػم المسػتسدـ، منػا األخطػاء عػن طريػ  الرسػالة بالتجريب ألنقا تعتمد علػى قواعػد القابليػة لئلسػتسداـ م ػل الح

الجيدة المصممة عن طرؽ إزالة الشروط المؤدية لؤلخطاء، المرونة وكفاءة اإلستسداـ، تقليل الحشػو فػى التصػميم لمنػا 
والتػى أشػارت إلػى بعػض األسػس التػى   (C.Cavanaugh, 2006) سػى كػافنوؼدراسػة . اإلزدحاـ البصرى على الشاشػة

 Elizabeth Murphy, Maria A. Rodriguez) ودراسػػة. باعقػػا عنػػد بدايػػة المناقشػػة مػػا الطػػبلبيجػػب إت

Manzanares, 2006)   والتػى تناولػو تػأثير طريقػة المناقشػات تيػر المتاامنػو علػى سػلوؾ المتناقشػين، والتػى حػددت
جملػة أو فقػرة  560ك ر مػن سلوكيات معيارية مرتوبة فيمن يشارؾ فى المناقشات، حيث تضمنو الدراسة إستسبلص أ

والتػػى ىػػدفو إلػػى ( 5007)دراسػة أميػػرة محمػػد المعتصػػم  .يمكػن ترجمتقػػا بالنقايػػة لمعػػايير ومؤشػػرات للقيػػاس والتقػػدير
تحديد فعالية تطوير برنامج كمبيوتر متعدد الوسائ  فى صوء نظرية ال كاءات المتعػددة لتنميػة تحصػيل وذكػاءات الطالبػة 

( 5007)ودراسػػة محمػػد عطيػػة خمػػيس . مؤشػػر( 230)معػػايير تحتػػوى علػػى ( 20)ة إلػػى المعلمػػة، وتوصػػلو الدراسػػ
حيث حدد مجموعة من المعايير الشاملة والدقيقة لبرامج الوسائ  المتعددة التفاعلية، ومؤشرات قياسػقا، وبمػا تتفػ  مػا 

رات وبعػض المؤشػرات تتفػرع معايير رئيسية وبػداخلقا مؤشػ( 9)مراحل وخطوات التصميم والتطوير التعليمى، تتكوف من 
حيث أشػارت إلػى أك ػر األخطػاء الشػائعة فػى نظػاـ اإلنترنػو  (Nielsen,J.,2007) دراسة نيلسوف. إلى مؤشرات فرعية

الساصة بالقراءة عبر الشبكة، عدـ تريير ألواف الرواب  التى تم زيارتقػا، النصػوص التػى  Pdfوىى البحث السئ، ملفات 
ثبػات حجػم السػ ، عنػاوين الصػفحات والتػى تتميػا بإنسفػاض آليػة البحػث المرئػى لقػا،  اليمكن عمل مس  صوئى لقػا،

األشياء التى تظقر وكأنقا إعبلنات، مسالفة محددات التصميم، فت  نوافػ  بحػث جديػده، عػدـ اإلسػتجابة إلستفسػارات 
تقػػػديم المحتػػػوى  حيػػػث تناولػػػو تصػػػميم التعلػػػيم اإللكترونػػػى وطػػػرؽ( 5008)دراسػػػة نبيػػػل جػػػاد عامػػػى . المسػػػتسدمين

( 5008)دراسػػة نيفػػين منصػػور محمػػود . اإللكترونػى والقيػػاس والتقػػويم اإللكترونػػى وطػػرؽ التفاعػػل واإلتصػػاؿ اإللكترونػػى
 & Khe foon hew) دراسػة .والتى قامو بوصا قائمة المعايير التصػميمية للمقػررات اإللكترونيػة مػن بعػد عبػر الويػب

Wing sun cheung,2003)   كيفية إستسداـ المناقشات تير المتاامنػة عبػر الويػب لتحقيػ  التواصػل بػين والتى تناولو
وى ه الدراسة والتى أشارت إلى طرؽ األسئلة أثناء المناقشػة وكيفيػة تحديػد  .الطبلب بعضقم البعض وبينقم وبين المعلم

قشػات، وكيفيػة تشػجيا ودراسػة تناولػو طػرؽ طػرح األسػئلة فػى المنا. حجم مجموعات المناقشة واألسلوب المتبا فيقػا
 الطبلب على إنتاج مناقشات م مرة، ودور المجموعات فى المناقشة، ك ل  طرؽ التعامل ما الطبلب السالبيين
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المقػرر اإللكترونػى فػى التصػػميم تصػميم وتطػوير  تجميػا معػاييرحيػث أمكػن إلػى قائمػة المعػايير،  ومنقػا توصػلوا 
مػػن المناقشػات اإللكترونيػػة لتنميػػة التفكيػػر وبنػاء المعػػارؼ لػػدى طػػبلب التعليمػى عبػػر الويػػب قػػائم علػى أسػػاليب مستلفػػة 

معػايير ( 8)إلػى  وفتوصػل البػاح حيػث ورتقا األوليػة، وتصػنيفقا، وصػياتتقا فػو صػ تكنولوجيا التعليم كمصممين تعليميػين
 .فنية وتكنولوجيةمعايير ( 8)، للمناقشات اإللكترونية معياراً ( 24)تربوية ونفسية، 

 :البحث عينة (5)
شػػملو سػػتو وعشػػرين أسػػتاذاً وخبيػػراً مػػن المقتمػػين بقػػ ا الموصػػوع فػػى التسصصػػات المستلفػػة كمػػا ىػػو موصػػ  فػػى  -2

 (.2)جدوؿ 
 وصف عينة البحث( 2)جدوؿ 

 الدرجة ـ
 التسصص

أستاذ  أستاذ
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

النسبة المئوية  المجموع خبير معيد
% 

 82 52 5 3 5 8 3 3 تكنولوجيا تعليم 2
 8 5-  --  5- -  المناىج وطرؽ التدريس 5
 22 3- -  5-  2-  علم نفس وصحة نفسية 3

 200 56 5 3 4 20 4 3 المجموع
  200 8 22 26 38 26 22 %النسبة المئوية 

 
 :تطبي  أدوات البحث: ثال اً 
 :صدؽ المعايير( 2)

يػاراً مع( 24)معػايير تربويػة ونفسػية، ( 8)مػن  تتكػوف ةاسػتبيان وفن صدؽ ى ه المعايير، أعدت الباح وللتأكد م
وعرصقا على مجموعة من المحكمين فو مجػاؿ تكنولوجيػا التعلػيم  ،فنيو وتكنولوجيو يريامع( 8)، للمناقشات اإللكترونية

وذلػػ  بقػػدؼ إبػػداء اآلراء والمبلحظػػات علػػى ىػػ ه ، محكمػػاً ( 56)وعلػػم الػػنفس والمنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس، وعػػددىم 
 .المعايير

 :آراء ومبلحظات المحكمين( 5)
المقرر اإللكترونى فى التصميم التعليمى عبػر تصميم وتطوير  أبدى المحكموف آراءىم ومقترحاتقم حوؿ معايير

 :كاألتو  ،مستلفة من المناقشات اإللكترونيةالويب قائم على أساليب 
 .إلراء التصنيف ال بلثى للمعايير أى الفصل بين المعايير -2
 .عباراتياتة بعض التعديل ص -5
 .دمج بعض المعايير ما معايير مشابقة لقا -3

 .إصافة معايير ومؤشرات أخرى، م ل معيار األمن والسبلمة، والقابلية لئلستسداـ -4
 .تريير مستوى األداء إلى مستوى الموافقة -5
 :تعديل المعايير والتوصل إلى صيرتقا النقائية( 3)

بكافػة  وقامػكمػا بأخػ  ىػ ه التعػديبلت بعػين االعتبػار،   ومػن آرائقػم ومقترحػاتقم، وقامػ وفالباح  ةوقد استفاد
صػوء ىػ ه اآلراء والمبلحظػات، تػم  ىعليقػا مػنقم، سػواء باإلصػافة، أو الحػ ؼ، أو التعػديل، وفػ والتعديبلت التو حصل
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للمناقشػػػػات للبيئػػػة اإللكترونيػػػػة عبػػػر الويػػػب و يػػػاراً مع( 35) ، وتتكػػػػوف مػػػنتعػػػديل المعػػػايير لتصػػػب  فػػػػو شػػػكلقا النقػػػائو
 .نقائيةتوصلو إلى القائمة ال .اإللكترونية

 :تاليةتوصلو إلى القائمة ال
 :شكل الصفحة الرئيسية فى بيئات التعلم القائم عبر الويب: المعيار األوؿ
لطبلب فى جميا األوقات بحيث تكوف أف توفر البيئة التعليمية المعلومات الضرورية التى يحتاج إليقا ا :المعيار

 .وميفية ومناسبة لؤلىداؼ التعليمية والمحتوى وخصائص المتعلمين المستقدفين والويب
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف تشتمل الصفحة على تواري، بداية ونقاية ثابتو للمقرر والتكليفات الساصة بو -2
 .للمقرر واص  ومحدد أعلى الصفحة يعبر عن محتوياتقاأف يكوف ىناؾ عنواف  -5
 .أف تقدـ الصفحة فى نقاية العاـ إحصائيات عن عدد الطبلب ال ين أكملوا بنجاح المقرر اإللكترونى -3
 .أف تقدـ الصفحة معلومات مباشرة عن متطلبات الدخوؿ والدراسة -4
 .أف تسلو الصفحة من األخطاء اإلمبلئية واللروية -5
 .بناءاً على إستجابات الطبلب أف يتم تحديث المقرر بشكل دورى -6
 .أف يكوف تاري، المراجعة والتحديث ماىراً للعياف -7
 .أف يقـو الطبلب بمؤل إستمارة تسجيل تحتوى على جميا البيانات الساصة بقم قبل الدخوؿ للمقرر -8
 .الفرديةأف توفر الصفحة للطبلب مساحة لتساين المصادر والمبلحظات  -9
 .أف توص  الصفحة الجاء الساص بتوصيف المقرر وأىدافو وطرؽ تقييمو -20
 .أف تحتوى الصفحة على قائمة عناوين الطبلب البريدية -22
) أف يكوف فى المقرر نظاـ لت كير الطبلب بالواجبات القادمة، وممكن أف يتم من خبلؿ إحدى الطرؽ التالية  -25

