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 الممخص  
ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المحفزة لمعممي الرياضيات في دولة الكويت لممشاركة 

اضيات ( معممًا لمادة الري0811في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت. شارك في ىذه الدراسة )
في جميع المراحل التعميمية )إبتدائي، متوسط، ثانوي(. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، واستخدم 

( يوافق المعممين 0            الباحثون استبيان كأداة لمدراسة. توصمت الدراسة إلى اآلتي:
يات في تحفيز معممي الرياضالوقت والمكان تعمل عمى المبلءمة بالمشاركين في الدراسة بأن 

( 2دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عن طريق اإلنترنت بدرجة عالية، 
تحفيز معممي عمل عمى التعاون مع اآلخرين ييوافق المعممين المشاركين في الدراسة بأن 

 المينية عن طريق اإلنترنت بدرجة الرياضيات في دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية 
تحفيز معممي عمى  التكنولوجيا تعمليوافق المعممين المشاركين في الدراسة بأن ( 3عالية، 

بدرجة  الرياضيات في دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عن طريق اإلنترنت
م بين المعممين في استجاباتي( ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَا 4، بين المتوسطة إلى العالية

تحفيز )التكنولوجيا( في المكان(، )التعاون مع اآلخرين( والوقت و مدى تأثير )المبلءمة ب حول
من حيث  عمى المشاركة في برامج التنمية المينية      معممي الرياضيات في دولة الكويت 

 .المنطقة التعميمية( – المرحمة التعميمية –)الخبرة التدريسية 
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Abstract 

 The purpose of this study is to examine the factors that motivate 
mathematics teachers in Kuwait to participate in online professional 
development. The participants are (1800) mathematics teachers from all 
levels of schools (elementary, middle, high). The study is descriptive, 
and the researchers use a questionnaire as the tool of the study. The 
study results are the following: 1) participants are agree that the 
convenience of (time and place) motivate mathematics teachers in 
Kuwait to participate in online professional development, 2) the 
participants are agree that cooperation with others motivate mathematics 
teachers in Kuwait to participate in online professional development, 3) 
the participants agreements vary from moderate to a high level that 
technology motivate mathematics teachers in Kuwait to participate in 
online professional development, 4) ) There are no statistically 
significant differences between the participants in their responses about 
how much the influence of convenient (time and place), collaborate with 
others, and technology in motivating mathematics teachers in Kuwait to 
participate in online professional development in terms of (teaching 
experience – educational stage – school district). 
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 :المقدمة
ة، كما يعتبر من العوامل الميمة يعميميعتبر المعمم أحد الركائز األساسية في العممية الت

بمستوى معممييم، لذا  وأكاديمياً  سموكياً  ونالتي تساىم في بناء المجتمعات. حيث يتأثر المتعمم
ومعارف المعممين  ميارت عممية تحسين وتطوير تعمل مؤسسات المجتمعات المختمفة عمى

البرامج  بتوفير المؤسسات التعميمية يوصي خبراء التعميم بأن تقومو قبل وأثناء الخدمة. المينية 
تكمن أىمية و (.2106 القرني) وعممياً  التعميمية التي تعمل عمى تطوير مستوى المعممين عممياً 

يساىم في تنمية بدرجة عالية ل عممية التطوير والتنمية المينية لممعمم أثناء الخدمة بصورة مستمرة
 النظام التعميمي.وتطوير  حصبلإوتحقيق أىداف المجتمع المختمفة من خبلل 

، عن طريق التنمية المينية إن اإلرتقاء بمستوى المعمم بشكل مستمر قبل وأثناء الخدمة
من ضمن موارد المجتمع البشرية حيث يعتبر ذلك من  عالية ذو كفاءة أن يكون دائماً  واإلبقاء عمى

وتعتبر       (. 2119  جمعة) اتوجياتي والصعبة التي تواجو المجتمعات باختبلف التحديات الكبيرة
مستوى      تمام المعممين نحو تحسين اىب تحضىالتنمية المينية من القضايا الميمة التي 

 في السعي لتحسين العممية التعميمية مييمناً  اً يم الميني أثناء الخدمة، وأصبح موضوعئأدا
اعدتيم عمى تعمم لذلك يجب عمى المعممين حضور برامج تدريبية لمس (؛2103 موكريدزي)

رحمان )        بيئة تعميمية تساعد عمى التعميم الفعال وتييئة األساليب التدريسية الحديثة 
 (. 2104بورجوىاين و 

تعمل برامج ودورات التنمية المينية لممعممين عمى تزويدىم بالمعمومات والميارات وكل 
لجعميم أكثر قدرة عمى مواكبة  ما ىو مستحدث في العموم والتكنولوجيا والنظريات التربوية

التغيرات والقيام بواجباتيم ووظيفتيم بكفاءة وفق المعايير والقواعد المحددة عالميا )محمد وحوالة 
(. ويجب أخذ اإلختبلفات بين المعممين بعين اإلعتبار عند التخطيط لبرامج 073، ص 2115

لرفع مستواىم الميني )منصور  التنمية المينية لكي تحقق ىذه البرامج احتياجات المعممين
(  بأنو من المحتمل أال 2104(. وكما يوضح كل من بيار وكوستيريميوجمو )2103وآخرون

 يشارك المعممين في برامج تدريبية ال تحقق احتياجاتيم المينية.
إن التطور التكنولوجي الذي يشيده العصر الحالي ألقى بالعديد من التحديات عمى 

، حيث أن استخدام التكنولوجيا خبلل العقود األخيرة ساىم في النيوض في تمك العممية التعميمية
وقد وفرت عممية دخول  (.2116وو(العممية وغّير كثيرًا من طبيعة أدوار المعمم ومسئولياتو 

اإلنترنت في التعميم مصادر مختمفة مثل البريد األلكتروني ووسائل التواصل اإلجتماعي التي 
في رفع مستوى التفاعل بين المعممين والمتعممين من ناحية وبين المتعممين ساىمت بشكل كبير 

 (.2101كيرياكيديس وىاستي (فيما بينيم من ناحية أخرى 
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متعمم في الواليات  711111أن ما يقارب العممية إلى  من الدراسات ر العديديتشو 
نترنت أي التعمم عن البعد عن طريق اإلتقدم المتحدة األمريكية من المسجمين في مقررات دراسية 

و مقررات دراسية يكون نظام التعمم فييا خميط بين التعمم عن بعد والحضور في القاعات أ
 متعمم خبلل العامين األخيرين 0131111. وقد وصل ىذا العدد إلى 2117الدراسية في عام 

اإلنترنت النجاح الممحوظ في التعمم عن طريق ذلك شجع ي. وقد (2101 وآخرون يانوشبي)
 األكاديمية والعممية عمى نقل خبراتيمفي العمل المتخصصين في التعميم باستخدام التكنولوجيا 

( 2102) والردادي (2118)فر سأشار كل من وقد  .التدريسيةاراتيم يلممعممين بيدف تحسين م
يق عن طر تعميمية قدمت  اإليجابية لممعممين والمتعممين المشاركين في برامج إلى اآلراء
وتعتبر جامعة الكويت من أوائل الجامعات في الشرق األوسط في استخدلم اإلنترنت،  اإلنترنت.

، وقد وصل عدد المستخدمين 0992حيث قامت دولة الكويت بتوفير خدمة اإلنترنت في عام 
(. وقد أصبح إستخدام 2118)الحمدان والخزي  0998مستخدمَا في عام  62811لئلنترنت إلى 

عامة كما أصبح          ي دولة الكويت حاليًا في جميع مجاالت الحياة بصورةاإلنترنت ف
 استخدامو في جميع المؤسسات التعميمية في مجاالتيا وتخصصاتيا المختمفة بصورة خاصة.

