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أثر التدريب اإللكتروني التشاركي في إكساب مهارات التعامل مع الحائط الرقمي لدى 
 معممي المرحمة اإلعدادية

 3رحاب فواز فهمي 2سيف د/ أمل رجاء   1د/ أشرف رجب الريديم. أ.

 مستخمص البحث:
ىدف البحث الحالي إلى اإلرتقاء بالجانب المعرفي والمياري لمعممي المرحمة  

عبر تزويدىم بالمعارف والميارات الالزمة لمتعامل مع الحائط الرقمي  اإلعدادية؛
Padlet  من خالل تدريب إلكتروني تشاركي، والتعرف عمى أثره فى اكتساب الميارات

األساسية لمتعامل مع الحائط الرقمي. واستخدم البحث المنيج الوصفي لجمع البيانات 
والمعمومات حول موضوع البحث في مرحمة تحميل وتصميم مادة المعالجة التجريبية، 

التدريب اإللكتروني التشاركي قبميًا وبعديًا عمى والمنيج شبو التجريبي في إعداد وتطبيق 
مجموعة تطوعية من معممي المرحمة اإلعدادية من خالل تطبيق نموذج "عبد المطيف 

المعرفي  لمجانب، وصممُت أداتي القياس: اختبار تحصيل إلكتروني 2013الجزار"، 
ائط الرقمي، األدائي لميارات الح لمجانبلميارات الحائط الرقمي، وبطاقة مالحظة 

( معمم ومعممة من معممي المواد األساسية في المرحمة 30وتمثمت مجموعة البحث في )
اإلعدادية بمركز ومدينة مموي محافظة المنيا، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة 

، والتى ترجع إلى أثر التدريب البحثإحصائيًا لصالح التطبيق البعدي ألدوات 
فى إكساب معممى المرحمة اإلعدادية ميارات التعامل مع الحائط اإللكتروني التشاركي 

الرقمي، وأوصى البحث بضرورة األخذ بالبرامج التدريبية التشاركية فى تدريبات 
المعممين المينية والتقنية المعتمدة عمى أدوات اإلنترنت، واستخدام الحائط الرقمي 

Padlet .فى التعميم والتدريب اإللكتروني 

 الحائط الرقمي. -التدريب اإللكتروني التشاركي الرئيسة:الكممات 
 

 

                                                
1
 جامعة المنيا. -أستاذ مناهج وطرق التدريس المساعد، كلية التربية النوعية 
2
 جامعة المنيا. -مدرس مناهج وطرق التدريس، كلية التربية النوعية 
3
 جامعة المنيا. -التدريس، كلية التربية النوعيةباحثة ماجستير بقسم مناهج وطرق  



 

 835 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

The Effect of E-Collaborative Training on Acquiring the Skills 

of Dealing with Digital Wall and the Quality on Managing 

Educational Situations among Prep School Teachers 

Abstract 

 The aim of the research is to raise the knowledge and skill 

side of the prep school teachers by providing them with the 

knowledge and skills necessary to deal with Padlet through E-

Collaborative Training, and to know its effectiveness in acquiring 

the basic skills to deal with Padlet. The research used the 

descriptive approach to collect data and information on the subject 

of the research in the phase of analyzing and designing the 

experimental treatment material, and the quasi-experimental 

approach in preparing and applying e-collaborative training, 

before and after, on a voluntary group of prep school teachers 

through the "Abdul Latif Al-Jazzar" model, 2013, and two 

measurement tools were designed: an electronic achievement test 

for the cognitive component of Padlet skills, and a note card for 

the performance component of Padlet skills. The research group 

consisted of (30) teachers of basic subjects and from the 

preparatory stage, in Mallawi, Minya. The results indicated that 

there were statistically significant differences for the post-

application of the study tools which are due to the effect of E-

Collaborative Training in providing prep school teachers with 

skills to deal with Padlet. The research recommended the 

necessity of adopting Collaborative training programs in 

professional and technical teacher training, and using Padlet in e-

learning and e-training. 

Keywords:  E-Collaborative Training- Padlet 
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 مقدمة البحث:
تعود أىمية تدريب المعمم أثناء الخدمة إلى إنيا أسموب دعم يتيح لو فرصة  

يتناسب مع المتغيرات المحيطة بو، وال غنى عن التجديد المستمر والتطور الميني بما 
التدريب في ظل التقدم المعرفي، وتطور المناىج التعميمية، واالتجاه نحو استخدام 
أدوات تكنولوجية حديثة في التعميم فيو يساعد المعمم عمى تأدية رسالتو بنجاح فى ظل 

كة اإلنترنت وتطور ، ويعد انتشار شب(177، 2020البيئة اإللكترونية )منال عشري، 
أدواتيا، سببًا في دعم بيئة التدريب التشاركي، والتى تسمح بتنفيذ التدريب من خالل 
توافر النواحى التفاعمية بين المتدربين باستخدام األدوات التشاركية، والتى يمكن توظييا 
 لتحقيق غرض التدريب؛ ذلك في ضوء مفاىيم النظرية البنائية التى تعتمد عمى تكوين
المعارف لدى المتدرب نتيجة تفاعمو مع المحتوى والمتدربين؛ مما ينتج عنو تشارك 

عادة تنظيميا من خالل صياغة األفكار والتعبير عن الذات   Joseph)المعمومات، وا 

Seyran And Deborah Tamakloe, 2021, 24). 
ث أنو ويمتاز التدريب اإللكتروني التشاركي باالعتماد عمى شبكة اإلنترنت حي 

تدريب متحرر من القيود الزمانية والمكانية؛ يتفاعل المتدربون فيو معًا من خالل أنشطة 
التدريب، كما أنو يعد تدريب متمركز حول المتدرب الذي يبحث عن المعمومات 

(. ويعد أسموب حديث لتدريب Chad N. Loes, 2019, 14ويتبادليا مع المتدربين)
تدريب التقميدي؛ فيكون المتدرب نشط ومشارك فى المعممين؛ فيو يتالفي عيوب ال

(، 2018تعممو، وليس سمبي متمقي لممعمومة فقط، وقد بين كاًل من محمد أحمد )
( فاعمية التدريب التشاركي 2016)  Gianluca Aloisi and Mauro Scanaو

 .المعتمد عمى اإلنترنت في تنمية ميارات المتدربين من خالل المناقشات اإللكترونية

وتعددت أدوات اإلنترنت التشاركية التى يمكن استخداميا فى عمميات التدريب  
، Wiki، التأليف الحر Social Network، الشبكات االجتماعية  blogكالمدونة