 .Calender، أو من خبلؿ المفكرة (ف على موقا المقررالبريد اإللكترونى، اإلعبل
 .أف تقدـ الصفحة تقرير يوص  كيفية تقدـ الطالب خبلؿ المقرر -23
 .أف تقدـ الصفحة تقرير عن نتائج األداء إلمتحانات الطبلب -24
 .أف تحدد تاريساً لوصا تقارير الدرجات النقائية -25
 .لقاأف تعلن درجات الطبلب مباشرة من خبل -26
 .أف توص  كيفية إرساؿ الواجبات وإجابات اإلختبارات للمعلم اإللكترونى -27
 .أف تسم  للطبلب بحفظ بعض التقارير والمقررات التى يريدونقا والتى ال تسضا لحقوؽ الملكية الفكرية -28
 .أف تقدـ رواب  ىامة خارجية للرجوع للمصادر التعليمية المستلفة -29
 .ب من تساين البيانات واسترجاعقا فى أى وقو لبعض أجااء المقرر وليس كلقاأف تمكن الطبل -50
 .أف تشمل الصفحة على تاري، إنشاءىا -52
 .أف تحتوى الصفحة على رقم ورما المقرر -55
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 .أف تشتمل على إسم المعلم وعنواف بريده اإللكترونى -53
 .أف تكوف ىناؾ مفكرة زمنية إلنجاز المقاـ -54
 .وف فى بداية الصفحة جدوؿ للتقويم الشقرى يوص  مواعيد المناقشات المتاامنة وتير المتاامنةأف يك -55
 .أف يكوف ىناؾ لوحة لئلعبلنات توص  أى رسائل موجقة من المعلم للطبلب -56
 .أف تحتوى الصفحة على قائمة بأىم الكتب والمراجا والرواب  والمصادر التعليمية المطلوبة لق ا المقرر -57
 .أف توصا المعلومات المقمة فى أعلى صفحة الويب -58
 .أف تشتمل الصفحة على تصور يوص  أىمية المقرر للطبلب ومدى إرتباطو بتسصصقم -59

 :أىداؼ البيئة التعليمية اإللكترونية عبر الويب: المعيار ال انى
بما يسدـ المحتوى التعليمى المقدـ، أف تكوف أىداؼ البيئة التعليمية محددة ودقيقة وواصحة ومتنوعة  :المعيار

 .وتساعد فى تنمية مقارات التفكير المستلفة
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف تكوف األىداؼ مناسبة للمحتوى التعليمى المقدـ فى البيئة التعليمية -2
 .قا ومبلحظتقابحيث يمكن قياسإجرائية أف تصاغ األىداؼ التعليمية صياتة سلوكية  -5
 .إعتماد أىداؼ المقرر التعليمى من قبل المسؤولين المناسبين فىالمؤسسة التعليمية -3
 .أف تنص البيئة التعليمية على األىداؼ المطلوب من الطبلب تحقيققا -4
 .تحديد األىداؼ العامة والساصة للمقرر، والوحدة، والدرس -5
 .تفكير العلمى العليا المستلفة لدى الطبلبأف تساعد األىداؼ على تنمية مقارات ال -6
 .أف تكوف األىداؼ التعليمية المقدمة شاملة، وترطى كل المستويات المعرفية واألدائية المطلوبة -7
 .مراعاة األىداؼ لمستوى المتعلمين المستقدفين وقدراتقم -8

 :بر الويبالمحتوى التعليمى فى البيئات التعليمية اإللكترونية ع: المعيار ال الث
أف يراعى اختيار المحتوى التعليمى المناسب لؤلىداؼ التعليمية ويكوف مناسبًا للمناقشات التى يقـو بقا  :المعيار

 .الطبلب ومصاغ بطريقة مناسبة إلستراتيجية التعليم، بحيث يساعد فى تنمية مقارات التفكير العليا لدى الطبلب
 :لتاليةوينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات ا

 .أف يتصف المحتوى المراد تعلمو بالمعنى الواص  -2
 .أف يتدرج المحتوى المقدـ من المعلـو للمجقوؿ ومن البسي  إلى المركب -5
 .أف يقسم المحتوى إلى وحدات والوحدات إلى دروس -3
 .أف يقدـ المحتوى فى صوء أىداؼ المقرر -4
 .لمحددةأف يراعى مبلئمة المحتوى المقدـ لؤلىداؼ ا -5
 .أف يعبر عن األفكار فى شكل أنشطة تعليمية مناسبة -6
 .أف يشمل المحتوى على أنشطة تعليمية متنوعة وأم لة تطبيقية -7
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 .أف يمكن المحتوى الطبلب من الحصوؿ على المعلومات الضرورية -8
ترونية ومصادر تعليمية أخرى أف توفر الصفحة مواد تعليمية متكاملة م ل ملفات فيديو وملفات مسموعة وكتب إلك -9

 .على اإلنترنو
 .أف يحتوى على أنشطة تمكن المتعلمين من توليد األفكار وفقم المحتوى -20
 .أف يشجا المحتوى الطبلب على تبادؿ األفكار وتوفير التر ية الراجعة ألعمالقم -22
 .فى التعلمأف يشجا المحتوى الطبلب على التفكير واإلبداع والمناقشة والمشاركة  -25
أف يستسلص المحتوى التعليمى المقدـ من نتائج توزيا إستبياف على الطبلب قبل بدء العملية التعليمية حتى  -23

 .يتسنى تحديد ما يتوقعوف تعلمو أو إكتسابو من المقرر
سب صفحات ح 5أف يراعى فى الملفات التى يستطيا الطبلب حفظقا من المقرر أال تايد عدد صفحاتقا عن  -24

 .نوع المحتوى
 .أف يراعى فى عرض المحتوى المرونة والتكامل بما يمكن المتعلمين من إستسدامو بشكل متكامل فى دروسقم -25
 .من خبلؿ التدريب والممارسة المعلومات وذل  وليس سرد رفةأف يركا المحتوى على بناء المع -26
 .على التفكير بأنواعو المستلفة أف يعرض المحتوى بطريقو ت ير تفكير الطبلب وتساعدىم -27
 .أف يكوف المحتوى ج اباً وحدي اً وصحيحاً لروياً وخالياً من األخطاء اللروية والعلمية -28
أف يعرض المحتوى بطريقة تساعد الطبلب على مناقشة وجقات النظر المتعددة حوؿ الموصوع والتوصل إلى  -29
 .نتائج
إستسداـ فقرات قصيرة من النصوص إذا كاف القدؼ ىو قراءة المحتوى المقدـ من خبلؿ الشاشة وليس  -50

 .طباعتقا
 .أف يتم تقسيم محتوى المعلومات إلى دفعات متتالية يمكن أف تعاز التعلم -52
 .بيا دراسيةتحديد جدوؿ دراسة المقرر بناء على تقديم ى ه الدفعات فى صورة موديوالت أو فصوؿ أو أسا -55
 .أف تعمل جميا عناصر ومكونات المقرر بشكل فعاؿ معاً  -53
 .تجنب إستسداـ كميات كبيرة من النصوص بدوف توقف -54
 (.شقادة)أف يكوف ى ا المقرر جاءاً من درجة أكاديمية معينة  -55
 .أف ينتقى كل موديوؿ بملسص يوص  النقاط الرئيسية فيو -56
 .أسئلة وتدريبات مناسبة ومتنوعة وشاملةأف ينتقى كل موديوؿ ب -57
 .أف يكوف ىناؾ إستراتيجية واصحة ومحددة وثابتو لئلبحار داخل المحتوى -58

 :األنشطة التعليمية فى البيئات التعليمية اإللكترونية عبر الويب: المعيار الرابا
 .لتفكير وبناء المعرفة لدى الطبلبأف تساعد األنشطة المقدمة من خبلؿ البيئة التعليمية على تنمية ا :المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف تشتمل البيئة التعليمية على أنشطة متنوعة بعد كل مقمة -2
 .أف تعمل األنشطة المقدمة على تنمية مقارات التفكير المستلفة لدى الطبلب -5
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 .أف تكوف األنشطة م يرة إلنتباه الطبلب -3
 .ف يكوف النشاط قصيراً ومحدداً أ -4
 .أف يساعد النشاط على بناء المعرفة لدى الطبلب -5
 .أف تشت  محتوى األنشطة التعليمية من األىداؼ والمحتوى التعليمو -6
 .أف تكوف ىناؾ أنشطة لتطبي  المعارؼ والمقارات فى مواقف جيدة -7
 .جية وإثرائية مناسبة لمستوى أداء الطالبأف يوفر المقرر نشاطات تحيل الطالب إلى معلومات عبل -8
 .أف ترتب  األنشطة المقدمة بالمواقف الحياتية كلما أمكن ذل  -9
 .أف تقدـ األنشطة التعليمية خبرات تعليمية متكاملة -20
 .أف ترطى األنشطة المقدمة جميا جوانب المحتوى -22
 .متاامنة وتير متاامنة أف تتي  البيئة التعليمية الفرصة لحل النشاط بطريقة -25
 .أف تساعد األنشطة على إمقار آراء الطبلب نحو مواصيا المحتوى المستلفة -23
 .أف تكوف ىناؾ مواعيد محددة لتسليم ى ه األنشطة -24
 .أال يستطيا الطالب التعديل أو إرساؿ األنشطة بعد إنتقاء الموعد المحدد لتسليمقا -25
تقييم للنشاط ال ى تم إنجازه ما توصي  تعلي  عن ى ه الدرجة فى حالة الحاجو أف يحصل الطالب على درجو ك -26
 .ل ل 