تشجيع وتحفيز المعممين عمى إلى القيادين في مجال التعميم ومن الميم أن يمتفت 
نيا ستساعد بالقضاء عمى الصعوبات التي يق اإلنترنت ألبرامج التنمية المينية عن طر  حضور

وسكن      قد تمنعيم من الحضور لمبرامج التقميدية مثل ُبعد المسافات بين مكان عقد البرامج
            المعممين، كما يقضي عمى الصعوبات التي تحدث من توقيت عقد ىذه البرامج

عن         ىم برامج التنمية المينية لممعممينسات(. كما سوف 2101، مكنامارا 2117اليندي )
فييا          طريق اإلنترنت في تسييل عممية التفاعل واإلتصال بين المعممين المشاركين 

(. باإلضافة إلى مساىمة ىذه 2102وآخرون  ريكسونإوخصوصا الذين لدييم نفس اإلىتمامات )
فرانسيس )          بين المعممين المشاركين  والميارات المطموبة فيما البرامج في تبادل األفكار

( إلى أن برامج التنمية 2119)تساي و من تشن وتشن  بلً (. وقد أشار ك2103وجاكوبسن 
المينية لممعممين عن طريق اإلنترنت يمكن أن تساعد المعممين في التغمب عمى الصعوبات التي 

 كبيرة جغرافيا. وبّين حمدان تتعمق بالمناطق الجغرافية خصوصا إذا كانت مساحة الدولة
ن التعمم عن طريق اإلنترنت يوفر فرص كبيرة لممتعممين في المدن الريفية البعيدة إ( 2104)

كون لدييم الفرصة لتحسين تإلكمال تعميميم، وبالمثل بالنسبة لممعممين في ىذه المناطق حيث 
 قدراتيم ومياراتيم التدريسية. 
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 مشكمة الدراسة:
األمور األساسية التي تسعى القيادات في األنظمة من  لممعممين المينيةلتنمية تعتبر ا

من التعميمية من خبلليا تطوير ورفع مستوى األداء الميني لممعممين أثناء الخدمة، حيث يتم 
خبلليا تزويد المعممين المتدربين بالمعمومات والميارات وكل ما ىو مستحدث في العموم 

تربوية لجعميم أكثر قدرة عمى مواكبة التغيرات والقيام بواجباتيم والتكنولوجيا والنظريات ال
(. 073، ص 2115ووظيفتيم بكفاءة وفق المعايير والقواعد المحددة عالميا )محمد وحوالة، 

       مساعدتيم عمىالتنمية المينية لتدريبيم و  المعممين حضور برامج جميع لذلك يجب عمى
         ة لكي يييئوا بيئة تعميمية تساعد عمى التعميم الفعال تعمم األساليب التدريسية الحديث

  (.2104)رحمان و بورجوىاين 

وتقوم إدارة التطوير الميني في وزارة التربية بدولة الكويت بتنظيم برامج ودورات التنمية 
د المينية لممعممين والمعممات في جميع المراحل التعميمية عمى مدار العام الدراسي، لكن توج

صعوبات كثيرة تحول إلى عدم حضور عدد كبير من المعممين والمعممات ليذه البرامج سواءًا 
كانت في الفترة الصباحية أو المسائية. حيث التزام ىؤالء المعممين والمعممات في الفترة 
الصباحية بالواجبات المينية في مدارسيم، وعدم تمكن بعضيم من الحضور في الفترة المسائية 

مبلءمة الوقت أحيانًا كثيرة أو المكان الذي تقدم بو ىذه البرامج، أو حتى بسبب محدودية لعدم 
السعة المكانية لمكان إنعقاد الدورات حيث ال تكفي بالمقارنة مع عدد المعممين والمعممات. ويؤثر 

تطّور ذلك سمبًا عمى تطوير العممية التعميمية بسبب عدم تأىيل المعممين والمعممات لمواكبة ال
 عبر والمعممات التنمية المينية لممعممين ودورات توفير برامج الحادث. من ىنا تأتي أىمية

، خصوصًا في ىذه البرامج لمشاركة الغالبية إن لم يكن الجميع يتيح فرص كبيرة مما اإلنترنت 
، وفي في ضوء توفر أجيزة التكنولوجيا بأنواعيا المختمفة وتوفر خدمة اإلنترنت لدى المعممين

ظل بدء دولة الكويت من خبلل بعض الجيات الحكومية فييا بتقديم بعض البرامج والدورات 
التدريبية عبر شبكة اإلنترنت رأى الباحثون في ىذه الدراسة أىمية الوقوف عمى بعض العوامل 

ز ( التي من شأنيا أن تحفالتكنولوجيا -التعاون مع اآلخرين  -المبلءمة بالوقت والمكان مثل )
 معممي الرياضيات في دولة الكويت لممشاركة في دورات التنمية المينية عبر اإلنترنت. 

 أسئمة الدراسة:
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تحفيز معممي الرياضيات في دولة الوقت والمكان في إلى أي مدى يؤثر عامل المبلءمة ب (0
 الكويت عمى التنمية المينية عن طريق اإلنترنت؟

ممين اآلخرين في تحفيز معممي الرياضيات في إلى أي مدى يؤثر عامل التعاون مع المع (2
 دولة الكويت عمى التنمية المينية عن طريق اإلنترنت؟

تحفيز معممي الرياضيات في دولة الكويت عمى في  إلى أي مدى يؤثر عامل التكنولوجيا (3
 التنمية المينية عن طريق اإلنترنت؟

مدى تأثير كل من: اتيم حول استجاب المعممين فيبين  اً حصائيإىل ىناك فروق ذات داللة  (4
تحفيز معممي الرياضيات في في  المبلءمة بالوقت والمكان والتعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا

دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت باختبلف المناطق 
 التعميمية؟

مدى تأثير كل من: تيم حول استجابا المعممين فيبين  اً حصائيإىل ىناك فروق ذات داللة  (5
تحفيز معممي الرياضيات في في  المبلءمة بالوقت والمكان والتعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا

سنوات     دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت من حيث 
 الخبرة؟

مدى تأثير كل من: حول  استجاباتيم المعممين فيبين  اً حصائيإىل ىناك فروق ذات داللة  (6
الرياضيات   تحفيز معمميفي  المبلءمة بالوقت والمكان والتعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا

في دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت باختبلف المراحل 
 التعميمية؟

 أىداف الدراسة:
ن في تحفيز معممي الرياضيات في دولة تحديد مدى تأثير عامل المبلءمة بالوقت والمكا -0

 الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت.

تحديد مدى تأثير عامل التعاون مع اآلخرين في تحفيز معممي الرياضيات في دولة الكويت   -2
 عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت.

وجيا في تحفيز معممي الرياضيات في دولة الكويت عمى تحديد مدى تأثير عامل التكنول  -3
 المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت.

مدى تأثير كل من: استجاباتيم حول  المعممين فيبين اإلحصائية فروق التعرف عمى ال -4
ي تحفيز معممي الرياضيات ففي  المبلءمة بالوقت والمكان والتعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا

المناطق  دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت باختبلف 
 التعميمية.
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مدى تأثير كل من: استجاباتيم حول  المعممين فيبين اإلحصائية فروق التعرف عمى ال -5
تحفيز معممي الرياضيات في في  المبلءمة بالوقت والمكان والتعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا

سنوات    لة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت من حيث دو 
 الخبرة.

مدى تأثير كل من: استجاباتيم حول  المعممين فيبين اإلحصائية فروق التعرف عمى ال -6
تحفيز معممي الرياضيات في في  المبلءمة بالوقت والمكان والتعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا

المراحل   ت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت باختبلف دولة الكوي
 التعميمية.

 أىمية الدراسة:
 : تتمثل أىمية الدراسة فيما يمي

تحديد العوامل في ل والمتمث لدراستو، ىتأتي أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتصد -0
عميمية بدولة الكويت عمى المشاركة في التي تحفز معممي الرياضيات بجميع المراحل الت

برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت باعتبار ذلك مدخبل ميما لمتطوير الشامل لممنظومة 
 التعميمية.

تأتي الدراسة كنتيجة لما توصمت إليو الدراسات واألبحاث المتخصصة في مجال أىمية  -2
ص عمى توفير السبل والعوامل التي تطبيق برامج التنمية المينية لجميع المعممين والحر 

 تحفزىم عمى المشاركة.

قد تكون نتائج الدراسة ذات أىمية تطبيقية لكافة الميتمين بالعممية التعميمية في دولة الكويت  -3
 من قيادات تعميمية ومعممين وموجيين ومديري مدارس.

عين عمى كل ما ىو جديد استخدام التربية المينية لممعممين عبر اإلنترنت سوف يجعميم مطم -4
 في العممية التعميمية بصورة عامة وطرق التدريس بصورة خاصة.

تشجيع اإلدارات المختصة في تطوير مستوى معرفة وميارات المعممين عمى توفير برامج  -5
 التنمية المينية ليم عبر اإلنترنت.

 تخصصات.تطبيق برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت لممعممين في جميع ال -6
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 مصطمحات الدراسة:
( " بأنيا عوامل خارجية تشير إلى المكافآت التي 2103يعرفيا السعودي )الحوافز: 

يتوقعيا الفرد من قيامو بعمل ما. أي أنيا تمثل العوائد التي يتم من خبلليا استثارة الدوافع 
والرغبة المتولدة لدى وتحريكيا وبيذا المعنى فإن الحافز ىو المثير الخارجي الذي يشبع الحاجة 

الفرد من أدائو لعمل معين كما تتوقف فاعمية الحوافز عمى توافقيا مع ىدف الفرد وحاجتو 
 ورغبتو."