وغيرىا  Social Mediaومواقع التواصل االجتماعي  Edmodoومنصة ادمودو 
(Stephane H. and Anne G., 2017, 46 ؛ نتيجة لمميزاتيا والتي منيا: القدرة)

                                                
  تم استخدام نظام التوثيق الخاص بجمعية علم النفس األمريكية اإلصدار السابعAPA 7 . 
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عمى التواصل بين المدرب والمتدربين، والتفاعل بشكل تزامنى والتزامنى، وسيولة 
 ,Zuzana Palkova)االستخدام، باإلضافة إلى القدرة عمى التحكم فى الخصوصية 

. ورغم تنوع األدوات وامكاناتيا، والتى تتمتع بخصائص تضمن التفاعل بين (2019
 Padlet(؛ إال أن أداة الحائط الرقمي 2018عدد من المشاركين )صالح الدين حسين، 

تعد األنسب تعميميًا نتيجة لخصائصيا التعميمية من تقديم مصادر تعمم مختمفة، 
مكانية التحكم في منشورات المشاركين، والتى يمكن توظيفيا لتحقيق أىداف التدريب  وا 

(Hong-Thu Thi Nguyen, 2020.)  

 تحديد مشكمة البحث:
 ُحددت مشكمة البحث الحالي من عدة مصادر يمكن تحديدىا فيما يمي: 

المالحظة الشخصية والتي بينت ضعف ميارات التعامل اإللكتروني لدى أغمب  .1
معممي المرحمة اإلعدادية مع المتعممين، خاصًة خالل العام الداسي 

من خالل تساؤليم وبداية جائحة كورونا، والتي بدت جمية  2019/2020
المتكرر عن سبيل لتواصل مع المتعممين والتعامل معيم والذي يعبر عن نقص 

 ميارات استخدام أيًا من أدوات التعميم اإللكتروني.
تأكيد العديد من البحوث والدراسات السابقة عمى أىمية تدريب المعممين بأسموب  .2

اف، واستخدام إلكتروني تشاركي؛ فيو تدريب يشجع عمى البحث، واالكتش
األدوات التكنولوجية الحديثة، والتي توفر وسط تفاعمي رقمي بين المتدربين. فقد 

( بالتوسع في استخدام التدريب 2020) Nur Shamsiah et alأوصت دراسة 
اإللكتروني التشاركي بما يعزز من مشاركة المعممين وتفاعميم، والذي ىو أساس 

( باستخدام التدريب 2018مد أحمد، نجاح التدريب، كما اوصت دراسة )مح
اإللكتروني التشاركي في تدريب المعممين أثناء الخدمة؛ حيث أنو أسموب مناسب 

 الكتساب ميارات ومعارف جديدة من شانيا تحسين مستوى المعممين.
Jacqueline S. Zweig and Erin T. Stafford (2016 ) دراسة وأوصت  

تطويرىم  بيدف لممعممين اإلنترنت عبر اإللكترونية التدريبات استخدام بضرورة
 لمتعميم والتدريب، ويعزز فرص يوفر تدريب وأنو خاصةً  الخدمة أثناء ليم مينياً 
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 Suciكما أكدت دراسة  .اإلنترنت مع المتعممين عبر التعميمية الممارسات
Yuminar (2019عمى فاعمية أداة الحائط الرقمي )Padlet   في تنفيذ التدريب

التشاركي، وأىميتيا في تنمية الميارات التعميمية، والتى تناسب القرن الحادي 
 والعشرين.

توصيات المؤتمرات، ومنيا المؤتمر الدولي الثاني لمستقبل التعميم الرقمي في  .3
( والذي أوصى بأىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة عمى 2021الوطن العربي )

الرقمي من استخدام امكانات اإلنترنت واالستفادة منيا تعميميًا تحديات العصر 
بأىمية  (2017مؤتمر التربية وبيئات التعمم التفاعمية )مع المتعممين، وأوصى 

االتجاه نحو استخدام المستحدثات التقنية في التعميم، وتدريب المعممين عمى 
نيات، واإلبداع في تنفيذ استخداميا لمواكبتيا، والذي يّمكنو من استعمال تمك التق

 العممية التعميمية من خالليا.
القيام بدراسة استكشافية حول واقع تدريب المعممين بشكل إلكتروني، وطرق  .4

التعامل اإللكتروني مع المتعممين، والكشف عن احتياجاتيم التدريبية؛ لتنمية 
يب المعممين مياراتيم التقنية، وكانت بنود االستبيان متمثمة في تحميل واقع تدر 

بشكل إلكتروني، واستخدام التعميم اإللكتروني، واستخدام والتسجيل بمواقع الجيل 
، والحاجة التدريبية ليم، Padletالثانى لإلنترنت، واستخدام الحائط الرقمي 

% 73.3وكانت نسبة كل بند تشير إلى ضرورة إجراء البحث، فقد جاءت نسبة 
معرفة بالتسجيل بالمواقع اإللكترونية، وجاءت من العينة االستكشافية ليس لدييم 

% 100% من العينة لم يستخدم التعميم اإللكتروني مع طالبيم، ونسبة 100نسبة
 من العينة لم يتمقوا أى نوع من التدريبات عمى التعامل مع الطالب إلكترونيًا.

 أسئمة البحث:
يتضح مما سبق الحاجة إلى إجراء البحث الحالي؛ لمعالجة القصور وانخفاض  

مستوى معممي المرحمة اإلعدادية فى الجانب المعرفي والجانب األدائي لمتعامل مع 
، وفي محاولة لحل ىذه المشكمة جاء البحث الحالي لإلجابة Padletالحائط الرقمي 

 عن السؤال الرئيسي التالي:
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اإللكتروني التشاركي في إكساب مهارات التعامل مع الحائط الرقمي  ما أثر التدريب
 لدى معممي المرحمة اإلعدادية؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
ما التصميم التعميمى المناسب لتنفيذ التدريب االلكترونى التشاركى في اكساب  .1

 ية؟ميارات التعامل مع الحائط الرقمي لدى معممي المرحمة اإلعداد

ما أثر التدريب اإللكتروني التشاركي في اكساب الجانب المعرفي لميارات التعامل  .2
 مع الحائط الرقمي لدى معممى المرحمة اإلعدادية؟

ما أثر التدريب اإللكتروني التشاركي في اكساب الجانب االدائي لميارات التعامل  .3
 مع الحائط الرقمي لدى معممى المرحمة اإلعدادية؟

 هدف البحث:
ىدف البحث الحالي إلى تحسين مستوى الجانب المعرفي والمياري لمعممي  

المرحمة اإلعدادية أثناء الخدمة؛ من خالل التدريب اإللكتروني التشاركي فى تزويدىم 
 .Padletبالمعارف والميارات الالزمة لمتعامل مع الحائط الرقمي 

 أهمية البحث:
 األهمية النظرية:-

المينية لمعممي المرحمة اإلعدادية ليكونوا قادرين عمى المساىمة في التنمية  -1
 مواجية تحديات التعميم العالمية.