- :التحكم التعليمى فى البيئات التعليمية اإللكترونية عبر الويب: المعيار السامس
أف تتناسب إستراتيجية التحكم التعليمى ما طبيعة عمل البيئات التعليمية اإللكترونية واألىداؼ  :المعيار

 .محتوى التعليمىوال
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

أف يتمكن الطالب من التنقل بحرية وسقولة بين الموصوعات المستلفة إلكتشاؼ بنية المحتوى واختيار الموصوع  -2
 .ال ى يريده

 .التشريل أف يتحكم الطالب فى عرض الصوت والصورة والرسـو المتحركة من حيث تشريلقا أو إعادة -5
 .أف يتحكم المتعلم فى اإلنتقاؿ بين عناصر ومحتويات البيئة التعليمية -3
 .أف يراعى ثبوت أساليب اإلنتقاؿ ووصوحقا فى البيئة التعليمية اإللكترونية -4

 :خصائص المتعلمين المستقدفين: المعيار السادس
دفين وبما تعمل على تنمية مقارات التفكير أف تتناسب الصفحة المقدمة ما خصائص المتعلمين المستق: المعيار
 .المستلفة لديقم

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف تحدد الصفحة نوعية الطبلب المستقدفين وخصائصقم لتنمية التفكير لديقم -2
 .أف تتعامل الصفحة ما إسم الطالب ورقم دخولو -5
 .سصائص المتعلمين المستقدفينأف يكوف المحتوى المقدـ مناسباً ل -3
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 .أف يكوف الطالب منفتحاً على األفكار الجديدة ومستعداً لتقبلقا إذا وجدىا مناسبة -4
 .أف يكوف الطالب مستعداً لتريير رأيو إعتماداً على البراىين الموصوعية المنطقية -5
 .يتوافر لديو المعرفة البسيطة إلستسداـ الكمبيوترأف  -6
 .صفحات الويب لديو المعرفة البسيطة إلستسداـيتوافر أف  -7
 .قياس مستوى السلوؾ المدخلى للطبلب لتنمية مقارات التفكير المستلفة لديقم بما يتناسب ما ى ا المستوى -8

 :Hyper Linksالرواب  : المعيار السابا
المناقشات التى تدور من أف تلبى الرواب  الموجوده بالصفحة متطلبات المحتوى المقدـ من خبللقا و : المعيار

 .خبللقا
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف يكوف ىناؾ رواب  تحيل الطالب إلى مواقا ىامة بقا معلومات مشابقة عن الموصوع -2
 .أف يكوف ىناؾ وفرة فى اإلرتباطات ما مواقا أخرى على اإلنترنو، وذل  دوف إفراط زائد عن الحد -5
 .كوف ى ه الرواب  بلوف وبن  بارز حتى يستطيا الطبلب تمياىاأف ت -3
 .أف يكوف لوف الرواب  ثابو فى كل أجااء البيئة التعليمية -4
 .أف ترتب  الرواب  بشكل وثي  ما المحتوى العلمى واألىداؼ المحددة -5
 .أف يتم تقييم الرواب  بشكل مسب  قبل إصافتقا للمقرر اإللكترونى -6

 :اإلختبارات محكية المرجا:  امنالمعيار ال
أف تشتمل البيئة التعليمية على إختبارات محكية المرجا مناسبة لقياس األىداؼ المحددة والمحتوى : المعيار

 .المقدـ، وتساعد على تنمية مقارات التفكير المستلفة لدى الطبلب
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .ات على قياس األىداؼ المحددةأف تنصب اإلختبار  -2
 .أف تكوف األسئلة شاملة وترطى كل األىداؼ المحددة -5
 .أف يصاغ رأس السؤاؿ صياتة ذكية تعبر عن المشكلة وبما تعمل على تنمية مقارات التفكير لدى الطبلب -3
 .أال تكوف األسئلة مرتبة بنفس ترتيب المحتوى -4
 .حة ومحددة المعنىأف تكوف األسئلة مصاتة صياتة واص -5
 .أف يركا كل سؤاؿ على أداء واحد ومحدد -6
 .أف يكوف عدد البدائل أو السيارات ثابو فى جميا األسئلة -7
 .أال تشتمل األسئلة على تلميحات لئلجابة على أسئلة أخرى -8
 .أف ينتقى البرنامج بتطبي  اختبارات بعدية لقياس مقارات التفكير المستلفة لدى الطبلب -9

 :األمن والسبلمة فى البيئة التعليمية عبر الويب: المعيار التاسا
 .أف تشتمل البيئة التعليمية على أساليب لحماية بيانات المستسدمين من التدوؿ الرير مصرح بو: المعيار
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 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف تسبر الطبلب عن الفرد المسؤوؿ عن الدعم الفنى -2
 .أف تسم  بدخوؿ الطبلب المسجلين فى المقرر فق ، وذل  من خبلؿ كلمة ورقم مرور  -5
 .أف يكوف المقرر محمى بمعنى أال يتمكن أى فرد من تريير محتويات الصفحة -3
أف يوصا بقا عنواف للبريد اإللكترونى بحيث يستفسر أى طالب عن المشكبلت التقنية التى تواجقو من خبلؿ ى ا  -4
 .وافالعن

 :مدير المناقشة وإدارتقا: المعيار العاشر
 .أف يمتل  مدير المناقشة القدرة والمقارة على إدارة المناقشة بفعالية ونجاح :المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .المناقشةأف يمتل  مدير المناقشة المفاىيم والمعارؼ الجديدة المطلوب توصيلقا للطبلب من خبلؿ  -2
 .أف يعمل مدير المناقشة على مساعدة المتعلمين ال ين يقدموف إجابات خاطئة -5
 .المشاركة فى النقاشأف يناق  مدير المناقشة جميا المتعلمين ببل إست ناء، وخصوصاً من يتجنبوف  -3
 .أف يراعى مدير المناقشة الفروؽ الفردية عند توجيو األسئلة بين الطبلب -4
 .الفرصة أماـ جميا الطبلب للتفكير فى إجابة األسئلةإتاحة  -5
 .عدـ ترؾ أى أسئلة يطرحقا الطبلب دوف اإلجابة عنقا -6
 .أف يستطيا تعديل مسار المناقشة إذا خرجو عن القدؼ المحدد لقا -7
 .أف يكرر نفس السؤاؿ بطرؽ مستلفة حتى يتم تحقي  القدؼ المطلوب -8
يناريو ثم يكرر السؤاؿ مرة أخرى، وذل  فى حالة عدـ وصوؿ الطالب لئلجابة أف يتبا السؤاؿ بم اؿ أو س -9

 .المطلوبة
 .أف يتجنب الحديث ما نفس األشساص طواؿ الوقو -20
 .من وجقة نظرؾ، إعتمد على خبرت ، أو ماذا تعتقد: أف يسأؿ أسئلة تير محددة، م ل -22
 .ات جدلية أو وسائ  متعددةأف يجعل بداية مدخل المناقشة طرح أسئلة أو موصوع -25
 .أف ينفعل مدير المناقشة لؤلفكار وليس لؤلفراد -23
 .أف يحتـر مدير المناقشة اآلخرين ويتقبل آرائقم وال يقاطعقم -24
 .أال يلـو مدير المناقشة الطبلب على إجاباتقم الساطئة أو تير المناسبة -25
 .أثناء حدي و ما الطبلب أال يضا مدير المناقشة صيرة معينو لئلجابو فى -26
 .أف يدرؾ مدير المناقشة اإلجابات المتوقعة من الطبلب عن األسئلة التى يطرحقا -27
 .أف يستسدـ إجابات الطبلب فى صيغ أسئلة مستقبلية -28
 .أف يكوف مستما جيد للطبلب، فيستما أوالً لقم ثم يجاوب عن إستفساراتقم وأسئلتقم -29
 .طبلب بإستمرار ليساعدىم على توليد األفكار الجديدةأف يحاور ويناق  ال -50
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 .أف يعطى منبقات وتلميحات للطبلب فى الوقو المناسب -52
 .أف يستطيا مساعدة الطالب على طرح األسئلة دوف خوؼ أو تردد أو خجل -55
 .يجب أف تتوافر ساعات مكتبية متاامنة إلكترونياً  -53
 .ناقشة فى حالة المناقشات الصوتيةالتنوع فى نرمة الصوت أثناء الم -54
 .أف يكافاء الطالب على األسئلة الصحيحة عند المبادرة بطرحقا بطريقة سليمة -55
 .أف ياود الطالب فى نقاية المناقشة بملسص كاؼ  عن أحداث المناقشة -56
 .أف يبتعد عن إستسداـ أسلوب القجـو على المشتركين -57
 .تاامنة فى الوقو المحدد لقا بالضب أف يبدأ جلسة المناقشة الم -58
 .أف يرسل رسالة إلكترونية خاصة إلى الطبلب ال ين اليشاركوف فى المناقشات المستمرة -59
 .أف يرسل رسالة إلكترونية خاصة إلى الطبلب ال ين تكوف رسائلقم ت ير إنفعاؿ اآلخرين -30
رسائلقم ومشاركاتقم تحتوى على أفكار جديدة وذات  أف يرسل رسالة إلكترونية خاصة إلى الطبلب ال ين تكوف -32

 .عبلقة بالموصوع
 .أف يشجا الطبلب على قراءة مشاركات زمبلئقم والتعلي  عليقا أثناء المناقشة اإللكترونية -35
 .أف يضا موصوعات المناقشة اإللكترونية فى تواري، ومواعيد محددة مسبقاً  -33
 .لفعالة فى المناقشة من خبلؿ طرح األسئلة والتجاوب ما زمبلئقمأف يشجا الطبلب على المشاركة ا -34
 .أف يوص  الموصوعات التى تستسدـ فى المناقشات تير المتاامنة وذات عبلقة بأىداؼ المقرر -35
أف يوفر قائمة بالمتسصصين ال ين يستطيا الطبلب الرجوع إليقم واإلتصاؿ بقم عن طري  البريد اإللكترونى  -36