التعاون عبر اإلنترنت في ىذه الدراسة  بأن  يستخدم ب يقصد التعاون عبر اإلنترنت:
 مع اآلخرين.أو بينيم والتفاعل فيما  المشاركون في الدراسة اإلنترنت في عممية تبادل األفكار

( 2105حسب تعريف ىوالند وبيرير ) يقصد بالتكنولوجيا في ىذه الدراسةالتكنولوجيا: 
المكتبية، أجيزة الكمبيوتر المحمولة، اآلي باد، األجيزة النقالة،  أجيزة الكمبيوتراستخدام  ىي

  .ألواح الكتابة التفاعمية مثل الوايت بورد. برامج الكمبيوتر..إلخ

في  ىذه الدراسة، الوقت والمكان المناسبين لممشاركين يقصد بالمبلءمة فيءمة: المال
 .اإلنترنتبرامج التنمية المينية عبر 

في ىذه الدراسة ىو  يقصد بالتنمية المينية عبر اإلنترنتاإلنترنت:  التنمية المينية عبر
نت، مثل البريد اإللكتروني، ستخدام خدمات اإلنتر أن يقوم المعممين والمعممات في دولة الكويت بإ

، من أجل ةرسمي غيرالأو  ة منيارسميسواء ال إلخ ...الفيديو،بمؤتمرات الوالمواقع، والمنتديات، 
 معارفيم ومياراتيم ومماراساتيم في عممية التدريس.تطوير 

 اإلطار النظري
  التعميميةاألمور األساسية التي تسعى القيادات في األنظمة لتنمية المينية من تعتبر ا

ومن خبلل التنمية المينية من خبلليا تطوير ورفع مستوى األداء الميني لممعممين أثناء الخدمة. 
في  مستحدث       لممعممين يمكن تزويد المعممين المتدربين بالمعمومات والميارات وكل ما ىو 

لتغيرات والقيام بواجباتيم ا  العموم والتكنولوجيا والنظريات التربوية لجعميم أكثر قدرة عمى مواكبة
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، ص 2115)محمد وحوالة،         ووظيفتيم بكفاءة وفق المعايير والقواعد المحددة عالميًا 
مساعدتيم عمى التنمية المينية لتدريبيم و  المعممين حضور برامج جميع لذلك يجب عمى(. 073

مى التعميم الفعال )رحمان تعمم األساليب التدريسية الحديثة لكي يييئوا بيئة تعميمية تساعد ع
لكن ىناك صعوبات كثيرة تحول من عدم حضور عدد كبير من المعممين  (.2104وبورجوىاين 

لبرامج التنمية المينية التي عادًة ما تكون في الفترة الصباحية، أيضًا إللتزاميم في ىذه الفترة 
امج التربية المينية في بالواجبات المينية في مدارسيم. باإلضافة لعدم تمكنيم من حضور بر 

الفترة المسائية أيضًا لعدم تناسب الوقت أحيانًا أو المكان الذي تقدم فيو ىذه البرامج، مما يؤثر 
لذلك ذلك سمبيًا عمى تطوير العممية التعميمية وذلك لعدم تأىيل المعممين لمواكبة ىذا التطّور. 

سوف يتيح فرص كبيرة ليم لممشاركة في ىذه توفير برامج التنمية المينية لممعممين عبر اإلنترنت 
يم ئعممية التدريس باإلضافة إلى تحسين وتطوير أدا  عمى كل جديد في  البرامج وذلك لموقوف

تعطي برامج التنمية المينية عن طريق اإلنترنت الدعم الفني        التدريسي مع المتعممين. كما 
 (.2104سم وآخرون ا) ق        لبرامج التنمية المينية التقميدية

ومنيا نجد بأن العممية التعميمية في وقتنا الراىن لن تحقق أىدافيا إال من خبلل المعمم 
يجابيًا في تكوين أفرادًا عصريين فاعمين في  المؤىل القادر عمى المساىمة إسيامًا فعااًل وا 

ويعتبر التدريب . يممال المجتمع، وىذا يستوجب تنمية المعمم أكاديميًا ومينيًا لمقيام بيذا الدور
أثناء الخدمة ركنًا رئيسًا من أركان التنمية المينية لممعممين، ومكونًا أساسيًا من مكوناتيا، 

يعد  بما فيو من برامج متنوعة تنفذ بطرق مختمفة من أىم وسائل التنمية المينية لممعمم التي  وىو
مى التكيف مع عممو، وتنمية ثقتو يمكن من خبلليا عبلج أوجو القصور لديو، وزيادة قدرتو ع

كسابو خبرات جديدة تؤىمو لتحمل مسؤوليات أكبر، وتطوير أدائو الحالي والمستقبمي.  بنفسو، وا 
يختار البرامج التدريبية التي تعمل عمى تطوير الميارات  لكييجب إعطاء الفرصة لممعمم كما 

 (.2104، نتسافو وىوفما) يا من وجية نظره أيضاالتدريسية التي يحتاج
ي يعتبر عدم حضور المعممين إلى برامج التدريب الميني أثناء الخدمة ألباإلضافة لذلك 
يم خبلل عمميم ئفي أدا و الحياتية سوف يؤثر سمباً أعباء الوظيفية كثرة األ سبب كان وخصوصاً 
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م مع المتعممين، مما يجعميم بعيدين عمى مر السنين عن التطورات الحادثة في مجال التعمي
يعتبر الدافع الشخصي لممعممين لممشاركة في برامج التنمية المينية و  وطرق التدريس الحديثة.

حيث أشار عن طريق اإلنترنت من العوامل الميمة والمشجعة إلستمرار تقديم مثل ىذه البرامج. 
( أن الدافعية الشخصية لممتعممين تحفزىم عمى المشاركة في أعمال عن 2104إسيريل وآخرون )

طريق اإلنترنت مثل األلعاب الكترونية والتي تساعد ممارسييا عمى تطوير مياراتيم الشخصية 
( أن توفير المقررات والبرامج 2100في إتباع إسموب حل المشكبلت. وأفادت ناسونخبل )

األكاديمية عن طريق اإلنترنت يساىم في تشجيع الموظفين عمى عممية التعميم المستمر أثناء 
( بدراسة من خبلل مشروع مجتمع تعميمي 2100مقار وظائفيم. وقد قام ساي ) تواجدىم في

إلختبار أثر التعمم عبر اإلنترنت عمى طبلب المغة األجنبية في جامعة في الصين، وقد توصل 
الباحث إلى أن أكثر األمور تحفيزًا لممشاركين في الدراسة ىو توفير مصادر تعميمية متنوعة 

التواصل مع مجتمع دراسي أكبر وأوسع من المتعممين في الصين. وتعتبر  وبديمة باإلضافة إلى
كذلك تحقيق األىداف المرجوة لممتعممين من األمور الميمة التي تحفزىم عمى المشاركة في أي 

(. وأخيرًا توصل ىؤالء الباحثون إلى أن قيمة وأىمية 2100برنامج تعميمي )سانسون وآخرون 
يا المتعممين باإلضافة إلى الخبرة التعميمية التي مروا بيا أثناء المعمومات التي يحصل عمي

مشاركتيم في البرنامج التعميمي المقدم ليم عبر اإلنترنت سوف يكون لو أثر ايجابي ودافع ليم 
إلستخداميم ليذا النوع من التكنولوجيا. ويقترح الباحثون من خبلل ما توصموا إليو من نتائج ىذه 

لمعممين الذين يكتسبون الميارات التدريسية التي يتطمعون إلييا في برنامج الدراسة إلى أن ا
التنمية المينية عبر اإلنترنت سوف يحفزىم عمى المشاركة في أي برنامج لمتنمية المينية بنفس 

 الطريقة إذا ما قد ُقدم ليم في المستقبل.  