استخدام التدريب اإللكتروني خاصًة التشاركي بإعتباره إتجاه حديث؛ يناسب  -2
 الوضع الراىن.

وميارات  Padletإضافة معمومات إلى التراث العممي حول الحائط الرقمي  -3
 استخدامو في التعميم والتدريب.
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 األهمية التطبيقية:-
يفيد البحث الحالي الجيات الميتمة بتدريب المعممين عمى اختالف  -1

 .Padletتخصصاتيم فى اكتساب بعض ميارات التعامل مع الحائط الرقمي 
مع المتعممين،  Padletأداة الحائط الرقمي يساعد المعممين عمى استخدام  -2

 فيا بطرق مختمفة.وتوظي
 متغيرات البحث:

 تتحدد متغيرات البحث عمى النحو التالي: 
 : التدريب اإللكتروني التشاركي.المستقل المتغير  -1
: تمثل في الجانب المعرفي والجانب األدائي لميارات التعامل مع التابع المتغير -2

 . Padletالحائط الرقمي
 الخبرة الحاسوبية. -السن -: النوعالمتغيرات الضابطة-3

 فرضي البحث:
 يبين متوسطى درجات معمم (0.01عند مستوى ) حصائياً إيوجد فرق دال  -1

القبمي االختبار التحصيمي في التطبيق المرحمة اإلعدادية )عينة البحث( فى 
 .يالبعد التطبيقوالبعدي لمتعامل مع الحائط الرقمي لصالح 

 يبين متوسطى درجات معمم( 0.01عند مستوى ) حصائياً إيوجد فرق دال  -2
القبمي والبعدي في التطبيق بطاقة المالحظة لالمرحمة اإلعدادية )عينة البحث( 
 .يالبعدالتطبيق لصالح  لميارات التعامل مع الحائط الرقمي

 منهج البحث:
في جمع البيانات والمعمومات المرتبطة  المنيج الوصفياستخدم البحث الحالي  

بيدف التعرف عمى أثر التدريب  والمنيج شبو التجريبيبموضوع البحث ووصفيا، 
، وذلك Padletاإللكتروني التشاركي في إكساب ميارات التعامل مع الحائط الرقمي 
 من خالل اختبار فرضي البحث والتطبيق القبمي والبعدي ألدوات القياس.
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 التصميم التجريبي لمبحث:
ة الواحدة والذي يعتمد عمى استخدم ىذا البحث التصميم التجريبي ذي العين 

مقارنة نتائج أفراد عينة البحث قبل وبعد التطبيق، ويوضح الشكل التالى التصميم 
 التجريبي لمبحث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التصميم التجريبي لمبحث1شكل )
 حدود البحث:

 إلتزم البحث الحالي بالحدود التالية: 
المرحمة اإلعدادية  : تمثمت في مجموعة تطوعية من معمميالبشرية الحدود -

 ( ثالثون معمما ومعممة.30قواميا )

: تمثمت في الميارات الرئيسية لمتعامل مع الحائط الرقمي محتوى حدود -
Padlet. 

: تم تطبيق الجمسة التمييدية، وأدوات القياس في التجربة مكانية حدود -
رة االستطالعية والتجربة األساسية لمبحث بمعمل الحاسب اآللي بمدرسة اإلدا

اإلعدادية بمركز مموي، محافظة المنيا، وتم تنفيذ التدريب التشاركي إلكترونيًا 
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فى المكان المناسب ليم )معمل المدرسة، المنزل( عبر موقع الحائط الرقمي 
Padlet. 

 15م وحتى 2021سبتمبر  5: تم تطبيق تجربة البحث الفترة من حدود زمانية -
 م.2021أكتوبر 

 مصطمحات البحث:
: ويقصد بو إجرائيًا  E-Collaborative Training ب اإللكتروني التشاركيالتدري -

عممية منظمة إلكترونية تنفذ بشكل تفاعمي عبر تقنيات اإلنترنت لبعض معممي 
المرحمة اإلعدادية؛ يشارك فييا المعممون المتدربون تجاربيم لبناء المحتوي التدريبي 

 Padlet, Googleمن خالل مجموعة من الجمسات التي ُنفذت باستخدام موقعي 

Meet بشكل ذاتي لكل متدرب، وتقييم المدرب لألفراد والمجموعات.  ، ويتم التقييم 
ينشر  رقمي،جدار : ويقصد بو إجرائيًا أداة إلكترونية تعمل كPadletالحائط الرقمي  -

ستخدام الحائط الرقمي ميارات احول مجمعة من المدرب والمتدربين عميو معمومات 
Padlet. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 :  E-Collaborative Trainingاإللكتروني التشاركيالتدريب 
( التدريب اإللكتروني التشاركي بأنو: 2019 ،10) Elaine Hoterيعرف  

أسموب دعم قائم عمى اإلنترنت يسمح بمشاركة كٍل من المدرب والمتدربين بشكل 
تفاعمي مع المحتوى التدريبي بيدف بناء المعرفة لدييم، كما عرفو ممدوح جابر وآخرين 

يعتمد فيو عمى ( بأنو: الجيل الثاني من التدريب اإللكتروني، والذى 304، 2018)
أدوات اإلنترنت التزامنية والالتزامنية، يتناقش من خالليا المتدربون ويتبادلوا اآلراء حول 
موضوع تدريبي محدد ويكتسبوا معمومات جديدة، كما اتفق مصطفى عبد الرحمن 

( عمى أن التدريب اإللكتروني التشاركي: ىو نمط 2016(، وىشام أحمد )2016)
ى تقنيات اإلنترنت، والمتمركز حول المتدرب الذى يكون دوره نشط التدريب المعتمد عم

فى تنفيذ الميام التشاركية مع المتدربين، ويكون دور المدرب متابعة المناقشات وتقديم 
 التوجيو بصفة مستمرة.