 .قم فى قضايا تتعل  بالمقررإلستشارت
 .أف يقـو بتشجيا الطبلب على التفكير وتقويم أنفسقم -37
 .أف يوص  الموصوعات التى تستسدـ فى المناقشات المتاامنة وذات عبلقة بأىداؼ المقرر -38
 .أف يمد الطبلب بمعلومات جديدة مرتبطة بالموصوع كلما دعو الحاجة إلى ذل  -39
 .األفكار ما بعضقا البعض كلما دعو الحاجة حتى يكوف لقا معنى واص  أف يعمل على رب  -40
 .أف يقـو بتوصي  اإلستنتاجات والتوصيات على مالو عبلقة بموصوع المناقشة -42
 .أف يتي  الفرصة أماـ جميا الطبلب للتفكير فى إجابة األسئلة التى يتم طرحقا أثناء المناقشة -45
 .م إجابات صحيحة عن األسئلة التى يتم طرحقاأف يشجا الطبلب على تقدي -43
 .أف يشجا الطبلب على طرح األسئلة التى تشرل تفكيرىم وذات عبلقة بموصوع المناقشة -44
 .إعبلف الطبلب وبوصوح عن التوقعات المطلوبة منقم بالنسبة لؤلداء قبل بدء المناقشة -45
 .ئمة أو تير صحيحةأف يقرأ ردود الطبلب وتصحيحقا إذا وجدىا تير مبل -46
 .أف يشارؾ فى المناقشة ولكن بدوف أف يسيطر عليقا -47
 .أف يشجا الطبلب على إرساؿ واجباتقم إلكترونياً  -48
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 .التواصل ما الطبلب فى المقرر بإستسداـ أساليب المناقشة المستلفة -49
 .أف يجيد التعامل بفاعلية ما الطبلب المقاطعين والمجادلين -50
 .ف لديو القدرة على صياتة األسئلة وطرحقا بمقارة عالية تتناسب ما مستوى الطبلب العقليةأف يكو  -52

 :طريقة وأسلوب المناقشة: المعيار الحادى عشر
أف تتنوع المناقشات المقدمة ما بين متاامنة وتير متاامنة وىجين، وبما تساعد على بناء المعارؼ وتنمية  :المعيار

 .لدى الطبلب مقارات التفكير المستلفة
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

أف تبدأ المناقشة سواء كانو متاامنة أو تير متاامنة أو األثنين بالترحيب بالطبلب وبجميا األفكار ال ى سوؼ  -2
 .يقوموف بتقديمقا

 .لج ب الحوار ما الطبلبأف تكوف ىناؾ لوحة النقاش وفيقا يقـو المعلم أو الطالب بكتابة رأس الموصوع  -5
 .أف يتم إستسداـ البريد اإللكترونى لئلتصاالت الفردية الساصة -3
 .أف يوص  المقرر جلسات لمناقشات متاامنة وتير متاامنة إلكترونياً  -4
 .فى المناقشات المتسلسلة يتم تنظيم الرسائل اإللكترونية وفقاً للموصوع -5
 .من ى ه المعلومات المفاىيمية تقدـ ملسصات تشرح المحتوى والررض -6
 .أف يضا مدير المناقشة قواعد رئيسية للمناقشة -7
 .أف تتم المناقشة بطريقة ىادئة ومنظمة -8
 .أف يعطى المقرر الفرصة فى بعض األحياف للطبلب بأف يقودوا المناقشة اإللكترونية -9
 .تعاونىأف تنمى المناقشة لدى الطبلب القدرة على العمل الجماعى ال -20
 .أف تساعد على تنمية التفاعل بين الطالب ومدير المناقشة -22
 .أف تعمل على إكساب المتعلمين األسس التى يقـو عليقا التفكير العلمى السليم -25
 .أف تعمل على جلب وإستدعاء خبرات المتعلمين السابقة فى المواقف التعليمية الجديدة -23
 .فى الموقف التعليمىأف تعمل على تبادؿ األفكار  -24
 .أف تؤكد على الدور اإليجابى لكل عضو من أعضاء الجماعة -25
 .أف يكوف ىناؾ منتدى للنقاش العاـ وآخر للساص -26
 .أف تحدد المناقشة واجبات تير متاامنة قبل المشاركة فى جلسات المناقشات اإللكترونية المتاامنة -27
 .لنقاط الرامضة لدى الطبلبأف تساعد المناقشة على الكشف عن ا -28
 .أف تبنى المناقشة حوؿ مشكلة معينة يتشارؾ الجميا فى حلقا -29
 .أف يكوف ىناؾ إتصاؿ ثنائى اإلتجاه فى نفس الوقو وإف تعددت أماكن الطبلب -50
 .أف يعرؼ الطالب قواعد اإلتصاؿ أو إتكيو التعامل عن طري  اإلنترنو -52
 .شة وموصوعاتقا قبل موعدىا بوقو كافىأف يتم اإلعبلف عن المناق -55
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 :األىداؼ التعليمية للمناقشات اإللكترونية عبر الويب: المعيار ال انى عشر
أف تتف  األىداؼ التعليمية للمناقشات اإللكترونية ما المحتوى التعليمى ومصاتة صياتة واصحة  :المعيار

 .كير المستلفة لدى الطبلبومحددة، وبما يعمل على بناء المعارؼ وتنمية مقارات التف
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف ي كر القدؼ العاـ والساص للمناقشة بوصوح فى بدايتقا -2
 .أف تنص المناقشة بوصوح على األىداؼ التعليمية المطلوب تحقيققا -5
 .من خبلؿ المناقشاتأف تعمل األىداؼ على تنمية مقارات التفكير المستلفة لدى الطبلب  -3
 .أف تساعد األىداؼ على بناء المعرفة لدى الطبلب من خبلؿ المناقشات التعليمية -4
 .التدرج بأىداؼ المناقشات اإللكترونية من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا -5

 :األسئلة الحوارية فى المناقشات اإللكترونية عبر الويب: المعيار ال الث عشر
أف تسدـ األسئلة المقدمة والمطروحة خبلؿ المناقشة المحتوى التعليمى المقدـ من خبلؿ المناقشات  :رالمعيا

 .التعليمية اإللكترونية وتساعد فى تحقي  األىداؼ المحددة
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف يكوف السؤاؿ قصير بما يكفى ألف يت كره الطبلب -2
 .لكل سؤاؿ فكرة واحدة فق أف يكوف  -5
 .أف تكوف لرة السؤاؿ سقلة ومألوفة لجميا الطبلب -3
 .أف تتطلب إجابة السؤاؿ من الطبلب اإلجابة بأك ر من نعم أو ال -4
 .أف تكوف كلمات السؤاؿ واصحة ومحددة المعنى -5
 .أف يكوف ىناؾ تسلسل منطقى لطرح األسئلة -6
 .صياتة تعبر السؤاؿ عن المعنى المطلوب بسقولة ووصوحأف تكوف األسئلة جيدة واصحة ال -7
 .أف يكوف ىناؾ مدى زمنى محدد للرد على جميا األسئلة -8
 .أف ي ير السؤاؿ انتباه الطبلب فى وقو قصير -9
 .أف يراعى البناء المنطقى بين السؤاؿ المطروح وما سبقو من أسئلة من جقو وبمحتوى المناقشة من جقة أخرى -20
 .يكوف إلقاء السؤاؿ بلرة سليمة خالية من األخطاء أف -22
 .أف يطرح السؤاؿ بطريقة تحفا الطبلب على البحث واإلجابة -25
 .أف تكوف األسئلة المطروحة فى المستويات العقلية العليا -23
 .أف يكوف إجابة السؤاؿ ىو المدخل المناسب لتحقي  أىداؼ موصوع المناقشة -24
 .بالمحتوى التعليمى ال ى تدور حولو المناقشةأف يرتب  السؤاؿ  -25
 .أف تكوف األسئلة متدرجة الصعوبة -26
 .أف تبنى أسئلة المناقشة على ما يقدمو اآلخرين من أفكار -27
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 .أف ت ير األسئلة دوافا الطبلب الكامنة -28
 .أف تنمى لدى الطبلب الميل للتفكير العلمى السليم -29
 .ا جوانب موصوع المناقشةأف تستقدؼ األسئلة جمي -50
إحتراـ الرأى، : أف تؤكد بعض األسئلة على أىمية االتجاىات والقيم التى يجب ترسقا فى نفوس الطبلب م ل -52

 .اإلستماع الجيد، بحث روح العمل الجماعى
لتفكير وبناء أف تتنوع أنماط األسئلة ما بين أسئلة تدور حوؿ الحقائ  وأسئلة تدور حوؿ رأى المتعلمين وحوؿ ا -55

 .المعرفة
أف تشكل أسئلة المعلم اإللكترونى نظامًا متكامبًل بما يسدـ محتوى المناقشة ويتناسب ما مدارؾ الطبلب  -53

 .ومعارفقم
 :المحتوى التعليمى المقدـ من خبلؿ المناقشات اإللكترونية عبر الويب: المعيار الرابا عشر

توى التعليمى المحدد بما يسدـ األىداؼ التعليمية وخصائص أف يتف  محتوى المناقشة ما المح :المعيار
 .المتعلمين المستقدفين ويعمل على بناء المعارؼ وتنمية مقارات التفكير المستلفة لدى الطبلب

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .راد تحقيققاأف يتم اختيار محتوى المناقشة بناء على األىداؼ الم -2
 .ف يتف  محتوى المناقشة ما الموصوعات التى يدرسقا الطبلب سابقاً أ -5
 .أف يشتمل المحتوى المقدـ فى المناقشات على أم لة متعددة ومناسبة -3
 .أف يعمل المحتوى على تنمية مقارات التفكير المستلفة لدى الطبلب -4
 .أف يساعد المحتوى على بناء المعارؼ لدى الطبلب -5
 .محتوى المتعلمين على إكتساب المفاىيم والمبادىء الواردة فى الموصوع وإدراؾ العبلقات بينقاأف يساعد ال -6
 .أف يركا المحتوى على بناء عبلقات ترابطية واصحة بين األفكار والمعلومات -7
 .أف يبنى المحتوى على أساس حل المشكبلت -8
 .كاؿ متعددةأف يراعى التنوع فى األم لة وطرائ  عرض المعلومات بأش -9
 .أف يصاغ المحتوى بلرة بسيطة خالية من األخطاء اللروية والعلمية -20