 تحفيز الدافعية
مية التعميمية حيث تعمل عمى تعزيز فعالية في العم أساسياً  الدافعية أمراً تحفيز  عتبري

المتعممين في أداء الميام المطموبة أو المتوقعة منيم، ال سيما في البيئات التعممية القائمة عمى 
ف الدافعية وتعرّ  .(2118وآخرون وتكون الدافعية إما داخمية أو خارجية )شرووف  ،اإلنترنت

مقيام بنشاط ما. لعمى إستعداد  متعممين التي تجعميالداخمية عمى أنيا الرغبة الداخمية لدى الم
ف الدافعية الخارجية عمى أنيا عوامل خارجية تعمل عمى تحفيز المتعممين لمقيام بينما تعرّ 

المتبعة،  يةتراتيجيات التعميمسل المعمم، واإلبَ بالنشاط المطموب مثل أسموب التعامل معيم من قِ 
ن فيما بينيم وكذلك تفاعميم مع المعممين. يلمتعمممواضيع الدروس، عممية التفاعل بين ا

وبالعموم تمثل الدوافع الداخمية والخارجية العوامل الرئيسية التي تحفز المتعممين وتجعميم عمى 
 (.2101ي نوع من التعمم ومنيا التعمم عبر اإلنترنت )سيمفي ألتقبل  إستعداد
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لتعمم عبر في عممية ا أسياسياً  دوراً لدافعية لتحفيز ا ( أنو كان2116) ن إيكونجبيّ و 
مثل الدافعية، واإلنضباط في  يبحث فييا عن العناصر والمكونات كان اإلنترنت في دراستو التي

فيما  ل المتعممينبَ ستشارات من قِ عممية اإل تسيل من شأنيا أن التيالسموك، وعممية إدارة الوقت و 
ارت الدراسة إلى أن اثنان وسبعون في . وقد أشحول المواضيع المختمفة عبر اإلنترنتبينيم 

المائة من المشاركين يرون أن الدافعية تعتبر من العوامل الميمة التي تسيل ليم عممية 
اإلستشارات مع اآلخرين بدرجة أكثر من العوامل األخرى. كما أشار المشاركين إلى أن الدافعية 

صعوبات التي قد تواجييم في حياتيم. القوية قد تمكن معظم األفراد من التغمب عمى العقبات وال
( أن تحفيز دافعية المتعممين ليا تأثير كبير عمى 2104وقد أوضح كل من إكشي وىوانغ )

سموكيم ومشاركتيم في العممية التعميمية باإلضافة إلى عممية مشاركتيم خبلل المناقشات 
 واإلستشارات عبر اإلنترنت.

 التعاون مع اآلخرين
ر بيئة تعميمية فيعاوني من اإلستراتيجيات التي يقوم بيا المعمم بغرض تو يعتبر التعميم الت

)لو          ن وبين المتعممين فيما بينيم داخل الصف المدرسي يتفاعمية بينو وبين المتعمم
مية يعمى أنو استراتيجية تعم( 2100شانغ وشاي ) ف التعمم التعاوني كل من(. وقد عرّ 2101

جل تحقيق أىداف مشتركة. وأضاف كل من العتيبي أل مع بعضيم من تساعد المتعممين بالعم
مثل       ( أن التعمم التعاوني يساعد المتعممين عمى اكتساب ميارات مختمفة،2102)والمطيري 

حياتيم       ن يقوموا بتطبيقيا في الفصول الدراسية وكذلك فيأاإلدارة الذاتية، والتي يمكن 
 اليومية.

 عبر اإلنترنت ينالتعاون مع اآلخر 
م التعاوني في عممية التعميم والتطور التكنولوجي يأن فاعمية استخدام استراتيجية التعم

عبر كل من كوو  قدالحالي قد شجع المعممين عمى تطبيق التعميم التعاوني عبر اإلنترنت. و 
يم ( بأن التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت نسخة طبق األصل من التعم2103) وآخرون

 التعاون بين المتعممين عبر من أن رغمعمى الالتعاوني الحادث في الصفوف الدراسية التقميدية. و 
ن ذلك لم يمنع المتعممين من التواصل والتفاعل بينيم أاإلنترنت يكون في مساحة إفتراضية إال 

ىداف ألوتبادل المعمومات المختمفة. كما أن التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت لتحقيق ا
 التي الموجودة عمى اإلنترنت في نفس الوقت أو سواءاً  التعميمية المطموبة يكون بين المجموعات
 (.2102العتيبي والمطيري ؛ 2119فون  يكتكون متواجدة في فترات زمنية مختمفة )
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 عبر اإلنترنت التعاون مع اآلخرينأىمية 
اإلنترنت ىي أساس البرامج  ( أن عممية التعاون بين المتعممين عبر2104أوضح سون )

مزايا من  ديدالسابقة المختمفة الع وقد أثبتت الدراساتوالدورات المقدمة عن طريق اإلنترنت. 
في المعارف المختمفة  مشاركةبال متعممينأنو يسمح لمحيث عبر اإلنترنت،  بين المتعممين التعاون
 ؛2103)عبد العزيز       جديدة  ومعارف فرصة لمحصول عمى معموماتاليمنحيم وكذلك 
 (.2104؛ تاباك ورامبل 2119؛ شن وآخرون 2102وكينشن  الحربي

كما يقمل التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت االختبلف والتباين الذي يحصل بعض 
(. 2101؛ مكنمار  2103األحيان بين الممارسات التربوية من معمم إلى آخر )عبدالعزيز 

مقيام بأنشطة تعميمية ىادفة لين المتعممين عبر اإلنترنت عممية إشراكيم التعاون بُتسّيل عممية و 
نو يحفز المتعممينو  (.2104؛ تانج والم 2103وفعالة )جيبراسورت واسيجايكول  محصول عمى ل ا 

(. ويعزز التعاون بين المتعممين عبر 2117وآخرون مزيد من المعمومات والمعارف )كانتر 
ويساعد المتعممين عمى  ؛(2100ز لدييم )جونج ىاسن وشاس جن اإلنترنت جودة ودقة اإلنجا

اإلحتفاظ بالمعمومات والمعارف بشكل كبير ويعزز لدييم ميارات التفكير العميا مثل ميارة التفكير 
 (.  2104الناقد )تاباك ورامبل 

          كما يمكن أن يساعد التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت في التغمب عمى
                   ل التفاعل التي يمكن أن تنشأ في المناقشات في الوضع اإلعتيادي التقميديمشاك

 .(2115) بيتر وآخرون 

 عبر اإلنترنت التعاون مع اآلخرينأثر 
لتعمم واكتساب المعممين والمتعممين عمى اعبر اإلنترنت  بين المتعممين التعاونيحفز 
؛ قاسم وآخرون 2104؛ كيبيممو ويوكن 2119ون ارف المختمفة )شن وآخر مزيد من المع

(. فعمى سبيل المثال يفضل المتعممون مناقشة أصدقائيم في مواضيع مختمفة عبر 2104
؛ تاباك 2104اإلنترنت، وكذلك الحال مع نظرائيم في جميع أنحاء العالم ) كيبيممو ويوكن 

عممين عن طريق اإلنترنت ( إلى أن التعاون بين المت2114(. وأشار الجارف )2104ورامبل 
جتماعي مرغوب بو.   يعزز ويدعم عممية التفاعل بينيم مما يساىم في بناء جو إنفعالي وا 



 دـد/ أنور حسن محم       
 داود عفيفة حسين ال د/   مدى تأثير بعض العوامل المحفزة     

 د/ صالح عيسى الثويني         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102مارس   -جزء ثانً   - الثالث العدد   -  43  جمللدا         04

تسييل : ويؤثر التعاون بين المعممين عبر اإلنترنت بطرق عديدة، منيا عمى سبيل المثال
فة إلى توفير عممية التواصل بين المعممين اآلخرين من نفس المحيط المحمي في المجتمع باإلضا

عممية التواصل مع معممين آخرين من بمدان وبيئات مختمفة من أجل تبادل األفكار والخبرات 
(. وتعطي عممية التعاون بين المعممين عبر اإلنترنت 2102ن شالمينية بينيم )الحربي و كين

عام  متعرف عمى ما ىو جديد من معمومات وميارات في مجال التعميم بشكللالمجال لممعممين 
جتماعية بين المعممين نيا تعمل عمى تقوية العبلقات اإلا  ، و بشكل خاص في مجال التدريسو 

أن عممية  (. كما2119ن وآخرون ش ؛2119فون  يكساس البيئة التعميمية الفعالة ) أالتي ىي 
ة طمبات والميارات المينيتالتعاون بين المعممين قبل الخدمة عبر اإلنترنت تساعدىم عمى فيم الم

 (.  2104المطموبة لعممية التدريس )تانغ والم 

 عبر اإلنترنت لعممية التعاون مع اآلخرينعناصر فعالة 
عمى الرغم من أن عممية التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت ليا آثار إيجابية عمى 

م  في حالة المشاركين فييا، كما بينا في الفقرات السابقة، إال أنو قد يكون ىناك آثار سمبية عميي
نيا أن تقمل من دافعية المتعممين نحو التعمم. شأالمعززة التي من  عدم توفر بعض العناصر

ويعتبر المعمم الذي يدير البرنامج أو الدورة المقدمة عن طريق اإلنترنت ىو أحد ىذه العناصر، 
غي منو تقديم كمسيل وميسر لعممية التعمم عبر اإلنترنت. لذا ينب حيث أنو يمعب دورًا رئيسياً 

الدعم المطموب لممتعممين المشاركين عن طريق الردود المناسبة عمى أسئمتيم ومناقشاتيم 
مدادىم بالتغذية الراجعة المطموبة التي من ش ن تعزز فعالية التعمم والتعاون بينيم عبر أنيا أوا 