 

 843 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

(، ومحمد أحمد 2020)  Ghodratolah Khalifeh et alيشير كٌل من  
دربين من خالل التشارك فى األنشطة ( إلى أىمية تنمية ميارات المت2018)

والمناقشات اإللكترونية؛ مما يعطى حرية التعبير عن الرأي والتفاعل لبناء المعارف 
(، ومدحت أبو 2021 ،128) Ivan Iraola et alوتبادل الخبرات، وأكد كٌل من 

( عمى أىمية استخدام التدريب اإللكتروني 2015(، وأمل الموزان )28، 2017النصر )
 ممعممين والتى يمكن إيجازىا فيما يمي:ل

 يعد نوع من التدريب المناسب لمواجية التحديات الحالية فى العممية التعميمية. -1
ستراتيجيات  -2 يزيد قدرة المعممين عمى استيعاب التطورات الحديثة فى أساليب وا 

 التدريس.
 ة.يعتبر حل بديل لمتدريب التقميدى، كما أنو مواكب لمتطورات التكنولوجي -3
 يؤيد فكرة استمرارية التعمم لممعممين أثناء الخدمة. -4

Carlos Monteiro and Ccilia Costa (2021 ،62 ،)يذكر كٌل من  
( أن أساليب التدريب اإللكتروني 2019)  Felix Hamza and Loana Ralucaو

 التشاركي تنقسم إلى:
معٌا في : وىو اجتماع المدرب والمتدرب Synchronousاألسموب التزامنى  -1

 نفس الوقت إلكترونيًا من خالل األدوات التقنية التى تناسبو.
: وىو تفاعل المدرب والمتدرب فى Asynchronousاألسموب الالتزامنى  -2

أوقات، وأماكن جغرافية مختمفة، مع المادة التدريبية وفق نظام زمنى محدد 
 مسبقًا.

جيد لو، وتوافر ويتطمب نجاح التدريب اإللكتروني التشاركي التخطيط ال 
Nguyen Thi Linh et al   (0202 ،002 ،)مجموعة من المتطمبات، ويبين كاًل من

( متطمبات نجاح التدريب 2017) Shaikha Alkhadir and Fatma H. AlAliو
 تتمثل في:

 متطمبات بشرية: تتمثل فى المدرب والمتدرب، وفيم كٍل منيما لدوره الموكل بو. -1
في استخدام أجيزة تكنولوجية حديثة متصمة بشبكة اإلنترنت، متطمبات تقنية: تتمثل  -2

 اختيار أداة تكنولوجية سيمة االستخدام، توفر التواصل بين المدرب والمتدرب.
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وتعددت الدراسات السابقة التى بينت فاعمية التعميم اإللكتروني التشاركي  
لتصميم التعمم  ؛وضع قائمة معاييرإلى ىدفت والتي ( 2020سوزان محمود )كدراسة 

خمصت ، و المتمايز من حيث األىداف واألنشطة والمحتوى والتقويم ياإللكتروني التشارك
ىدفت لمكشف عن والتى ( 2018محمد أحمد )ودراسة  الالزمة لو، لقائمة من المعايير

ثناء أالالتزامنى فى تدريب المعممين  يثر استخدام بيئة التعمم اإللكتروني التشاركأ
فى التحصيل المعرفي، وميارات  يوتوصمت إلى فاعمية أدوات التعمم التشارك، الخدمة

التى سعت لمعرفة أثر بيئة  (2016دراسة مصطفي عبد الرحمن )و  ،التعاون لممعممين
تعمم إلكترونية تشاركية عمى تنمية مفاىيم محركات البحث غير المرئية لممكتبات 

فاعمية البيئة التعميمية ياط، وتوصمت إلى الرقمية لدى الطالب المعمم بكمية تربية دم
أدوات  عمى بعضعتمد فييا اوالتى  ،اإللكترونية التشاركية المستخدمة فى الدراسة

 الجيل الثانى لإلنترنت.
يتضح مما سبق أىمية تدريب المعممين أثناء الخدمة من أجل رفع كفاءتيم،  

لتشاركي لما لو من أثار إيجابية؛ وزيادة قدرتيم التقنية من خالل التدريب اإللكتروني ا
نتيجة اعتماده عمى أدوات اإلنترنت الحديث، بما يسمح بتشارك المتدربين فى 

 مجموعات صغيرة، وتبادل الخبرات والمعمومات فيما بينيم.
 :Padletالحائط الرقمي 

أدى التطور التكنولوجي إلى تطور مواقع اإلنترنت وظيور مواقع ديناميكية  
جراء الحوارات؛ أي أنيا مواقع  تسمح بالتواصل بين المستخدمين، وتبادل المعمومات وا 
وأدوات تقنية تتصف باالجتماعية، وقد بينت العديد من الدراسات بعض األدوات التى 

 (2019سيام الجريوى )إلكتروني منيا: دراسة تسمح بتنفيذ التدريب التشاركي بشكل 
، Wikiمحرر الويب التشاركى التى استخدمت التعمم اإللكتروني التشاركي من خالل 

( التى سعت لمعرفة أثر التعميم التشاركي من 2020) Nur Shamsiah et alدراسة 
، والتي بينت فاعمية األدوات Youtube- Instagram- Facebookخالل األدوات 

التكنولوجية في جذب االنتباه لممحتوى التعميمي، وتوفر وسيمة إتصال إلكترونية سيمة 
( التى سعت لمعرفة أثر بعض األدوات 2015) Haldun Kayaاالستخدام، ودراسة 
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التي تساعد فى   Padletالتكنولوجية ودمجيا فى تنفيذ العممية التعميمية منيا األداة
نتاج المعموم  ات، والتعاون بين المشاركين فييا.مشاركة الخبرات وا 

وعمى الرغم من وجود الكثير من المزايا لكل أداة إلكترونية منيم فى تنفيذ  
من بين  Padletالتدريب اإللكتروني التشاركي، كما أن استخدام موقع الحائط الرقمي 

(، liz Kolb, 2019العديد من أدوات الجيل الثاني ىو األنسب من الناحية التعميمية )
إلى تطبيق التفاعل الرقمي بين المعمم  Padletحيث ترجع فكرة موقع الحائط الرقمي 