 :قائد أو ميسر مجموعة المناقشة اإللكترونية: المعيار السامس عشر
 .أف تتي  المناقشة توافر ميسرين للمجموعات للمساىمة فى حفظ سير المناقشة :المعيار

 :التاليةوينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات 
 .أف يعين قائد لمجموعة المناقشة من بين الطبلب -2
 .أف يمد القائد المعلم بكل تقدـ وتأخر يحدث للمجموعة -5
 .أف يقـو بدور اإلتصاؿ بين المعلم والمجموعة -3
 .أف يراقب الميسرين المنتدى أو المحادثة طواؿ المناقشة -4
 .تدى المناقشة أو المحادثةأف يتدخل عندما تصب  السبلفات فردية فى من -5
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 .أف يتدخل كلما إقضتو الحاجة لحفظ نظاـ المناقشة -6
 .أف يلسص ما تم التوصل إليو فى المجاالت التى تم اإلتفاؽ عليقا -7

 :التر ية الراجعة للمناقشات اإللكترونية عبر الويب: المعيار السادس عشر
طبلب المقدمة وتحفاىم على بناء المعارؼ وتنمية مقارات أف تتناسب التر ية الراجعة ما إجابات ال :المعيار

 .التفكير المستلفو
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

لمايد من الدراسة يتم الرجوع إلى الموقا )أف تتي  المناقشة تقديم إجابات لمايد من المعلومات حوؿ اإلجابة م ل  -2
 (.اإللكترونى التالى

 .التى يمكن أف يقارف المتعلم فيما بينقا وبين إجابتو طوط العريضةالستقديم  -5
تقديم رسم بيانى أو شكل تسطيطى يم ل مدى اإلستجابات الجماعية فى موصوع نقاش جماعى فى حالة األسئلة  -3

 .الجماعية
 .توصي  الفترة الامنية المطلوبة حتى يرد المعلم على البريد اإللكترونى المعتاد والعاجل -4
 .إستسداـ البريد اإللكترونى فى تقديم تر ية راجعة فردية موجقة -5
 .أف توفر المناقشات إرشاد وتوجيو وتر ية راجعة فورية -6
 .أف توفر المناقشات أساليب التعايا المناسبة المرتبطة بأداء المتعلم -7
 .أف توفر المناقشات تفاعبلت ىادفة بين المتعلمين بعضقم البعض -8
 .توفر المناقشات تفاعبلت ىادفة بين المتعلمين والمعلمأف  -9
 .أف توفر المناقشات تفاعل ىادؼ بين طالب واحد وبين المعلم -20
 .أف تاود الطبلب بالرجا واإلجابات الصحيحة ألسئلتقم -22

 :طبيعة مجموعة المناقشة اإللكترونية: المعيار السابا عشر
 .تبعاً لضرورة إحتياجات المناقشة إلى ذل  أف يقسم الطبلب إلى مجموعات :المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف يراعى عند تصميم حجم المجموعة كمية العمل المقدـ -2
 .أف تستلف حجم المجموعة تبعاً إلختبلؼ وتنوع اإلحتياجات -5
 .أف يكوف لكل مجموعة مقمة خاصة بقا -3
 .المجموعة مقمة خاصة بو أف يكوف لكل فرد فى -4

 :طالب المناقشات اإللكترونية: المعيار ال امن عشر
 .أف تتوفر فى الطبلب القدرة على الوعى بأىمية المناقشة اإللكترونية :المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف يرب  المعرفة الجديدة بالمعرفة والسبرات السابقة -2
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 .  مفاىيم متصلة ومترابطة تكوف أساسية للتعلم البلح أف يمتل -5
 .أف يوص  العبلقات التى ترب  بين جائيات المعرفة العلمية فى المحتوى المقدـ -3
 .أف يمتل  القدرة على المناقشة والتوصل إلى اإلجابات الصحيحة -4
 .أف يكوف الطبلب على وعى بأف سلوكقم يؤثر فى األخرين -5
 .لقدرة على إسترجاع السبرات والمعارؼ وقو الحاجةأف يمتل  ا -6
 .أف يحتـر الطبلب وجقة نظر زمبلئقم تجاه الموصوعات المستلفة المطروحة أثناء المناقشة -7
 .أف يكوف لدى الطبلب دراية ومعرفة بالموصوع المراد مناقشتو -8
 .المنطقيةأف يكوف مستعداً لتريير رأيو إعتماداً على البراىين الموصوعية و  -9
 .تصحي  الطالب لمعلوماتو التى ثبو أنقا خطأ -20

 :شكل الصفحة الرئيسية والفرعية للمناقشات اإللكترونية عبر الويب: المعيار التاسا عشر
أف تمكن الصفحة المستسدـ من الوصوؿ بسقولة وراحة إلى حلقة المناقشة والدخوؿ إليقا واإلسقاـ  :المعيار

 .فيقا
 :ر فى المعيار المؤشرات التاليةوينبرى أف يتواف

 .أف تكوف بداية المناقشة ج ابة للطبلب -2
 .أف يدور النقاش حوؿ الموصوعات الجدلية بالنسبة للطبلب، وك ل  األنشطة المطلوبة -5
 .أف يوجو الطبلب إلى اإللتااـ بالموصوعات عند إرساؿ الرسائل أو التعلي  عليقا -3
 .ر تعليمى لتحقي  أىداؼ تعليمية محددةأف تكوف المناقشة صمن مقر  -4
 .أف تقدـ الصفحة معلومات مباشرة عن متطلبات الدخوؿ فى المناقشة -5
أف توفر الصفحة ملسص للمناقشة للطبلب ال ين ينقطا إتصالقم بموقا المقرر اإللكترونى عن حلقات المناقشة  -6

 .والطبلب الجدد
 .يث لموصوعات المناقشةأف تظقر الصفحة تاري، المراجعة والتحد -7
 .أف يتابا المقرر حضور الطبلب فى جلسات المناقشة المستلفة -8
 .أف تكوف حلقات المناقشة سقلة اإلستسداـ -9
 .أف توص  كيفية اإلتصاؿ من خبلؿ مجموعات المناقشة -20
 .أف توص  الصفحة الساعات التى يتواجد فيقا المعلم تاامنياً  -22
 .تفصيلية واصحة عن ى ه المناقشاتأف توصا تعليمات  -25
 .اإلعبلف عن مواعيد المناقشات المتاامنة -23
 .وصا ملسصات للسبرات الشسصية -24
 .وصا تعليقات شيقة وفكاىية -25
 .وصا راب  ما موقا يحتوى على كل األسئلة والمشكبلت الم ارة سابقاً وحلوؿ ى ه المشكبلت -26
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 .يئة التدريس القائمين على المناقشات وعناوين البريد اإللكترونى الساص بقمأف تتوافر معلومات عن أعضاء ى -27
 .أف تتوفر فى المناقشات شرط القابلية لئلستسداـ، بحيث تمكن الطبلب من إستسدامو بسقولة -28

- :التحكم التعليمى فى المناقشات اإللكترونية عبر الويب: المعيار العشرين
 .ية التحكم التعليمى ما طبيعة عمل المناقشات اإللكترونيةأف تتناسب إستراتيج :المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف يتمكن الطالب من تسجيل المبلحظات وكتابة الملسصات والتقارير -2
 .أف يستار الطالب المشاركة فى المناقشة التى يريدىا -5
 .ة التى يريدىا فى بداية المقررأف يستار الطالب إستراتيجية المناقش -3

- :المناقشات اإللكترونية المتاامنة عبر الويب: المعيار الواحد والعشرين
أف تراعى إستراتيجية المناقشات التعليمية المتاامنة عبر الويب طبيعة األىداؼ والمحتوى التعليمى  :المعيار

 .تنمية مقارات التفكير المستلفةوخصائص المتعلمين المستقدفين وبما يسقم فى بناء المعارؼ و 
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف تتنوع ما بين محادثات وحلقات نقاش -2
 .مناقشات تتم بين الطبلب وبعضقم البعض، ومناقشات تتم بين الطبلب والمعلم: تنقسم ترؼ الحوار ما بين -5
 .أف تتناوؿ وتسدـ جميا أىداؼ المقرر -3
 .أف يحتـر الطبلب آراء بعضقم البعض -4
 .فى حالة تقسيم الطبلب إلى مجموعات يجب أال يايد عدد الطبلب فى كل مجموعة عن خمس طبلب -5
 .أف تبدأ المناقشة بتحديد القدؼ التعليمى المراد تحقيقو منقا -6
 .لقاأف تنتقى جميا المناقشات بملسص وافى ألىم األفكار والموصوعات التى دارت حو  -7
 .أف يتم تعديل مسار الطبلب فى المناقشات فى حالة السروج عن المسار المحدد لقا -8
 .أف يحدد وقو بداية ونقاية المناقشة للطبلب -9
 .أف يتم إعبلف الطبلب قبل موعد بدء المناقشات بوقو كاِؼٍ   -20
 .أف تكوف ىناؾ تر ية راجعة فورية للطبلب من جانب المعلم -22
 .ى الفروؽ الفردية فى الكتابة بين الطبلب وبعضقم البعض وبينقم وبين المعلمأف تراع -25

- :المناقشات اإللكترونية تير المتاامنة عبر الويب: المعيار ال انى والعشرين
أف تراعى إستراتيجية المناقشات التعليمية تير المتاامنة عبر الويب طبيعة األىداؼ والمحتوى التعليمى  :المعيار
 .المتعلمين المستقدفين وبما يسقم فى بناء المعارؼ وتنمية مقارات التفكير المستلفة وخصائص

