
  الماجستیر فى التربیة : الدرجة                     إیمان سعد عبد الحلیم علي : ةالطالبسم ا
ي ــــــأثر أسالیب التفاعل عبر اإلنترنت على تنمیة المفاهیم التكنولوجیة والوع" : عنوان الرسالة  

"التكنولوجي لدى طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة تخصص تكنولوجیا التعلیم  
 

ووكیل كلیة التربیة  العلومأستاذ المناهج وطرق تدریس ( آمال ربیع كامل   / د .أ : :المشرفون
)جامعة الفیوم -لشئون الدراسات العلیا والبحوث   

 -أستاذ تكنولوجیا التعلیم المساعد بكلیة التربیة (انشراح عبد العزیز إبراهیم    / د.م.أ
)  جامعة حلوان  
یمتكنولوجیا التعل:  فرع  المناهج وطرق التدریس : قسم  -  ٦/٩/٢٠١١:  تاریخ منح الدرجة  

  
  :تتحدد مشكلة الدراسة فى اإلجابة عن التساؤل الرئیسى التالى        

ما فاعلیة أسالیب التفاعل عبر اإلنترنت علي تنمیة المفاهیم التكنولوجیة المتعلقة بمجال 
ى طالب الدبلوم المهنیة في التربیة تخصص تكنولوجیا التعلیم والوعي التكنولوجي بها لد

 تكنولوجیا التعلیم ؟
: وتفرع من هذا التساؤل الرئیسي التساؤالت التالیة   

عبر اإلنترنـت فـي تنمیـة المفـاهیم التكنولوجیـة ) المتعلم مع المحتوى(ما فاعلیة أسلوب التفاعل  .١
ي التربیــة تخصــص تكنولوجیــا لــدى طــالب الــدبلوم المهنیــة فــ المتعلقــة بمجــال تكنولوجیــا التعلــیم

 التعلیم ؟
تنمیـة الـوعي التكنولـوجي   عبـر اإلنترنـت فـي) المـتعلم مـع المحتـوى(ما فاعلیة أسلوب التفاعل  .٢

لـدى طـالب الـدبلوم المهنیـة فـي التربیـة  بالمفاهیم التكنولوجیة المتعلقة بمجال تكنولوجیـا التعلـیم
 تخصص تكنولوجیا التعلیم ؟

عبـر اإلنترنـت فـي  تنمیـة المفـاهیم التكنولوجیـة ) المتعلم مـع المـتعلم(اعل ما فاعلیة أسلوب التف .٣
لــدى طــالب الــدبلوم المهنیــة فــي التربیــة تخصــص تكنولوجیــا  المتعلقــة بمجــال تكنولوجیــا التعلــیم

 التعلیم ؟
تنمیــة الــوعي التكنولــوجي   عبــر اإلنترنــت فــي) المــتعلم مــع المــتعلم(مــا فاعلیــة أســلوب التفاعــل  .٤

م التكنولوجیة المتعلقة بمجال تكنولوجیـا التعلـیم لـدى طـالب الـدبلوم المهنیـة فـي التربیـة بالمفاهی
 تخصص تكنولوجیا التعلیم ؟



عبـر اإلنترنـت فـي  تنمیـة المفـاهیم التكنولوجیـة ) المـتعلم مـع المعلـم(ما فاعلیـة أسـلوب التفاعـل  .٥
لــدى طــالب الــدبلوم المهنیــة فــي التربیــة تخصــص تكنولوجیــا  المتعلقــة بمجــال تكنولوجیــا التعلــیم

 التعلیم ؟
عبــر اإلنترنــت فــي  تنمیــة الــوعي التكنولــوجي ) المــتعلم مــع المعلــم(مــا فاعلیــة أســلوب التفاعــل  .٦

لـدى طـالب الـدبلوم المهنیـة فـي التربیـة  بالمفاهیم التكنولوجیة المتعلقة بمجال تكنولوجیـا التعلـیم
 یم؟تخصص تكنولوجیا التعل

المـتعلم مـع المحتـوى فقـط مقابــل المـتعلم مـع المـتعلم مقابــل (مـا تـأثیر اخـتالف أسـلوب التفاعــل  .٧
عبــر اإلنترنـت علــي تنمیــة المفــاهیم التكنولوجیـة المتعلقــة بمجــال تكنولوجیــا ) المـتعلم مــع المعلــم

 لدى طالب الدبلوم المهنیة في التربیة تخصص تكنولوجیا التعلیم ؟ التعلیم

المـتعلم مـع المحتـوى فقـط مقابــل المـتعلم مـع المـتعلم مقابــل (خـتالف أسـلوب التفاعــل مـا تـأثیر ا .٨
ـــم ـــوجي بالمفـــاهیم التكنولوجیـــة )  المـــتعلم مـــع المعل عبـــر اإلنترنـــت  علـــي  تنمیـــة الـــوعي التكنول

لــدى طــالب الــدبلوم المهنیــة فــي التربیــة تخصــص تكنولوجیــا  المتعلقــة بمجــال تكنولوجیــا التعلــیم
 التعلیم؟

 :     تائج الدراسةن   
:أسفرت نتائج الدراسة عن   

  ـــال الســـتخدام االســـالیب التفاعلیـــة الثالثـــة ً ، )اســـلوب التفاعـــل المـــتعلم مـــع المـــتعلم(وجـــود أثـــر فع
فـي تنمیـة المفـاهیم ) اسـلوب التفاعـل المـتعلم مـع المحتـوى(، )اسلوب التفاعـل المـتعلم مـع المعلـم(

 .ب المجموعات التجریبیة الثالث التكنولوجیة والوعي التكنولوجي لدى طال
  ــد مســــتوى ــ ــات ) ٠,٠٥(عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة عن ـــالب العینــ ــین درجــــات طـ ــ ب

ممــا ) المفــاهیم التكنولوجیـة والــوعى التكنولــوجي(التجریبیـة الــثالث فــي التطبیـق البعــدي الختبــارى 
ــلیة بـــین األســـالیب التفاعلیـــة الثالثــــة  ــود أفضــ تفاعـــل المـــتعلم مــــع أســـلوب ال(یـــدل علـــى عـــدم وجـ

فـي تنمیـة ) أسـلوب التفاعـل المـتعلم مـع المحتـوى(،) أسلوب التفاعل المتعلم مع المعلـم(،) المتعلم
  .المفاهیم التكنولوجیة والوعي التكنولوجي لدى طالب المجموعات التجریبیة الثالث 