لى تنفيذ إستراتيجية المناقشة االجتماعية التى يتم فييا عرض األفكار  والمتعمم، وا 
، 2015وتبادل اآلراء من خالل المناقشات الجماعية إلكترونيًا )طارق عبد الرؤوف، 

70 :75.) 
 Padlet( الحائط الرقمي 2020 ،117 ،118) Jay Mctighe et alُيعرف  

المتعمم بحيث تعمل عمى  رقمية تعميمية فعالة، يتمركز استخداميا حولأداة  :بأنو
 وتساىم فى تحسين أداء المتعمم. ،فى عممية تعممو وإشراك

الجيل الثانى تطبيقات أحد  :بأنوCynthia D. Fisher (2017 ) وتعرفو 
ثل لوحة رقمية يتشارك في عرض المعمومات عمييا كل من المعمم لإلنترنت؛حيث يم

، تشاركى بين المعمم والمتعممين رقميأسيل طريقة إلنشاء محتوى  والمتعمم، ويعد
( أداة مستخدمة في 300( بين أفضل )26)المركز  Padletويحتل الحائط الرقمي 

 .TopTools4Learningوفق إحصائية موقع  2021التعميم لعام 
العديد John Iona(2018 ) وCriando Murais (2018 ) كر كاًل من يذ 

 فيما يمي: توضيحيايمكن والتي  Padletتميز أداة الحائط الرقمي من الخصائص التى 
 سيل األشتراك بو واستخدامو؛ حيث ال يتطمب إال بريد إلكتروني مفعل. -1
وأصوات ومقاطع يسمح بعرض أنواع مختمفة من الوسائط المتعددة من صور  -2

 فيديو والعديد من أنواع الممفات.
يساعد فى تنفيذ العديد من اإلستراتيجيات اإللكترونية كالمناقشة، العصف  -3

 الذىنى.
 يوفر خصائص تحكم فى المشاركة والكتابة. -4
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إلى Jean Carlos et al (2018 )وInma Beltran (2019 )دراسة  تشير 
 Multimediaق عميو حائط الوسائط المتعددة طماستخدامات الحائط الرقمي والذى أُ 

Wall  ،مرجع لألسئمة و متمثمة فى استخدامو كمستودع لممعمومات فى موضوع معين
الحائط الرقمي  إلى طبيعة Dorothy Dewittet  (2015). ويشير FQAالشائعة 

المتعممين  بين ةفعالو فيو أداة تمنحيم التواصل  ،والوسائط المتعددة المرئية المستخدمة
 .ومع المعمم والمحتوى ،الصم مع زمالئيم

يتضح مما سبق أىمية أداة الحائط الرقمي في تحقيق التشارك اإللكتروني بين  
مكانية استخداميا وفق استراتيجيات  المستخدمين، وباختالف المكان والزمان بينيم، وا 

ال توجد دراسة تناولت الحائط الرقمي  -عمى حد عمم الباحثين–مختمفة. إال أنو 
Padlet  في تدريب معممي المرحمة اإلعدادية إلكترونيًا وتشاركيًا؛ وىو ىدف البحث

 الحالي الكتساب ميارات الحائط الرقمي.

 تصميم مادة المعالجة التجريبية:
ذج التصميم العام تتعدد نماذج التصميم التعميمي والتي انبثقت جميعيا من نمو  
ADDIE والتى تتشابو في عمميا ويكون االختالف في إضافة بعض الخطوات أو ،

التبديل بينيا وفق متطمبات األبحاث، وفي البحث الحالي تم اختيار نموذج "عبد 
، ويرجع ىذا االختيار إلى أنو صمم في األصل لمتعميم 2013المطيف الجزار المعدل" 
وقد أثبت فاعميتو في تصميم وتطوير البرامج التعميمية والتدريبية والتدريب اإللكتروني، 

(، كما أنو يتسم بالمرونة والسيولة 2012(، )رييام محمد، 2018)إسالم محمد، 
جراء التقويم المستمر؛ مما جعمو مناسب لمبحث الحالي.  وا 
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 أداتا البحث:
 تمثمت أداتا البحث في: 

 :Padletمل مع الحائط الرقمي االختبار التحصيمي لمهارات التعا -1
تم إعداد االختبار وفق الخطوات التالية: تحديد الغرض من االختبار وىو  

، Padletقياس مدى تحصيل العينة لمجانب المعرفي لميارات الحائط الرقمي 
وخصائص الفئة المستيدفة والتى تحددت فى أنيم معممي المواد األساسية لممرحمة 
اإلعدادية بمدينة ومركز مموي بمحافظة المنيا، وتم صياغة مفردات االختبار فى ضوء 

، ومن ْثم بناء جدول المواصفات؛ ثم Padletقائمة ميارات التعامل مع الحائط الرقمي 
كترونيًا، ثم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين، تصميم االختبار الذي نفذ إل

جراء التعديالت المقترحة منيم، وتم حساب ثباتو بتطبيقو عمى عينة استطالعية من  وا 
معممي المرحمة اإلعدادية، واستخدمت معادلة سبيرمان براون لمتجزئة النصفية وقد 

درجة ثبات عالية  ( وىى قيمة قريبة من الواحد الصحيح؛ مما يبين0.831بمغت )
لالختبار، كما تم حساب صدق االختبار باستخدام صدق النيايات الطرفية؛ حيث بمغت 

(، وجاءت 0.000( وقيمة معنوية بمغت )16( عند درجة حرية )4.832قيمة "ت" )
: 0.201(، ومعامالت التمييز ما بين )0.722: 0.278معامالت السيولة بين )

ار في ضوء ما تبين من تطبيق التجربة (. وتم حساب زمن االختب0.250
( دقيقة، الذي تكون 60االستطالعية، واتضح أن زمن التطبيق المناسب لالختبار ىو )

( مفردة، تمت صياغتيم في نوعين من األسئمة ىما: االختيار من متعدد لعدد 50من )
 ( مفردة.15( مفردة، والصواب والخطأ لعدد )35)

 (18بار البنية المعرفية قيد البحث )ن= ( معامل الثبات الخت1جدول )

المتوسط  الطرف
 الحسابي

االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
القيمة 
 الداللة المعنوية

 2.224 18.22 الطرف األول
4.832 16 0.000 

دال عند 
 3.734 25.22 الطرف الثاني 0.01
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 (18البحث )ن= ( معامل الصدق الختبار البنية المعرفية قيد 2جدول )