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف تتنوع ما بين بريد إلكترونى، ومنتديات، ولوح مناقشة، وويكى -2
 .أف تتناوؿ وتسدـ جميا أىداؼ المقرر -5
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 .م البعضأف يحتـر الطبلب آراء بعضق -3
 .يستسدـ البريد اإللكترونى فى اإلتصاالت الفردية الساصة -4
 .أف تبدأ المناقشة بتحديد القدؼ التعليمى المراد تحقيقو منقا -5
 .أف تنتقى جميا المناقشات بملسص وافى ألىم األفكار والموصوعات التى دارت حولقا -6
 .السروج عن المسار المحدد لقاأف يتم تعديل مسار الطبلب فى المناقشات فى حالة  -7
 .أف يحدد وقو بداية ونقاية المناقشة للطبلب -8
 .أف يتم إعبلف الطبلب قبل موعد بدء المناقشات بوقو كاِؼٍ   -9
 .أف يستسدـ البريد اإللكترونى لتبادؿ الرسائل سواء كانو نصية أو مصورة -20
 .راء المستلفةأف يستسدـ البريد اإللكترونى لتبادؿ المعلومات واآل -22
 .أف تستسدـ المنتديات للوصوؿ إلى رأى محدد حوؿ المشكبلت التعليمية المستلفة -25
 .أف تستسدـ المنتديات لتبادؿ وجقات النظر المستلفة حوؿ القضايا التعليمية -23

- :المناقشات اإللكترونية المتاامنة وتير المتاامنة عبر الويب: المعيار ال الث والعشرين
أف تراعى إستراتيجية المناقشات التعليمية المتاامنة وتير المتاامنة عبر الويب طبيعة األىداؼ والمحتوى  :ارالمعي

 .التعليمى وخصائص المتعلمين المستقدفين
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .فى البند ال انى عشر وال الث عشرأف تجما بين مؤشرات المناقشات المتاامنة وتير المتاامنة الساب  ذكرىا  -2
 :القابلية لئلستسداـ: المعيار الرابا والعشرين

أف يتي  المقرر اإللكترونى والمناقشات المستسدمو بداخلو للطالب إستسدامو براحة وسقولة وسرعة : المعيار
 .إلنجاز المقاـ المطلوبو منو

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .يصمم المقرر والمناقشات اإللكترونية بحيث تناسب خصائص المتعلمين المستقدفينأف  -2
 .أف يعمل المقرر والمناقشات اإللكترونية على تحقي  األىداؼ وأحداث التعلم المطلوبو -5
 .أف يعمل المقرر والمناقشات اإللكترونية على تحقي  األىداؼ بالسرعة المطلوبة وبأقل األخطاء -3
 .وف المقرر والمناقشات اإللكترونية سقلة اإلستسداـ وبسيطة وواصحةأف يك -4
 .أف يشعر الطبلب بالراحة والرصا نتيجة إستسدامقم المقرر والمناقشات اإللكترونية -5
 .أف يصمم المقرر والمناقشات اإللكترونية بطريقة تساعد المستسدـ على إنجاز المقاـ التى يسعى إليقا -6

 :واجقة اإلستسداـ والتفاعل: العشرينالمعيار السامس و 
 (.سواء للمناقشات أو البيئات التعليمية)أف تكوف واجقة التفاعل بسيطة ومناسبة وواص  لجميا الطبلب : المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف تساعد الطبلب على الوصوؿ بسرعة إلى المعلومات المطلوبة -2
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 .ناسبة لطبيعة المقمات التعليمية المراد تعلمقاأف تكوف م -5
 .أف تكوف مناسبة لسصائص الطبلب المستقدفين -3
 .أف تشتمل الواجقة على قوائم خيارات فرعية، تساعد الطبلب على اإلختيار والوصوؿ إلى المعلومات بسقولة -4
لمفاتي  المرتبطة بقا ثابتو فى مكانقا وال أف تتصف الواجقة بال بات بمعنى أف تظل خيارات الواجقة وخصائصقا وا -5

 .تترير بترير الشاشات
 .أال تكوف الواجقة مادحمة بالبيانات والمعلومات -6
 .أف يتجنب التصميم عرض معلومات مك فة على الشاشة الواحدة -7
 .أف تتسم بالبساطة والوصوح فى عرض المرئيات -8

 :النصوص المكتوبة: المعيار السادس والعشرين
 (.سواء للمناقشات أو البيئات التعليمية)أف تتناسب النصوص المكتوبة ما مستوى الطبلب : المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أف تكوف النصوص المكتوبة واصحة لجميا الطبلب -2
 .خالى من الاخارؼ يمكن قراءتوأف تكوف الكتابة بس   -5
 .اوينتوحيد بن  وخ  العن -3
 .أف تكتب العناوين بس  أكبر من خ  النص -4
 .أف تتناسب لوف السلفية ما لوف الكلمات المكتوبة عليقا -5
 .أف تكوف النصوص المقدمة سقلة الفقم ومألوفة للمتعلمين -6
 .أف يراعى التكامل الوميفى بين النصوص المكتوبة والصور والرسـو المعروصة بشكل يناسب ىؤالء الطبلب -7
 .أف تكوف النصوص صحيحة وخالية من األخطاء العلمية واللروية -8

 :الصور والرسـو ال ابتو: المعيار السابا والعشرين
أف تستسداـ بشكل وميفى فى الصفحة التعليمية لتعبر عن المحتوى المقدـ وتتناسب ما األىداؼ : المعيار
 .التعليمية

 :ةوينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالي
 .أف تكوف جميا الصور والرسـو المقدمة واصحة المعالم -2
 .أف تستسدـ لتعبر عن المحتوى المقدـ سواء من خبلؿ الصفحة التعليمية أو المناقشات اإللكترونية -5
 .أف يتوافر فى الصور المقدمة عناصر البساطة والتباين والتوازف واإلنسجاـ -3
 .خالية من العناصر تير الضروريةأف تكوف الصور أو الرسـو بسيطة و  -4
 .أف يكوف حجم الرسـو والصور قليل حتى يسقل تحميلقا -5
أف تستسدـ األلواف فى الرسـو والصور التعليمية بشكل وميفى وعند الحاجة التعليمية إليقا لتحقي  أىداؼ  -6

 .اإلثارة والتشوي : محددة، م ل
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 .مائف تضيف قيمة للمحتوىأف تستسدـ الصور والرسـو ال ابتو لتحقي  و  -7
 .أف تركا كل صورة على فكرة تعليمية واحدة فق  -8
 .أف تعمل الصور والرسـو ال ابتو على بناء المعارؼ لدى الطبلب -9
 .أف تعمل الصور والرسـو ال ابتو على تنمية مقارات التفكير العليا لدى الطبلب كالتفكير الناقد واإلبتكارى -20

 :اللوف: عشرينالمعيار ال امن وال
 .يراعى إستسداـ األلواف الواصحة والمحددة والمعبرة عن المعنى: المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .أال تايد عدد األلواف المستسدمة فى الصفحة الواحدة عن ثبلثة ألواف -2
 .أف تكوف األلواف المستسدمة واصحة ومتجانسة -5
 .مات ذات الرواب  بلوف مستلف عن لوف النصأف تكتب الكل -3
 .تجنب إستسداـ األلواف تير الضرورية فى الصفحة -4
 .أف تستسدـ األلواف عند الحاجة إليقا لتحقي  ومائف معينة فى العرض وتركيا اإلنتباه -5
 .أف توص  األلواف الحقيقية للصورة أو الرسم حتى ال يحدث فيقا إختبلؼ لدى الطالب -6
 .ـ المبالرة فى إستسداـ األلواف فى النصوص والرسـو والصورعد -7
 .أف تكوف األلواف واصحة ومتناسقة وتير متعارصة -8

 الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية: المعيار التاسا والعشرين
 .يراعى التنوع فى نبرات الصوت بين اإلرتفاع واإلنسفاض فى الملفات الصوتية: المعيار

 :افر فى المعيار المؤشرات التاليةوينبرى أف يتو 
 .صماف سماع جميا الطبلب للتعلي  والشرح المسموع -2
 .أف تكوف سرعة الصوت المصاحبة لتفسير بعض الموصوعات مبلئمة لجميا الطبلب -5
 .أف تستسدـ الموسيقى والمؤثرات الصوتية كلما دعو الضرورة إلى ذل  -3
 .دية تساطبيةأف تجرى المناقشات الصوتية بلرة و  -4
 .أال يكرر الصوت نصاً مكتوباً  -5
 .أف يستسدـ الصوت الواقعى فى وصف أشياء واقعية -6
 .أف تستسدـ المؤثرات الصوتية لايادة التأثير واإلحساس بالواقعية -7
 .اإلعتداؿ فى معدؿ سرعة الصوت فبل يكوف أسرع من البلـز أو أبطأ من البلـز -8
 .واصحاً ومعبراً أف يكوف الصوت نقياً و  -9
 .أف تكوف الموسيقى معتدلة ليسو ىادئة تماماً أو صارخة تماماً وليسو أتانى معروفة -20
 .أف يكوف الصوت مناسباً للقدؼ ال ى يستسدـ من أجلو -22
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 :الرسـو المتحركة: المعيار ال بلثين
ما يعمل على بناء المعارؼ وتنمية أف تكوف ذات داللة واصحة ومعبرة للشىء التى تستسدـ من أجلو، وب: المعيار

 .مقارات التفكير المستلفة
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف تستسدـ لتوصي  المعلومات التى تعبر عن عنصر الحركة -2
 .أف تستسدـ لتحديد القدؼ المرجوه منقا -5
 .ديوأف تستسدـ فى حالة المواقف التى يتع ر فيقا إستسداـ الفي -3
 .أف تكوف مساحة الرسـو المتحركة مناسبة لحركة الشىء ال ى تم لو -4
 .أف يمكن التحكم فى تكرار عرض الرسـو المتحركة على الشاشة -5

 :لقطات الفيديو: المعيار الواحد وال بلثين
معارؼ وتنمية أف تركا لقطة الفيديو على القدؼ والمحتوى المقدـ من خبللقا وبما يعمل على بناء ال: المعيار