 (.2103وآخرون  و؛ كو 2104وآخرون  )كول اإلنترنت

ممين المشاركين في عممية التعاون عبر اإلنترنت من العوامل كما تعتبر العبلقة بين المتع
المؤثرة في دافعيتيم نحو ىذا النوع من التعمم. وبعبارة أخرى، بما أن المطموب من المتعممين 

الحاجة إلى وجود الثقة المتبادلة فيما بينيم في  ىناك المشاركين العمل كفريق واحد، لذا تكون
لتحقيق المشاركة الفعالة لكل و  كوين عبلقات قوية مع بعضيم البعضقدراتيم وخبراتيم من أجل ت

 (.2104؛ تانغ والم 2104منيم )كول وآخرون 
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يمكن  وتمعب التكنولوجيا دورًا ىاما في تعزيز التعمم والتعاون عبر اإلنترنت. حيث
اضية لعقد فتر إرمجيات مثل البرمجيات التفاعمية، والتي توفر بيئات باألدوات والمن ستفادة اإل

إلى       ضافة جتماعات بين المشاركين بصورة فعالة و متكاممة، باإلالمناقشات الجماعية واإل
اإلنترنت )توماس  استخدام البرمجيات التي تسمح لممشاركين بتبادل المستندات فيما بينيم عبر

2103.) 
         نترنت مبرامج أو الدورات التي تقدم عبر شبكة اإللالعممي  ىيعتبر المحتو كذلك 

        مع األىداف المرجوة  المحتوى العممي كامبلً  عرض ينبغيلذا عامل آخر ميم ورئيسي. 
و الدورة بصورة واضحة ومنظمة بطريقة تعمل عمى تحفيز المتعممين المشاركين أمن البرنامج 

لمستخدمة في وتشجيعيم عمى عممية التعاون، حيث إدراك ومعرفة المشاركين لموسائل واألدوات ا
ىانغوي وآخرون )        رعممية التعاون عبر اإلنترنت سوف يحفزىم عمى المشاركة بفعالية أكب

حول ميام وخصائص  ا( دراستيم2104) (. لقد أجرى كل من تانغ والم2106؛ القرني 2119
بينت وقد  ،التدريسي لمممف  ىداف التي صممت وفقاً التعمم الفعال عبر اإلنترنت في تحقيق األ

 المطموبة منيم.         بسبب فيميم لؤلمور  يجابية تفاعل المشاركين فيياإنتائج الدراسة مدى 
 لمالءمة بالوقت والمكانا 

من مميزات التعمم عبر اإلنترنت ىو توفر المصادر والمواد الدراسية المطموبة لممتعممين 
( في دراستيا 2103فاتوسوفا )في أي وقت وفي أي مكان يمكن أن يتواجدون فيو. كما أشارت س

بأن أكثر ما كان يحفز المشاركين في الدراسة ىو عاممي الوقت والمكان، حيث يمكنيم استخدام 
 اإلنترنت أثناء الوقت المبلئم ليم ومن أي مكان ىم يشاؤون.

وفي مجال العممية التعميمية، فقد كانت المبلءمة في الوقت والمكان دافع كبير لممتعممين 
 ؛ ىارينغتون ولوفردو2117 ااإلنترنت )المنصور وموبينغ في برامج ودورات عبر ركةممشال

قد بينوا أن  ا( بأن ثمثي المشاركين في دراستيم2119) مانشم -كارو  باستور (. وأشار2101
ساسي لمشاركتيم في الدورات عن طريق اإلنترنت ىو مبلءمة الوقت والمكان بالنسبة الدافع األ

رتباط والتزام في عمميم، إاإلنترنت دافع قوي لممتعممين الذين لدييم  التعمم عبرليم. كما يكون 
مواصمة تعميميم وتطوير معارفيم ل ينحيث يجد ىؤالء صعوبة في إيجاد الوقت والمكان المناسب

(. 2102م العادي أي الحضور لمفصول الدراسية )ايريكسون وآخرون مالتعمن خبلل ومياراتيم 
( بأن أحد المشاركين في دراستيما قد عمق عمى 2117المنصور وموبينغو) وقد أوضح كل من

أنو قادرًا اآلن عمى أن يرجع إلى الدراسة عن طريق اإلنترنت والذي يوفر لو الوقت والمكان 
المناسبين لمتعمم مع القيام بكامل الواجبات الوظيفية المطموبو منو في ساعات العمل، كما أشار 

كمبيوتر  –فقط توفر التكنولوجيا )كمبيوتر ىو اإلنترنت  ركة في الدورات عبربأن المطموب لممشا
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لدى المشارك  يكون حيثو  ،أي باد....إلخ( بغض النظر عن المكان –أي فون  – محمول
كما يوفر لو التعمم عبر اإلنترنت الوقت الكافي لعمميات  ختيار المكان المفضل لوإالحرية في 

اء األنشطة المطموبة منو أثناء عممية التعمم. وقد قام كل من كيبيممو المحاولة والتكرار في أد
( بدراسة إتجاىات المتعممات األجنبيات نحو التعميم االلكتروني من أجل مواصمة 2104ويوكن )

المقدمة  واحدة من النتائج إلى أن الدوراتتعميمين العالي في الخارج دون إجياد أسرىم، وأشارت 
كثير من المشاركة في الدورة الواحدة في  من تكرار اتت تمكن المستخدمشبكة اإلنترنعبر 

 ن.األحيان كما يحمو لي
( دراستيم حول تقديم برنامج لمتنمية المينية عبر 2102وآخرون ) ىامل كما أجرى 

لما  ،وبينت النتائج أن توفير ىذا النوع من البرامج اإلنترنت لممعممين في المناطق الريفية البعيدة،
م متعممين باإلضافة إلى عدم إشتراط أكانوا معممين  من بيئة تعميمية فعالة لممشاركين سواءاً  هتوفر 

كان الدافع القوي ليم لممشاركة الفعالة فييا. وقد أجرى كل من كادي  ،الحضور في مكان معين
نت ( دراسة كانت عبارة عن تطبيق أربع برامج لمتنمية المينية عبر اإلنتر 2119) وريردان

الدراسة  نتائج لمعممي الرياضيات في المرحمة المتوسطة في المناطق الريفية البعيدة، حيث بينت
زيادة في المعارف والميارات التدريسية لدى المعممين المشاركين في ىذا النوع من البرامج وكان 

سات السابقة إلى ختامًا تشير الدرا لممشاركة. األثر اإليجابي لو عدم التقيد في وقت ومكان الدورة
أن المرونة في الوقت والمكان ليما الدور األساسي والدافع القوي في تشجيع المتعممين لممشاركة  

 (. 2106في البرامج والدرورات المقدمة عبر اإلنترنت )القرني 
 التكنولوجيا

 دخالإالحالي حيث تم  في العممية التعميمية في العصر ساسياً أ تمعب التكنولوجيا دوراً 
في زيادة الدافعية لدى المتعممين نحو التعمم ىا الكبير ثر ألالتكنولوجيا في المناىج المدرسية 

 ي فوونك كما أشارتعتبر التكنولوجيا (. و 2119؛ الشنقيطي وآخرون 2103عبدالعزيز )الفعال 
 في نجاح المجتمعات في دعم التنمية المينية لموظفييا بمختمفمن العوامل الرئيسية  (2119)

، مع ضرورة إتقان األفراد إلستخدام التكنولوجيا بشكل عام واإلنترنت بشكل خاص التخصصات
ال سوف يؤثر ذلك سمبيًا عمى أدائيم وطريقة تعمميم )جونفينغ وآخرون  (. 2102؛ زيادة 2104وا 

ثبلث أمور لضمان نجاح تطبيق التكنولوجيا )اإلنترنت( وىي  (2119) ي فوونوقد حدد ك
( قدرة 3( إمكانية اإلعتماد عمييا إلنجاز العمل المطموب 2سيولة اإلستخدام ( 0كاآلتي: 

 المتعممين عمى الوصول أو الحصول عمى المعمومات المتوفرة فييا.
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( إن المعممين الذين يمتمكون كفاءة عالية ولدييم دافعية 2100وبين كاو وآخرون )
ابية تجاه برامج التنمية المينية. وفي نفس إيجابية نحو استخدام اإلنترنت كانت ليم ردود فعل إيج

معممين مبتدئين مدربين و حول آراء دراسة  في (2105) ستون ودوغبلسالسياق قام كل من 
إمتبلك المعممين المبدئين أن تجاه برامج التنمية المينية عبر شبكة اإلنترنت، وبينت النتائج  إلى 

ج كانت ليا آثار إيجابية في زيادة الثقة لدييم نحو لمثل ىذه البرام مميارات التكنولوجية البلزمةل
المشاركة في مثل ىذه النوعية من البرامج. وكذلك المعممين الذين يشاركون في برامج التنمية 
المينية عبر اإلنترنت فإن ذلك يساعد عمى زيادة دافعيتيم تجاه استخدام التكنولوجيا في العممية 