المتوسط  االجزاء
االنحراف  التباين الحسابي

 المعياري
الثبات بالتجزئة 

 النصفية
 3.177 10.095 9.72 الجزء األول

 3.125 9.765 12.00 الجزء الثاني 0.831
 4.675 21.859 21.72 كال الجزئين

 
 :Padletبطاقة مالحظة أداء مهارات التعامل مع الحائط الرقمي   -2

تيدف بطاقة مالحظة األداء إلى قياس أداء معممي المرحمة اإلعدادية لميارات  
التعامل مع الحائط الرقمي، والتي تم صياغة مفرداتيا فى ضوء أىم ميارات التعامل 

( ميارة 123( ميارات رئيسية، و)8. وقد تكونت من )Padletمع الحائط الرقمي 
فرعية، وقد ُروعي صياغة تعميمات بطاقة المالحظة بشكل واضح ومباشر بحيث تبين 
الخطوات المطموبة من المعمم إلنجاز الميمة المطموبة، وُعرضت البطاقة عمى مجموعة 

لبطاقة أن يكون من المحكمين أجمعوا عمى مناسبتيا لمتطبيق، وُروعي عند تصحيح ا
التقدير الكمى لألداة من خالل ثالثة مستويات؛ عمى أن يمنح ثالث درجات عمى أداء 
الميارة بشكل تام، ودرجتان عمى أداء الميارة بشكل غير تام، ودرجة لمميارة التى لم 
ُتؤد. وتم حساب ثبات بطاقة المالحظة باستخدام معامل الفا كرونباخ والتى امتدت ما 

( وىو ما يوضح تمتع بطاقة 0.755( ويمغت القيمة الكمية )0.986: 0.744بين )
بقيمة ثبات عالية. وتم  Padletمالحظة أداء ميارات التعامل مع الحائط الرقمي 

حساب صدق االتساق الداخمى لبطاقة المالحظة وكانت معامالت االرتباط بين العبارة 
غمب معامالت االرتباط دالة عند ( وأ0.750: 0.548والدرجة الكمية تراوح ما بين )

(، وبحساب الصدق الذاتي لمبطاقة من 0.05( ودالة عند مستوى )0.01مستوى )
( وىي قيمة قريبة من 0.869الجذر التربيعي لمعامل ثبات بطاقة المالحظة ويساوي )

 الواحد الصحيح تدل عمى صدق بطاقة المالحظة.
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 تنفيذ تجربة البحث:
التطوعية من معممي المرحمة اإلعدادية من تخصصات تم تعيين عينة البحث  

( ثالثون معمما 30محافظة المنيا، وبمغ قواميا ) -المواد األساسية بمركز ومدينة مموي
ومعممة، وتم التطبيق القبمي ألداتي البحث، ثم تطبيق مادة المعالجة التجريبية، وىى 

وعة في تسع جمسات تدريبية التدريب اإللكتروني التشاركي وفق الخطة الزمنية الموض
، ثم التطبيق البعدي ألداتي البحث، 2021أكتوبر  15وحتى  2021سبتمبر  5من 

وتم معالجة الدرجات إحصائيًا، والتوصل إلى النتائج وتقديم التوصيات والبحوث 
 المقترحة.

 النتائج وتفسيرها:
 اختبار صحة الفرض األول:

 متوسطي بين( 0.01) مستوى عند إحصائياً  دال فرق يوجدينص عمى أنو:"  
 التطبيق االختبار التحصيمي في فى( البحث عينة) اإلعدادية المرحمة معممي درجات
 .البعدي" التطبيق لصالح الرقمي الحائط مع لمتعامل والبعدي القبمي

ولمتأكد من صحة الفرض تم حساب قيمة "ت" لمفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة 
التطبيقين القبمي والبعدي، والتوصل إلى النتائج التي يوضحيا الجدول البحث فى 

 التالى:
في التطبيق القبمي  -البحثعينة –الفروق بين درجات معممي المرحمة اإلعدادية ( 3جدول )

 Padletوالبعدي الختبار البنية المعرفية لمهارات التعامل مع الحائط الرقمي 

المتوسط  ن المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
القيمة  قيمة ت الحرية

حجم التأثير  الداللة المعنوية
 لكوهين

التطبيق 
 القبمي

30 
20.733 3.433 

29 8.482 0.000 
دال عند 
التطبيق  1.548 0.01

 4.596 27.800 البعدي

( عند 8.482باستقراء نتائج الجدول السابق يتضح أن قيمة" ت" الحسابية )  
( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.000( وقيمة معنوية بمغت )29درجة حرية )
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( وبالتالى تم رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل، وتم حساب قوة 0.01)
(، وىى 1.579ثير والتى بمغت قيمة )التأثير باستخدم معادلة كوىين؛ لقياس حجم التأ

أكبر من الواحد الصحيح، مما يبين أثر كبير لممتغير المستقل عمى المتغير التابع، 
ويدل الفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي عمى تأثير التدريب 

معممين لم  Padletاإللكتروني التشاركي فى إكساب ميارات التعامل مع الحائط الرقمي
( بين متوسطي 0.01عينة البحث، وبالتالي يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

درجات أفراد عينة البحث من معممي المرحمة اإلعدادية فى التطبيق القبمي والبعدي 
 لالختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي.

 اختبار صحة الفرض الثاني: 
 متوسطي بين( 0.01) مستوى عند إحصائياً  دال فرق : "يوجدينص عمى أنو 
 القبمي التطبيق في المالحظة لبطاقة( البحث عينة) اإلعدادية المرحمة معممي درجات

 البعدي". التطبيق لصالح الرقمي الحائط مع التعامل لمهارات والبعدي

ولمتأكد من صحة الفرض تم حساب قيمة "ت" لمفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة 
يقين القبمي والبعدي، والتوصل إلى النتائج التى يوضحيا الجدول البحث فى التطب

 التالى:
في التطبيق القبمي  -البحثعينة -عدادية الفروق بين درجات معممي المرحمة اإل (4جدول )

 .Padletدائهم لمهارات استخدام الحائط الرقمي إوالبعدي لبطاقة مالحظة 

المتوسط  ن المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
القيمة  قيمة ت الحرية

حجم التأثير  الداللة المعنوية
 لكوهين

التطبيق 
 القبمي

30 
128.33 2.0899 

29 21.328 0.000 
دال 
عند 
0.01 

التطبيق  3.894
 22.417 215.80 البعدي

( عند 21.328باستقراء نتائج الجدول السابق يتضح أن قيمة" ت" الحسابية ) 
( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.000( وقيمة معنوية بمغت )29درجة حرية )

( وبالتالى تم رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل، وتم حساب قوة 0.01)
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( وىى 3.894ير والتى بمغت قيمة )التأثير باستخدم معادلة كوىين لقياس حجم التأث
أكبر من الواحد الصحيح مما يبين أثر كبير لممتغير المستقل عمى المتغير التابع، 
ويرجع الفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة إلى تأثير التدريب 

ين لممعمم  Padletالرقمياإللكتروني التشاركي فى إكساب ميارات التعامل مع الحائط 
( بين متوسطى 0.01عينة البحث، وبالتالي يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

درجات أفراد عينة البحث من معممى المرحمة اإلعدادية فى التطبيق القبمي والبعدي 
 لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي.