 .مقارات التفكير المستلفة
 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية

 .أف تركا لقطة الفيديو على القدؼ المحدد فق  -2
 .أف يراعى التاامن بين الصوت والصورة -5
 .أف تكوف واصحة تماما وخالية من عناصر التشتيو -3
 .ت التفكير المستلفة لدى الطبلب كالتفكير الناقد واإلبتكارىأف تستسدـ لقطات الفيديو لتنمية مقارا -4

 :اإلبحار والتوجيو: المعيار األثنين وال بلثين
 .أف يستطيا الطالب التنقل فى الصفحة بمرونة وحرية: المعيار

 :وينبرى أف يتوافر فى المعيار المؤشرات التالية
 .سلكقا الطالب فى البحث عن المعلوماتأف تشتمل الواجقو على خريطو توص  المسارات التى ي -2
 .أف تكوف اإليقونات المستسدمة مألوفة للمتعلمين -5
 .أف تشتمل الصفحة على إرشادات وتوجيقات مصاحبة للتدريبات والمحتوى -3
 .أف تكوف التوجيات بلرة ودية ومشجعة -4
 :نتائج الدراسة الميدانية: رابعاً 
ثبلثػػوف معيػػاراً تتنػػاوؿ جميػػا جوانػػب أى مقػػرر إلكترونػػى يػػتم تصػػميمو عبػػر و ن تتكػػوف الدراسػػة الحاليػػة مػػن أثنػػي 

الويب مبنى علػى أسػاليب متنوعػة فػى المناقشػات اإللكترونيػة، ويتفػرع كػل معيػار إلػى مجموعػة مػن المؤشػرات التػى تعمػل 
 .على تحقي  ى ا المعيار
 :التوصيات والمقترحات

 :فى صوء نتائج البحث، يوصى باآلتى 
 .ى ه المعايير عند تصميم المناقشات اإللكترونية وإستسدامقا عبر الويبتطبي   -2
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 .إجراء المايد من المراجعات المستمرة لق ه المعايير، لتواكب التطورات المستحدثة فى المجاؿ -5
عرفػة وتنميػة إجراء المايد من البحوث والدراسػات التجريبيػة لكػل معيػار منقػا، للتأكػد مػن فاعليتػو وتػأثيره فػى بنػاء الم -3

 .التفكير
إجػػراء دراسػػات تفاعليػػة، تقػػدؼ إلػػى دراسػػة أثػػر التفاعػػل وتػػأثيره علػػى بنػػاء المعرفػػة وتنميػػة التفكيػػر، وبػػين المتريػػرات  -4

 :التالية
 .نوع المحتوى وخصائص المتعلمين -أ
 .صياتة األسئلة وخصائص كبلً من مدير وقائد المناقشة -ب
 .بلب فى كل مرةعدد مرات التردد وزمن بقاء الط -ج
 .ركات فى المناقشاتاكمية المشو ( أن ى -ذكر)عامل الجنس  -د
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 المراجا
 : المراجا العربية: أوال
تربويات الحاسوب وتحديات مطلا القرف الحادى والعشرين، سلسلة تربويات  .(5003)إبراىيم عبد الوكيل الفأر ( 2

 .، اإلمارات، دار الكتاب الجامعى(2)كنولوجيا المعلومات فى التربية إستسداـ الحاسوب وت: الحاسوب
تطوير برامج الوسائ  المتعددة التعليمية المقدمة لتبلمي  المرحلة . (5003)إبراىيم يوسف محمد محمود ( 5

كلية التربية، ، رسالة ماجستير، تير منشورة،  اإلبتدائية بمدارس التعليم العاـ فى صوء المعايير التربوية والفنية
 .جامعة األزىر

فعالية برنامج مقترح لتنمية مقارات إنتاج مواقا اإلنترنو التعليمية لدى طبلب  (. 5006)أكـر فتحى مصطفى على ( 3
 .، رسالة دكتوراة، تير منشورة، كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادىكلية التربية

 .، القاىرة، عالم الكتبعلومات وتحديث التعليمتكنولوجيا الم .(5002)الرريب زاىر اسماعيل ( 4
فعالية تطوير برنامج كمبيوتر متعدد الوسائ  فى صوء نظرية (. 5007)أميرة محمد المعتصم محمد تنيمى ( 5

رسالة ماجستير، تير منشورة، كلية البنات، جامعة  ،ال كاءات المتعددة لتنمية تحصيل وذكاءات الطالبة المعلمة
 .عين شمس

المؤتمر ، (شراكة من أجل الجودة)التعليم اإللكترونى والتصميم التعليم (. 5005)ر الدين عبد ال الصال  بد( 6
العلمى العاشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم باإلشتراؾ ما كلية البنات جامعة عين شمس تحو عنواف 

، المجلد 5005/  7/  7 – 5لفترة من تكنولوجيا التعليم اإلليكترونى ومتطلبات الجودة الشاملة، فى ا
 5493 – 529السامس عشر، الجاء ال انى، صفحة 

 .، الطبعة األولى، سورية، شعاع للنشر والعلـوإستراتيجيات التعلم اإللكترونى(. 5005)بدر الساف ( 7
ر متعددة أثر إختبلؼ مستويات التوجيو وأساليب تقديمو فى برامج الكمبيوت .(5006)شيماء يوسف صوفى ( 8

، رسالة ماجستير، تير الوسائ  على تنمية الجوانب المعرفية والسلوكية لدى تبلمي  مدارس التربية الفكرية
 .منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس

، الطبعة فلسفة التعليم اإلليكترونى عبر الشبكات: منظومة التعليم عبر الشبكات(. 5005)محمد عبد الحميد ( 9
 .ىرة، عالم الكتباألولى، القا

، المؤتمر العلمى الفائقة التفاعلية وإنتاجقا/ معايير تصميم نظم الوسائل المتعددة(. 5000)محمد عطية خميس ( 20
الواقا : السابا للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، منظومة تكنولوجيا التعليم فى المدارس والجامعات

، مجلة تكنولوجيا التعليم، الجاء ال انى، المجلد العاشر، 5000إبريل  57 – 56والمأموؿ، فى الفترة من 
 .الكتاب ال الث

معايير تصميم برامج الوسائل المتعددة التفاعلية لتبلمي  مدارس . (5004)محمد عطية خميس، فوزية أبا السيل ( 22
جامعة المنصورة   –كلية التربية ، مؤتمر المستحدثات التكنولوجية وتطوير التعليم فو الوطن العربو،  التربية الفكرية

 .5004مايو  20-9والجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم فو الفترة من 
، الطبعة األولى، القاىرة، دار الكمبيوتر التعليمى وتكنولوجيا الوسائ  المتعددة(. 5007) محمد عطية خميس ( 25

 .السحاب
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 .، القاىرة، الدار المصرية اللبنانيةعبر شبكة اإلنترنوالتعليم اإللكترونى  .(5005)محمد محمد القادى ( 23
فاعلية تصميم برنامج كمبيوترى متعدد الوسائ  فو صوء معايير التصميم . (5003) محمود أحمد عبد الكريم ( 24

المستسلصة من التحليل البعدى على التحصيل والتفكير اإلبتكاري لدى طبلب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية 
 .جامعة األزىر ،كلية التربية  ،تير منشورة  ،رسالة دكتوراه ،عة األزىرجام

أثر إستسداـ المناقشة بواسطة الكمبيوتر وتعلم المعلومات العامة على التفكير (. 5002)محمود سيد محمود ( 25
، 27( 5)جامعة أسيوط  -، مجلة كلية التربيةاإلستداللى للطبلب أعضاء جمعيات العلـو بالمدارس ال انويو

: متاح على
http://www.almorappi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=

 . 53/20/5007، تاري، الايارة 9
يدة، المملكة العربية السعودية، متاح على الموقا كلية التقنية ببر   (.5008) مركا التعليم والتدريب اإللكترونى( 26

 2/2/35007، تاري، الايارة www.elearning.edu.saالتالى  
تحديد المعايير التربوية والمتطلبات الفنية النتاج برامج الكمبيوتر التعليمية فو  (.2999)مصطفى جودت ( 27

 .جامعة حلواف  ،تير منشورة ، كلية التربية ،، رسالة ماجستيرل انويةالمدرسة ا
 .، الطبعة األولى، القاىرة، دار الفكر العربىتكنولوجيا التعليم اإللكترونى(. 5008)نبيل جاد عامى ( 28
تحصيل  تطوير مقرر إليكترونى للتعليم من بعد عبر اإلنترنو وأثره على(. 5008)نيفين منصور محمد السيد ( 29

 .، رسالة دكتوراة، تير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمسطبلب المقنية فى تكنولوجيا التعليم
مواصفات صفحة ويب تعليمية وأثرىا على إكتساب (. 5003)ىناء رزؽ محمد، وفاء صبلح الدين الدسوقى ( 50

، صفحة (23)محكمة، المجلد  ، مجلة تكنولوجيا التعليم، سلسلة دراسات وبحوثالطبلب مقارات تصميمقا
75- 953 

 .، المجلد األوؿ، ال الثالمعايير القومية للتعليم فى مصر(: 5003)وزارة التربية والتعليم ( 52
 :المراجا األجنبية: ثانياً 

1) Allan Jeong & Sunyoung Joung (2007). Scaffolding collaborative argumentation in 

asynchronous discussions with message constraints and message labels, Computer 

& Education journal, Vol (48), Issue (3), PP: 427- 445, Available at: 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&udi, (05/07/2007). 
2) Bart P. Beaudin (1999). Keeping online asynchronous discussions on topic, 

Ph.D.,Journal of asynchronous learning networks, V (3), Issue (2), Available 

at:Http://www.sloan-c.org/puplications/jaln/v3n2/v3n2.beaudin.asp.(06/10/2006) 
3) Berge, Zane L. & Collins, Mauri P. (2000). Perceptions of e-moderators about their 

roles and functions in moderating electronic mailing lists, Distance Education: An 

International Journal, 21(1), pp.81-100, Available at: 

http://www.emoderators.com/moderators.shtml.(17/04/2007). 
4) Bhattacharya & Madhumita (1999). A Study of Asynchronous and Synchronous 

Discussion on Cognitive Maps in a Distributed Learning, Available at: 

www.eric.com, (12/07/2007). 
5) C. Cavanaugh (2006). Guide to Classroom Discussions, Available at: 

http://drscavanaugh.org/discussion/inclass/index.htm. (16/04/2007). 