 (.2102 ؛ زيادة2103التعميمية ) البرخيل 
       برنامج التعمم عن بعد عبر شبكة اإلنترنت حيث تستقطبوىي MOOC   تقوم

ودورات بأساليب تدريسية حديثة توفر البيئة التعميمية ضخمة من المشاركين بتقديم برامج أعداد 
فة، والمفاىيم المختم         تبادل األفكار عن طريقة المناقشة مع اآلخرين و  التفاعمية لممشاركين

باإلضافة إلى استخدام أساليب تقويمية حديثة ومختمفة، كما توفر نظام التغذية الراجعة 
؛ كينج جو وآخرون 2104بالمعمومات والمفاىيم والميارات المطموبة لممشاركين )سافينو 

(. وتكون ىذه البرامج والدورات متوفرة ومتاحة ألي شخص يرغب بالمشاركة وبعدد غير 2105
لديو )كاستيمو                 دورات، فكل ما يحتاج إليو ىو توفر خدمة اإلنترنت محدود من ال

دورة عبر شبكة   2411( أنو تم توفير 2105(. ويذكر كاستيمو وآخرون )2105وآخرون 
لغة مختمفة ولمتعممين وموظفين في مختمف المستويات  03مؤسسة في  411اإلنترنت من ِقبل 

أدى لممساىمة في رفع مستوى المتعممين والموظفين عمميًا و مينيًا.  والدرجات التعميمية، مما
وكذلك تعطي ىذه النوعية من البرامج الفرصة لممشاركين في تبادل المعمومات والخبرات التعميمية 

كينج جو وآخرون )  العالم، باإلضافة لما   أشار إليو مع مشاركين آخرين من مختمف دول
معارفيم ومعموماتيم عمى أساس ج تساعد المشاركين عمى تطبيق ( إلى أن ىذه البرام2105

كما يوجد العديد من البرامج والمواقع اإللكترونية المعمومات التي لدييم والخبرة التي يمتمكونيا. 
 التي تقدم البرامج والدورات عبر شبكة اإلنترنت مثل 

( Wiki  ،Asynchronous Online Discussion حيث ) تعزز ىذه المواقع  ، موقع رواق
تمكن تمك المواقع المتعممين بتبادل آراءىم وأفكارىم حول و  المشاركين. الفعال لدىعممية التعمم 

الجديدة، كما تعطي المساحة الكافية لكل من المعممين  المواضيع المختمفة وبناء مفاىيميم
مجاالت م عمى زيادة تساىفكار والمعمومات فيما بينيم حيث والمتعممين لممناقشة وتبادل األ

( إلى أن المعممين 2103وأشار عبدالعزيز) .(2100)فاي وسوسولسكي  التعاون فيما بينيم
المشاركين في دراستو قد أبدوا إرتياحيم من خبلل مشاركتيم في برنامج التطوير الميني عبر 

 اإلنترنت حول األنشطة المقدمة ومدى مساىمتيا في تطوير مياراتيم التدريسية. 
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 لدراسات السابقةا
 (1007(الشمري  دراسة -2

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىمية ومعوقات إستخدام المعممين لمتعميم 
اإللكتروني من وجية نظر المشرفين التربويين. وقد شارك بالدراسة جميع المشرفيين التربويين في 

أن موقف المشرفيين التربويين  ( مشرفًا تربويًا. وخمصت النتائج إلى090جدة والبالغ عددىم )
(، وكان موقفيم من أىمية 4.00فق )المتوسط الحسابي اتجاه التعميم اإللكتروني كان بدرجة مو 

(، وقد كان موقفيم 4.02إستخدام المعممين لمتعميم اإللكتروني بدرجة موافق )المتوسط الحسابي 
 (.3.20دي )المتوسط الحسابي من معوقات إستخدام المعممين لمتعميم اإللكتروني بدرجة حيا

 (1007دراسة المنصور وموبينغا ) -1
الدراسة لمتعرف عمى الخبرات اإليجابية والسمبية لممتعممين المشاركين في الدورات ىدفت 

لوجو( مع ادخال التعمم عن  اً المقدمة عبر اإلنترنت والدورات التي تجمع الطريقة التقميدية )وجي
البحث عن المصادر والمعمومات والمناقشة مع اآلخرين عبر  بعد لمساعدة المشاركين في

ن قتيشاركوا في الدورات التي تجمع الطري ( متعمماً 02)لاإلنترنت. قام الباحثان بعمل مقاببلت 
وتوصمت  .قد شاركوا في الدورات عبر اإلنترنت ( متعمماً 40)التقميدية والتعمم عن بعد( و )

من الخبرات  وافر المدربين كانتوت الحصص الدراسية الدراسة إلى أن المرونة في جدول
اإليجابية التي اكتسبيا المشاركين في الدورات التي تجمع الطريقتين، بينما المبلءمة بالوقت 

البارزة  الخبرات اإليجابية من كانت والمكان، المناقشات الفعالة مع اآلخرين، وتوافر المدربين
نترنت. ويوصى أعضاء ىيئة التدريس والتدريب والمتعممين اإل لمشاركين في الدورات عبرلدى ا

 المشاركين في الدراسة عمى تطوير وتحسين الدورات والبرامج عبر اإلنترنت.  
 (1007دراسة )المورعي  -3

فعالية إستخدام بيئات التعمم اإللكترونية في التعرف عمى وقد ىدفت دراسة المورعي إلى 
المرتبطة بمراكز التعمم لممعممين أثناء الخدمة، وأثر ىذه إكساب بعض المعارف والميارات 

( معممًا من 41البيئات عمى اتجاىاتيم نحو التدريب أثناء الخدمة. وقد شارك في الدراسة )
المعممين المنتظمين بالمدارس الحكومية بمنطقة المدينة المنورة بالمراحل التعميمية الثبلثة وبكافة 

المنيج التجريبي في ىذه الدراسة. وقد توصمت الدراسة إلى أن  التخصصات، حيث تم إستخدام
فعالية بيئات التعميم اإللكتروني في عممية التدريب أثناء الخدمة ال تقل عن فعالية التدريب وجيًا 
لوجو، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين استجابات المجموعة التجريبية في 

لبعدي إلتجاىيم نحو إستخدام بيئات التعميم اإللكتروني في التدريب أثناء اإلختبار القبمي وا
الخدمة. وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة إنشاء بوابة التدريب اإللكتروني في مراكز التدريب 
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الدورات التدريبية لممعممين، كما           التربوي يتم ربطيا بشبكة اإلنترنت الدولية لتقديم 
لى اإلستفادة من تقنية بيئات التعمم اإللكتروني )شبكة اإلنترنت( لحل بعض أوصت الدراسة إ

 مشكبلت تدريب المعممين أثناء الخدمة مثل مشقة حضور برامج التنمية المينية المسائية.
 (1007دراسة )اليندي  -4

ىدفت الدراسة إلى معرفة المطالب البلزمة إلنشاء مركز تدريب إلكتروني لتقديم الخدمات 
ريبية لمعممي الفيزياء بالمرحمة الثانوية بالمدينة المنورة، كما ىدفت الدراسة إليجاد بديل التد

تدريبي مرن يسعى إلى تمكين المعممين من التدريب في أوقات وظروف مناسبة ليم في ضوء 
 مزايا تقنيات الشبكة العنكبوتية العالمية )اإلنترنت(. إّتبع الباحث المنيج الوصفي في الدراسة،

( فردًا، وتكّونت األداة من إستبيان مقسم إلى ستة محاور 094وبمغ عدد المشاكين في الدراسة )
تحدد المطالب البلزمة إلنشاء مركز التدريب اإللكتروني كالتالي: المطالب العممية، المطالب 

ت الدراسة التربوية، المطالب الفنية، المطالب التقنية، المطالب البشرية، المطالب المالية. وتوصم
إلى أن جميع المشاركين أكدوا أن جميع المطالب الواردة في اإلستبيان تعتبر مطالب الزمة وال 
بد من توفيرىا إلنشاء مركز التدريب اإللكتروني لممعممين. وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة 

اإللكتروني، تثقيف المعممين بمزايا شبكة اإلنترنت بيدف إكسابيم اتجاىات إيجابية نحو التدريب 
 باإلضافة إلى تمكين المعممين من كفايات إستخدام اإلنترنت إلعدادىم لمتدريب اإللكتروني.

