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  ملخص الرسالة



أساليب المناقشات اإللكترونية  ختالفما أثر ا :ة عن التساؤل الرئيسي التاليى إلى اإلجابهدف البحث الحالي
بيئات التعليم القائم عبر الويب على بناء المعرفة وتنمية التفكير لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكليات التربية  في

 النوعية؟
تربية سم تكنولوجيا التعليم بكلية الوطالبة، من طالب الفرقة الرابعة ق بن طالستي( 03)تكونت عينة البحث من 

الكمبيوتر واإلنترنت، وتم توزيعهم  ستخدامفي ضوء مدى إجادتهم البطريقة عشوائية ختيارىا النوعية جامعة الفيوم، تم ا
 .على ثالث مجموعات تجريبية لتساويبا

ى أساليب متنوعة من قائم عل الويب في التصميم التعليمي، عبر إلكترونيبإعداد مقرر  قامت الباحثة حيث
محمد عطية / لؤلستاذ الدكتور ، كما تبنت المحتوى العلمي(ىجينة -غير متزامنة -متزامنة)المناقشات اإللكترونية 

 .خميس
ألسلوب تنتمي ألسلوب المناقشات المتزامنة، والثانية  األولى تنتمي مجموعات تجريبية، راسة ثالثالد تتضمنو 
 (.غير متزامنة -متزامنة)ألسلوب المناقشات الهجينة  لثالثة تنتميات غير المتزامنة، واالمناقش
قائم على أساليب متنوعة  عبر الويب في التصميم التعليمي إلكترونيمقرر : اليةستخدمت الدراسة األدوات التوا

لضبط سير المناقشات  استراتيجيةمناقشات اإللكترونية عبر الويب، معايير تصميم المن المناقشات اإللكترونية، 
لقياس بناء المعرفة عند الطالب،  تحصيلي اختبارالبيئات التعليمية عبر الويب،  زامنة وغير المتزامنة والهجينة فيالمت

التصميم  فيير الناقد لمدى قدرة الطالب على التفك اختبارألساسية في التصميم التعليمي، لمهارات التفكير ا اختبار
، التصميم التعليمي، كفايات المصمم التعليمي فيمدى قدرة الطالب على التفكير االبتكاري  قياسل اختبار، تعليميال

 وفق نموذج قييم منتج التصميم التعليمي، بطاقة لتتعليميبطاقة مالحظة لقياس تمكن الطالب من مهارات التصميم ال
القائم على المناقشات اإللكترونية،  ترونيات نحو المقرر اإللكانطباعمحمد عطية خميس للتصميم التعليمي، مقياس 

القائم على المناقشات اإللكترونية، بطاقة صالحية البيئة التعليمية  نحو المقرر اإللكتروني جتماعيةالعالقات االمقياس 
  .ضوء األساليب المختلفة للمناقشات اإللكترونية فيعبر الويب 

المناقشات الجماعية إعداد قائمة بمعايير علمية لتصميم : ليةالحا توصلت إليها الدراسة ومن أىم النتائج التي
تعليم  تكنولوجيا ال وكذلك إعداد قائمة بكفايات أخصائي، عبر الويب لكترونيةقررات اإلماإللكترونية داخل بيئة ال

ت التعليمية البيئا فيوالهجينة لضبط سير المناقشات المتزامنة وغير المتزامنة  استراتيجية وتصميم، كمصمم تعليمي
 .عبر الويب

جميع أدوات الدراسة على  في( غير متزامنة -متزامنة)باإلضافة إلى تفوق مجموعة المناقشات الهجينة 
 اختباربناء المعرفة و  اختبار جميع أدوات البحث ما عدا فيط فقامنة وغير المتز فقط مجموعات المناقشات المتزامنة 

 . لمجموعات الثالثةوالتى تساوت فيو ا التفكير االبتكاري

 

 

 
 