 تفسير النتائج: 
يمكن تفسير النتائج من خالل المعالجة اإلحصائية لمنتائج التى حققتيا أفراد   

عينة البحث فى التطبيق القبمي والبعدي لكل من: اختبار البنية المعرفية  لمجانب 
، وبطاقة المالحظة لمجانب Padletالمعرفي لميارات التعامل مع الحائط الرقمي 

، والمتضمنة فى التدريب Padletلرقمي األدائي لميارات التعامل مع الحائط ا
 اإللكتروني التشاركي، وبتحميل النتائج يتبين مايمي:

أظيرت نتائج التطبيق القبمي الختبار البنية المعرفية أن معممي المرحمة   -1
اإلعدادية )عينة البحث( عدم توافر معمومات حول استخدام التقنيات بصفة 

والمعارف المرتبطة بو بصفة  Padletعامة، واستخدام أداة الحائط الرقمي 
خاصة، ورغم احتواء االختبار عمى أسئمة تتشابو إجابتيا إال أنيم أخفقوا فييا، 
ويرجع ذلك إلى عدم متابعة مستجدات العمم وتطورات مواقع اإلنترنت، ونقص 

 التدريبات المينية التقنية.
تدريب اإللكتروني أظيرت نتائج االختبار البعدى لالختبار التحصيمي فاعمية ال -2

التشاركي فى اكتساب الجانب المعرفي لميارات التعامل مع الحائط الرقمي 
Padlet  لدى معممي المرحمة اإلعدادية )عينة البحث(، حيث أرتفعت النسبة

المئوية لمتوسط درجات عينة البحث بعد تنفيذ التدريب، ويرجع ذلك التقدم الذى 
 طرأ عمى عينة البحث إلى:
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تدريب وفق مبادئ النظرية البنائية، والتى تيتم بالمتدرب وتجعمو إعداد ال -
محور العممية التدريبية؛ فيقوم المتدرب بتنفيذ األنشطة من خالل البحث 
واالكتشاف، والتى من خالليا استطاع المتدرب تحصيل معمومات ومعارف 

 بنفسو ولم يتمقاىا بشكل سمبي.
محتوى( بشكل تزامنى وال  -ادسيولة التواصل بين عناصر التدريب )أفر  -

 تزامنى.
مرونة تطبيق التدريب حيث إنو غير مرتبط بمكان محدد، بل كان لممتدرب  -

 حرية اختيار مكان ووقت التدريب فى األنشطة الالتزامنية.
االستفادة من خدمات اإلنترنت من التواصل والبحث عن معمومات  -

 متنوعة.
كي فى مجموعات صغيرة ساعدت طريقة تنفيذ التدريب اإللكتروني التشار  -

 كل متدرب عمى التفاعل والمشاركة بمعموماتو مع زمالء مجموعتو.
فى إكساب معارفو ومياراتو ساىم  Padletاستخدام بيئة الحائط الرقمي  -

 بشكل كبير فى التعرف عميو والتعامل معو بيسر.
كل ذلك ساعد عينة البحث عمى تزويدىم بالمعارف والمعمومات الرئيسية حول  
وتقديميا فى شكل لو معنى مما يثير دافعيتيم نحو التعمم،  Padlet الرقميالحائط 

؛ سحر رمضان،  Radhika Kapur, 2019 ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من: )
خالد عبد ؛ Katharina Sieberer,  2016؛ 2017، محمد عبد الرحمن؛ 2018
 .(2014 العزيز،
أظير التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة أن أداء معممى المرحمة اإلعدادية )عينة  -3

كانت بنسبة ضعيفة،  Padletالبحث( لميارات التعامل مع الحائط الرقمي 
وىى نسبة ال تتناسب مع معممى المرحمة اإلعدادية من التعميم األساسي في 

 ظل اإلتجاه نحو استخدام التعميم اإللكتروني مما يستدعى مراجعة مياراتيم.
أظير التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لميارات التعامل مع الحائط الرقمي  -4

Padlet رحمة اإلعدادية )عينة البحث(، حيث إن أثرًا فى أداء معممي الم
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النسبة المئوية لمتوسط درجات عينة البحث بعد تنفيذ التدريب، ويرجع الباحثون 
 ذلك إلى:

 Padletاكتساب الجانب األدائي لميارات التعامل مع الحائط الرقمي  -
نتيجة تنفيذ التدريب من خالل األنشطة التشاركية عمميًا؛ من خالل 

وبيان أثر تنفيذىا مباشرًة أماميم؛ مما جعل تعمميم لو  اكتشاف األوامر
 معنى واضح.