 (1008دراسة القرشي ) -5
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور المشرف التربوي في تطوير أداء معممي المواد 

وجية نظر مشرفي اإلجتماعية بالمرحمة المتوسطة في مجال استخدام الوسائل التعميمية من 
ومعممي المواد اإلجتماعية في مدينة مكة المكرمة. وكانت عينة الدراسة مكونة من جميع معممي 

( معممًا وجميع المشرفين التربويين 267المواد اإلجتماعية في المرحمة المتوسطة والبالغ عددىم )
سة أن األساليب التي ( مشرفًا. وكانت من نتائج الدرا21لممواد اإلجتماعية والبالغ عددىم )

يستخدميا المشرفون التربويين لتطوير أداء معممي المواد اإلجتماعية في مجال استخدام الوسائل 
وقد أوصت التعميمية من وجية نظر معممي ومشرفي المواد اإلجتماعية كانت بدرجة "متوسطة". 

استخدام الوسائل التعميمية الدراسة إلى اإلىتمام بتطوير أداء معممي المواد اإلجتماعية في مجال 
عن طريق استخدام األساليب اإلشرافية الحديثة، عقد ندوات وحوارات بين كل من المعممين 
والمشرفين التربويين لمناقشة اآلراء وطرح األفكار التي تسيم في تطوير األداء، تفعيل البرامج 

 والدورات التدريبية لتطوير أداء المعممين.
 (1009كي فوون ) دراسة -6
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي تساعد عمى تحديد عممية نجاح 
فراد، حيث تمت عممية المجتمعات المستخدمة لئلنترنت، وبالتحديد في عممية التنمية المينية لؤل

جمع البيانات عن طريق عممية المبلحظة والمقاببلت عبر اإلنترنت. وبينت نتائج الدراسة أن 
في نجاح عممية التدريب الميني عبر اإلنترنت وىي  ساىمتموعة من المحددات التي ىناك مج
ستعداد المشاركين لتبادل المعارف مع التعاون مع اآلخرين عبر اإلنترنت ممثمة في إكما يمي: 
بين المشاركين باإلضافة إلى ، والمناقشات ذات الصمة بينيم وتنوع وجيات النظر ،اآلخرين
التعامل و  محتوى عممي لمبرامج المقدمة عالي الجودة،توفير و  ،المستخدمة وجياالتكنولفعالية 

 ستفساراتيم المختمفة. إحترام لما يطرحو المشاركين والرد السريع عمى إب
 (1020دراسة )الحربي  -7

ىدفت الدراسة إلى تحديد محتوى مجتمع لغوي تدريسي لمعممي المغة اإلنجميزية عمى 
مى فاعميتو في تطوير ميارات التدريس لدييم. وقد إستخدم الباحث إستبيان، اإلنترنت والتعرف ع

ختبار تحصيمي، وبطاقة مبلحظة لتجميع البيانات من المشاركين في الدراسة. وتمت الدراسة  وا 
ستجاب  عمى مرحمتين: األولى كانت التصميم حيث تم توزيع اإلستبيان عمى عدد من المعممين وا 

تحديد المجتمع ومكوناتو، والمرحمة الثانية ىي تجريب التصميم حيث تم ( معممًا ل044منيم )
فييا تجريب فعالية المجتمع بعد تكوينو بناء عمى المرحمة األولى؛ وكانت العينة ليذه المرحمة 

( 31( معممًا تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة يبمغ عدد معممي كل مجموعة )61)
ار تحصيمي لتحديد التطور في الجانب المعرفي، كما تم تطبيق بطاقة معممًا وطبق عمييم اختب

( معممًا من كل 05( معممًا بواقع )21مبلحظة لتحديد التطور في الجانب المياري عمى عدد )
( أن يحتوي البرنامج 0          مجموعة. وبينت نتائج الدراسة بالنسبة لممرحمة األولى التالي:

ى طرق تدريس الميارات المغوية، وما يتعمق بإدارة الصف، وما يساعد المقدم عبر اإلنترنت عم
( أن يحتوي البرنامج المقدم عبر اإلنترنت 2عمى كيفية استخدام األجيزة والبرامج اإللكترونية، 

عمى ما يفي بإحتياجات المعممين المشاركين المينية مثل، نماذج الدروس الجاىزة، والمجبلت 
( أن يكون من يشرف عمى 3          بالتخصص، تقارير المؤتمرات ..الخ،اإللكترونية الميتمة 

البرنامج المقدم عبر اإلنترنت من ذوي الخبرة في ىذا المجال. وقد خمصت نتائج المرحمة الثانية 
من الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد فعالية 

ن طريق اإلنترنت في تطوير الجانب المعرفي لطرق تدريس المغة اإلنجميزية، البرنامج المقدم ع
وقد أوصت ىذه الدراسة في تطبيق وتجريب ىذا األسموب الجديد في التطوير الميني لممعممين 

 في جميع التخصصات األخرى.
 (1020دراسة )القرني  -8
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يين لمصادر اإلنترنت ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام المشرفين التربو 
بع الباحث المنيج الوصفي في تّ إماتيا في التنمية المينية لممعممين بمدينة الطائف. دالتربوية وخ

ىذه الدراسة، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في مدينة الطائف، البالغ 
انات. وكانت النتائج عمى النحو لجمع البي ستبياناستخدمت الدراسة ا؛ تربوياً  ( مشرفاً 55عددىم )
( درجة أىمية استخدام المشرفين التربويين لمصادر اإلنترنت التربوية وخدماتيا في 0التالي: 

( المشرفون التربويون 2التنمية المينية لممعممين في مدينة الطائف كانت بدرجة عالية، 
ة لممعممين في مدينة الطائف يستخدمون مصادر اإلنترنت التربوية وخدماتيا في التنمية الميني

(  المشرفون التربويون يواجيون معوقات بدرجة متوسطة عند 3كانت بدرجة متوسطة، 
إستخداميم لمصادر اإلنترنت التربوية وخدماتيا في التنمية المينية لممعممين في مدينة الطائف، 

مع الدراسة حول ستجابات مجتإعند مستوى الداللة بين  ( وجود فروق ذات داللة إحصائياً 4
ىمية استخدام المشرفين التربويين لمصادر اإلنترنت التربوية وخدماتيا في التنمية المينية أ

لمتغير درجة اإللمام بالحاسب اآللي، وكانت الفروق لصالح  لممعممين في مدينة الطائف تبعاً 
 الذين لدييم درجة إلمام عالية بالحاسب اآللي.

 ( 1023دراسة )البرخيل  -9
ن ومستوى مياراتيم يمعمملدى ال تأثير توفر أجيزة الكمبيوتر ىدفت الدراسة لمعرفة مدى

إتبعت تحفيزىم لممشاركة في برامج التدريب الميني عبر اإلنترنت.  عمى ستخدام الكمبيوترإفي 
الدراسة المنيج الوصفي وكانت أداة البحث عبارة عن استبيان طبق عمى المشاركين البالغ 

ميارات من منطقة الرياض. وتوصمت الدراسة إلى أن كمما زادت  ( معمماً 811)عددىم 
الكمبيوتر لدى المعممين تكون الدافعية لدييم لممشاركة في برامج التنمية المينية أكثر إيجابية. 

من معممي المرحمتين  بركما توصمت الدراسة إلى أن معممي المرحمة اإلبتدائية لدييم دافعية أك
 .عبر اإلنترنت    دورات وبرامج التنمية المينية انوية في المشاركة في والثة المتوسط

 (1026الحباحبو ومحفوظ )دراسة  -20
ستخدام الموارد إىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دافعية معممي المغة اإلنجميزية نحو 

( ممارسات 0نواع من الممارسات عبر اإلنترنت  وىي: بلثة أاإلنترنت حول ث التعميمية عبر
( ممارسات المعممين 2المعممين في استخدام شبكة اإلنترنت خبلل التعاون مع اآلخرين، 

( مساىمة اإلنترنت في عممية التطوير الميني لعموم المعممين. وتكّونت عينة 3التدريسية، 
عامل . وبينت النتائج أن ( معمماً 074)  نجميزية البالغ عددىمالدراسة من معممي المغة اإل

مساىمة اإلنترنت في عممية التطوير الميني لعموم "، وعامل "ممارسات المعممين التدريسية"
" كان ليم األثر الكبير في زيادة دافعية المعممين المشاركين في ىذه الدراسة نحو المعممين

 .ستخدام الموارد التعميمية عبر اإلنترنتإ
 (1026القرني )دراسة  -22
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العوامل المشجعة لممعممين ولممشرفين التربوين حول 
في  يبرامج التنمية المينية عبر شبكة اإلنترنت بمنطقة مكة المكرمة. وقد تم اتباع المنيج الوصف

والمبلءمة  رتياحوتشير النتائج إلى أن اإل. ( مشاركاً 420ىذه الدراسة، وكان عدد المشاركين )
والتكنولوجيا ليم تأثير عالي في تحفيز المعممين السعوديين  مع اآلخرين والتعاون بالوقت والمكان
ن ىناك أاإلنترنت في برامج التنمية المينية لممعممين. كما حددت النتائج  ستخداموالمشرفين إل