6) Carol B. Macknight (2000). Teaching Critical Thinking through Online Discussions, 

Educause Quarterly, North East Regional Computing Program, N (4), Available 

at: www.educause.edu/ir/ library/pdf/EQM0048.pdf. (04-04-2008).  

http://www.almorappi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9
http://www.almorappi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9
http://www.elearning.edu.sa/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&udi
http://www.emoderators.com/moderators.shtml.(17/04/2007
http://www.eric.com/
http://drscavanaugh.org/discussion/inclass/index.htm


 36 

7) Collins, Mauri P. & Berge, Zane L. (1996). Facilitating Interaction in Computer 

Mediated Online Courses, Available at: 

http://www.emoderators.com/moderators.shtml.(17/04/2007). 

8) Collins, Mauri P. & Berge, Zane L. (1997). Moderating Online Electronic Discussion 

Groups, Available at: 

http://www.emoderators.com/moderators.shtml.(17/04/2007). 
9) Davidson-Shivers, G., Muilenberg,L. & Tanner, E., (2000). Synchronous and 

Asynchronous Discussion: What Are the Differences in Student Participation, In 

proceedings of Word Conference on Educational Muttimedia, Hypermedia and 

Telecommunications (EDMEDIA) 2000, pp (267-271), Available at: 

http://www.editlib.org/index.cfm?Fuseaction=Reader.ViewAbstract 

&paper_id=16075, (05/07/2007).  

10) Dezhi Wu & Starr Roxanne Hiltz (2004). Predicting learning from asynchronous 

online discussions, Journal of asynchronous learning networks, Volume (8), Issue 

(2)- April, Available at: Http:// www.sloan- c.org/publications/ialn/v8n2.wuasn. 

11) Elizabeth Murphy & Jamie Loveless (2005). Students' self analysis of contribution to 

online asynchronous discussions, Australasian Journal of Educational Technology, 

21(2), 155-172, Available at: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/murphy.html, 

(05/07/2007)  
 

12) Elizabeth Murphy, Maria A. Rodriguez Manzanares (2006). Profiling individual 

discussants’ behaviours in online asynchronous discussions, Canadian journal of 

learning and technology, volume 32(2) spring/ printemps, Available at: http:// 

www.cjlt.ca/content/vol32.2/murphy.html.(06/03/2007) 

13) Hawkey K (2003). Social Constructivism and Asynchronous Text-Based Discussion: A 

Case Study with Trainee Teachers,  Education and Information Technologies 

Journal, Volume (8), Number (2), PP 165-177, Available at: 

http://wwwingentaconnect.com/content/klu/eait/2003/00000008/00000002/0512678

6, (13/05/2007). 

14) Helen Wozniak (2005). Online discussion: Improving the quality of the student 

experience, Available at: 

http://www.unisa.edu.au/odlaaconference/PDfs/61%202005%20-

%20Wozniak.pdf,(11/10/2008). 

15) Hiemstra & Roger (1992). Computerized Distance Education: The Role for 

Facilitators, Available at: 

http://www.emoderators.com/moderators.shtml.(17/04/2007). 
16) Judy Sheard, Jan Miller & Sita Ramakrishnan (2003). Web- discussion forums: the 

staff perspective, ACM SIGCSE Bulletin, V(35), Issue (3), September 2003, 

Proceedings of the 8
th

 annual conference on Innovation and technology in 

computer science education, P 158- 162, New York, Available at: 

http://doi.acm.org/10.1145/961290.961556, (14/05/2007). 

17) Kanuka, Heather; Collett, Dave; Caswell, Cynthia (2002). University Instructor 

Perceptions of the Use of Asynchronous Text-Based Discussion in Distance Courses, 

American Journal of Distance Education,Vol (16), No (3), Pages (151- 167), 

Available at: http://www.leaonline.com/doi/abs, (13/05/2007).  

18) Kear, Karen (2002). Using asynchronous discussion tools in engineering education, 

In:e-Technologies in engineering education: learning outcomes providing future 

possibilities: a United Engineering Foundation Conference,11-16 Aug 2006, Davos, 

Switzerland, Available at: http://oro.open.ac.uk/5722/, (14/05/2007). 

http://www.sloan-/
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet21/murphy.html
http://www.cjlt.ca/content/vol32.2/murphy.html.(06/03/2007
http://wwwingentaconnect.com/content/klu/eait/2003/00000008/00000002/05126786
http://wwwingentaconnect.com/content/klu/eait/2003/00000008/00000002/05126786
http://doi.acm.org/10.1145/961290.961556
http://www.leaonline.com/doi/abs
http://oro.open.ac.uk/5722/


 37 

19) Khe Foon Hew, Wing Sum Cheung (2003). An exploratory study on the use of 
asynchronous online discussion in hypermedia design, Available 

at:www.usq.edu.au/electpub/ejist/docs/Vol6_No1/an_exploratory_study_on_the_u

se_.htm.(06/03/2007). 

20) Lozano, M., Gonzalez, P., Montero, F., Pascual,J., M., Ramos, I., (2000). Integrating 

Usability Within the User Interface Development Process of Web Applications, This 

research is supported by the GEOZOCO Project from the Spanish government 

commission of science and technology with reference CICYT-TIC 2000-1106-co2-

02, Available at: http://www.dsic.upv.es/~west/iwwosto2/papers/Lozano-pdf, 

(29/07/2006). 

21) Nielsen,J., (2002A). Top Ten Guidelines for Homepage Usability, Available at: http:// 

www.useit.com/alertbox/20020512.html, (19/02/2007). 

22) Nielsen,J., (2002B). Usability for Senior Citizens, Available at: http:// 

www.useit.com/alertbox/20020428.html, (19/02/2007). 

23) Nielsen,J., (2005). Weblog Usability: The Top Ten Design Mistakes, Available at: 

http:// www.useit.com/alertbox/weblogs.html, (19/02/2007). 

24) Nielsen,J., (2006). Ten Usability Heuristics, Available at: http:// 

www.useit.com/alertbox.html, (29/07/2006). 

25) Nielsen,J., (2007). Top Ten Mistakes in Web Design, Available at: http:// 

www.useit.com/alertbox/9605.html, (19/02/2007). 

26) Rachel M. Pilkington & S. Aisha Walker (2004). Faciliing debate in networked 

learning: Reflecting on online synchronous discussion in higher education, Springer 

Netherlands, V (4), P 67- 89, Available at: http://www. 

Springerling.com/content/h512306178n5g765/, (01/04/2007). 

27) Robin Kay (2006). Using asynchronous online discussion to learn introductory 

programming: An exploratory analysis, Canadian Journal of Learning and 

Technology, Volume 32(1) Winter/ hiver, Available at: 

http://www.cjlt.ca/content/vol32.1/kay.hml, (06/03/2007). 

28) Schrire,S., (2006). Knowledge building in asynchronous discussion groups beyond 

quantitative ayalysis, Computer & Education Journal, V(46), N (1), January 2006, 

PP(49-70) Available at: 

http://www.citeulike.org/alisonruth/aricle/1002210,(05/07/2007). 

29) Simonsen, L. & Banfield, J. (2006). Fostering Mathematical Discourse in Online 

Asynchronous Discussion: An Analysis of Instructor Interventions, Journal of 

Computer in Mathematics and Science Teaching, Vol (25), Issue (1), PP. 41- 75, 

Chesapeake, VA:AACE, Available at: 

http://editilib.org/index.cfm?fuseaction=reader.viewabstract&paper_id=5481, 

(15/05/2007). 

30) Wang, C. (2004). Modes of Online Synchronous Discussion, In G. Richards (Ed), 

Proceedings of World Conference on E-Learnig in Corporate, Government, 

Healthcare, and Higher Education 2004 (PP. 1525- 1532). Chesapeake, VA: 

AACE, Available at: 

http://www.editlib.org/index.cfm?fuseaction=Reader.ViewAbstract&paper_id=11

553. (16/04/2007) 

31) Wild & Martyn (1999). The Anatomy of Practice in the Use of Mailing Lists: A Case 

Study Australian, Journal of Education Technology, (15)2 pp.227-235, Available 

at: http://www.emoderators.com/moderators.shtml.(17/04/2007). 

32) Willem S.de Grave, Henk G. Schmidt & Henny P.A. Boshuizen, (2004). Effects of 

problem- based discussion on studying a subsequent text: A randomized trial among 

first year medical students, Journal of Instructional Science, Volume (29), Number 

(1)/ January,2001, P (33-44), Available at: 

http://www.springerlink.com/j23830r365775443. (14/05/2007).  

http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/docs/Vol6_No1/an_exploratory_study_on_the_use_.htm
http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/docs/Vol6_No1/an_exploratory_study_on_the_use_.htm
http://www.usq.edu.au/electpub/ejist/docs/Vol6_No1/an_exploratory_study_on_the_use_.htm
http://www.usq.edu.au/electpub/ejist/docs/Vol6_No1/an_exploratory_study_on_the_use_.htm
http://www.dsic.upv.es/~west/iwwosto2/papers/Lozano-pdf
http://www.useit.com/alertbox/20020512.html
http://www.useit.com/alertbox/20020428.html
http://www.useit.com/alertbox/weblogs.html
http://www.useit.com/alertbox/9605.html
http://www.useit.com/alertbox/9605.html
http://www.cjlt.ca/content/vol32.1/kay.hml
http://www.citeulike.org/alisonruth/aricle/1002210,(05/07/2007
http://editilib.org/index.cfm?fuseaction=reader.viewabstract&paper_id=5481
http://www.eric.ed.gov/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.springerlink.com/j23830r365775443