مكاناتو التعميمية من استخدام  Padletاستخدام بيئة الحائط الرقمي  - وا 
مكانات التحكم والنشر من صور ثابتة ومتحركة، مقاطع  وسائط وا 

 فيديو، ولقطات حية لمتدريس ساىمت فى جعل التدريب أبقي أثرًا.
من إعدادات وضبط   Padletخصائص الحائط الرقمياستخدام  -

 المنشورات.
كل ذلك زود معممى المرحمة اإلعدادية )عينة البحث( بالميارات وممارساتيا  

تقانيا، مما يعنى أنو تدريب لو أثر يزيد من دافعيتيم لمتعمم، وكان لو أثر كبير فى  وا 
تائج الدراسات التى أثبت ، وىذا ما أكدتو نPadletاكتساب ميارات الحائط الرقمي 

 ,Jean Carlos)مثل دراسة كل من:    Padletفاعمية استخدام أداة الحائط الرقمي 
2020) ( ،Mariuxi Pardo et al, 2020 ، ) (Abeer Ali, 2019)، (Inma 

Beltran, 2019)  ،(Pritantina Yuni and Erwin Hari, 2017). 
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 التوصيات والبحوث المقترحة:

 البحث:توصيات 
 فى ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثيين بما يمى: 
تطوير أسموب تدريب المعممين أثناء الخدمة، وتفعيل نمط التدريب  -

 اإللكتروني التشاركي.
استخدام األكاديمية المينية لممعمم لمتدريب اإللكتروني التشاركي من خالل  -

 واالستفادة من امكاناتو. Padletالحائط الرقمي 
 Padletاالستفادة من البحث الحالي في إدراج ميارات الحائط الرقمي  -

 ضمن مناىج الطالب المعمم بكميات التربية، والتربية النوعية.
 البحوث المقترحة:

يمكن في ضوء نتائج البحث الحالي اقتراح مجموعة من البحوث والدراسات  
 التالية:
لتحصيل الدراسي لمنيج فى تنمية ا Padletأثر استخدام الحائط الرقمي  -1

 اكتشف لطالب المرحمة اإلبتدائية.
اتجاىات معممى وطالب المرحمة الثانوية نحو استخدام الحائط الرقمي  -2

Padlet. 
مقارنة فاعمية التدريب التشاركي )المتزامن، غير المتزامن( في اكتساب ميارات  -3

 التدريس اإللكترونية لمطالب المعممين.
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 المراجع والمصادر:
 أوال: المراجع العربية:

 الرواية عمى قائم المعمومات لعرض (. تصميم2018إسالم محمد عطية ) .1
 التحصيل تنمية في وأثره لمقرر إلكتروني التعميمية االفتراضية بالمتاحف
 12. اُسترجعت في 19التأممي. مجمة البحث العممي في التربية.ع والتفكير
 من الرابط: 2020سبتمبر

https://jsre.journals.ekb.eg/article_19775_a68869573bfe9236b75b568ce5

a396db.pdf 

(. تصور مقترح لبيئة تدريب إلكتروني تشاركي 2015أمل عمي الموزان ) .2
ىيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد  ت أعضاءمتمايز في ضوء تطمعا

مجمة كمية التربية، جامعة والتوجيات المستقبمية لمتدريب اإللكتروني.  الرحمن
  من الرابط:2020نوفمبر  14. اُسترجعت في 2جزء .164، عاألزهر

https://jsrep.journals.ekb.eg/article_56427_e80506f65ffe5231f35a076

df2c778a7.pdf 
(. كفايات التعمم اإللكتروني لدى معممى 2014خالد عبد العزيز مرداس ) .3

مجمة كمية التربية -دراسات تربوية ونفسيةالتربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية. 
 .96: 41، ص2، ج85ع، بالزقازيق

أثر بعض استراتيجيات مجموعات العمل عند (. 2012رييام محمد الغول ) .4
تصميم برامج لمتدريب اإللكتروني عمى تنمية مهارات تصميم وتطبيق بعض 

. }رسالة دكتوراةه{، خدمات الجيل الثاني لمويب لدى اعضاء هيئة التدريس
 جامعة المنصورة، كمية التربية.

فاعمية بيئة تعميمية إلكترونية في تنمية (. 2018سحر رمضان حسن ) .5
التربية بالجامعة  االختبارات اإللكترونية لدى طالبات كمية مهارات تصميم
 }رسالة ماجستير منشورة{. .اإلسالمية بغزة

(. فاعمية استخدام أدوات بيئة نظام البالك بورد 2019سيام سميمان الجريوي ) .6
ني التشاركي لتطوير الميارات العممية في مقرر التعمم لمتعمم اإللكترو 

https://jsre.journals.ekb.eg/article_19775_a68869573bfe9236b75b568ce5a396db.pdf
https://jsre.journals.ekb.eg/article_19775_a68869573bfe9236b75b568ce5a396db.pdf
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_56427_e80506f65ffe5231f35a076df2c778a7.pdf
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_56427_e80506f65ffe5231f35a076df2c778a7.pdf
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مجمة كمية التربية األساسية لمعموم اإللكتروني لدى طالبات السنة التأسيسية. 
 .454: 423، ص 2019، فبراير 42، ع2019. مجالتربوية واإلنسانية

معايير تصميم التعمم التشاركي اإللكتروني (. 2020سوزان محمود محمد ) .7
. . مجمة دراسات فى التعميم الجامعيلدى طالب تكنولوجيا التعميم المتمايز

من  2021ديسمبر  19. استرجعت في 164: 131، ص 46ع
الرابط:

f695a6294ce7d4a4https://deu.journals.ekb.eg/article_102242_323309

278d52f37d.pdf  
(. اتجاىات المتدربين نحو التدريب 2018صالح الدين حسين صالح ) .8

الجامعة العراقية.  –المستمر دراسة استطالعية في مركز التعميم :اإللكتروني
  من الرابط:  2020سبتمبر  20. اُسترجعت في 13. عمجمة الدنانير

https://www.iasj.net/iasj/article/155657 
يم اإلفتراضي: ماإللكترونى والتع التعميم (.2015)طارق عبد الرؤوف عامر  .9

  .نشر والتوزيعلمرة: المجموعة العربية ىالقا رة.عالمية معاص اتهاتجا
(. أثر استخدام بيئات التعمم التشاركية 2018محمد أحمد عبد الحميد ) .10

اإللكتروني في تنمية مفاىيم وميارات البحث عبر اإلنترنت وميارات التعاون 
المؤتمر العممي الثاني عشر. التدريب لدى المعممين )تدريب اثناء الخدمة(. 
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 . القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.أفضل
(. فاعمية تصميم بيئة تعمم إلكتروني 2016مصطفى عبد الرحمن طو ) .13

ث الويب غير المرئية ومعتقدات الكفاءة تشاركي في تنمية مفاىيم محركات بح

https://deu.journals.ekb.eg/article_102242_323309f695a6294ce7d4a4278d52f37d.pdf
https://deu.journals.ekb.eg/article_102242_323309f695a6294ce7d4a4278d52f37d.pdf
https://www.iasj.net/iasj/article/155657
https://www.iasj.net/iasj/article/155657
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، 33. ع مجمة دراسات في التعميم الجامعىتطبيقات السحابة الكمبيوترية. 
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