المعممين  مل عمى تحفيزماعية تعتاإلج وجودة البرامج والعوامل ،عوامل أخرى مثل الدعم اإلداري
اإلنترنت. وتظير النتائج  أن المشاركين  عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبرالمشرفين 

من البرامج التي  الً في الدراسة يفضمون المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت بد
 .لوجو(ًا حضور الشخصي )وجيالتستمزم 

 (1026دراسة )يوو  -21
فت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج التنمية المينية عبر اإلنترنت عمى تغيير كفاءة ىد

( ، اً معمم 22معممة و 026) ( معمماً 048تكّونت عينة الدراسة من ) المعمم المينية الذاتية.
عتمد الباحث الطريقتين النوعية والكمية في عممية تجميع البيانات من المشاركين في الدراسة.  وا 

ن برنامج التنمية المينية المقدم عبر اإلنترنت قد ساعد عمى زيادة أ ت نتائج الدراسة إلىوأشار 
 المشاركين. مينالكفاءة المينية الذاتية لممعم

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
التنمية المينية  لدراسات التي تطرقت لموضوعلبعض امن خبلل العرض السابق 

تدريسية لدييم عبر شبكات اإلنترنت. وقد تبين من ىذه الدراسات لممعممين وتطوير الميارات ال
أن ىذا النوع من التنمية المينية يساعد عمى تمكين المعممين من التدريب في أوقات وظروف 

مجموعة من  إلىمناسبة ليم في ضوء مزايا تقنيات شبكات اإلنترنت. كما أشارت ىذه الدراسات 
ستعداد المشاركين إ مثلمية التدريب الميني عبر اإلنترنت في نجاح عم ساىمتالمحددات التي 

بين المشاركين المناقشات ذات الصمة بينيم؛  تنوع وجيات النظر؛ لتبادل المعارف مع اآلخري
؛ محتوى عممي لمبرامج المقدمة عالي الجودةالمستخدمة؛ توفير  التكنولوجياباإلضافة إلى فعالية 

 وقد اتضحت ستفساراتيم المختمفة.إشاركين والرد السريع عمى حترام لما يطرحو المإالتعامل ب
لموقوف عمى بعض العوامل المحفزة لمعممي الرياضيات  الحاجة الماسة إلجراء الدراسة الحالية

إنيا تعتبر من خاصة في دولة الكويت لممشاركة في دورات التنمية المينية عبر اإلنترنت و 
وقد استفادت الدراسة  ة في دولة الكويت في ىذا المجال،الدراسات القميمة إن لم تكن الوحيد

ثراء إطارىا النظري   .الراىنة من الدراسات السابقة في بمورة المشكمة وا 

 اجراءات الدراسة:
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 منيج الدراسة:
العوامل المحفزة لمعممي الرياضيات ويقوم بتحديد  الدراسة الحالية المنيج الوصفي نبعت

برامج ودورات التنمية المينية عبر اإلنترنت عن طريق جمع  بدولة الكويت لممشاركة في
 استجاباتيم باستخدام اإلستبيان.

 أداة الدراسة:
يتكون حيث  كأداة لجمع المعمومات من عينة الدراسة. يانستباعتمدت الدراسة عمى اإل

        ديموغرافية لممشاركين فيالبيانات يتناول ال الجزء األول ،أجزاء ثبلثةمن  اإلستبيان
       المرحمة التعميمية - الوظيفة كمعمم سنوات الخبرة في -)المنطقة التعميمية  الدراسة وىي:
 التي يدّرسيا(.

دافعية المشاركين نحو التنمية المينية بالخاص  فيو من االستبيان أما الجزء الثاني
القرني دراسة  يانباست وقد إستفادا الباحثون في ىذه الدراسة منلممعممين عبر اإلنترنت، 

عمى معممي تكييفيا لتكون مناسبة لمتطبيق ( بعد اجراء تعديبلت عمى بعض البنود و 2106)
 اً بند 29من ىذا الجزء من االستبيان  كونيتو  الدراسة. تطبيق محل الرياضيات في دولة الكويت

( 2، (01-0)من (  المبلءمة )الوقت والمكان( ويمثميا البنود 0: التاليةالثبلث عوامل  مثمت 
-21) ( إستخدام التكنولوجيا ويمثميا البنود من3، (09-00) البنود التعاون مع اآلخرين ويمثميا

وقد تم عرض االستبيان بشكمو النيائي عمى مجموعة من أعضاء ىيئتي التدريس في كمية . (29
ة التطبيق عمى التربية األساسية وكمية التربية في جامعة الكويت لتحكيمو واعتماده قبل عممي

احل التعميمية المر جميع )معممي الرياضيات في  عمى المشاركين في الدراسة الحاليةالمشاركين. 
تحديد المستوى المناسب لكل عامل من العوامل المحفزة ليم لممشاركة في  في دولة الكويت(

يات الخمسة ، حيث يقوم المشاركون باختيار أحد المستو برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت
. وقد موافق بشدة( غير 0) موافق( غير 2) محايد( 3) موافق( 4)موافق بشدة ( 5كاآلتي: )

 ن االستبيان برسالة توضح اليدف منو وكيفية اإلجابة عمى البنود والميام.و الباحث أرفق

 :ثبات أداة الدراسة



 دـد/ أنور حسن محم       
 داود عفيفة حسين ال د/   مدى تأثير بعض العوامل المحفزة     

 د/ صالح عيسى الثويني         
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لفا كرونباخ ن بقياس ثبات أداة الدراسة عن طريق حساب معامل الثبات أو ام الباحثق
Alpha Cronbach ، ( معامل الثبات لجميع بنود االستب0ويوضح الجدول  )وىي         ،يان

 كالتالي:

 (2جدول )

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لجميع بنود االستبيان

 
 
 
 

 ومناقشة النتائج: التحميل
 المعالجة اإلحصائية:

 الوسائل اإلحصائية اآلتية:تم استخدام 

 ألفاكرونباخ، المتوسط الحسابي، االنحراف التكرار، النسبة المئوية، معامل االرتباط:
  .المعياري، مستوى الثقة (F)مستوى الداللة، تحميل التباين أحادي االتجاه  المعياري،

 :السؤال التالي نجابة علإل
تحفيز معممي الرياضيات ن المناسب في الوقت والمكاإلى أي مدى يؤثر عامل المبلءمة ب -

 في دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت؟

التي تمثل المبلءمة بالوقت نحرافات المعيارية لمبنود تم حساب المتوسطات الحسابية واإل
 موضحة بالجدول التالي:  ىي كماوالمكان 

 (1جدول رقم )

 معامل الثبات البنود

 9531. جميع البنود
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 بنود التي تمثل مالءمة الوقت والمكان التي تحفز المعممين عمىاستجابات المشاركين لم
 المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت

       المبلءمة نحرافات المعيارية لبنود المتوسطات الحسابية واإل (2يبين الجدول ) 
جميع            ، حيث إنحصرت ستجابات المشاركين في ىذه الدراسةإحسب  كانبالوقت والم

 (     )4.11و) 1اإلنحراف المعياري( لمبند  0.981( )3.77المتوسطات الحسابية مابين )
؛ مما يوضح أن جميع المعممين المشاركين في ىذه الدراسة 3( لمبند نحراف المعيارياإل 0.774

يم بأن عامل المبلءمة بالوقت والمكان يعمل عمى تحفيزىم عمى يرون من خبلل إستجابات
المشاركة في التنمية المينية عبر اإلنترنت بدرجة عالية. وىذا يتماشى مع نتائج دراسة )القرني 

ليم تأثير عالي في تحفيز  والمبلءمة بالوقت والمكان رتياحاإل أن إلى( حيث أشارت 2106

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم البند الحسابي

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا توفر مرونة أكبر في جدولي  3.77 981.
 0 الدراسي

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا توفر القدرة عمى الوفاء  3.82 842.
 بمتطمبات الحياة األخرى مثل التنقل ، واحتياجات العائمة، واالىتمام باألطفال

2 

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا تقمل الوقت الذي قد أقضيو  4.11 774.
لى مراكز التدريب التقميدية لمتنقل من  وا 

3 

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا تساعدني عمى التغمب عمى  3.97 821.
 ضيق الوقت الذي قد ينتج من مسؤولياتي التدريسية

4 

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا تساعدني عمى التغمب عمى  3.92 851.
 وف الوقت الناتجة عن استيبلك السيارة، والوقود، والمسافاتظر 

5 

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا بديل فعال لبرامج التدريب  3.99 828.
 وقات غير مناسبة ليفي أ المجدولة في مراكز التدريب

6 

أنيا بديل فعال لبرامج التدريب  من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت 4.04 837.
 المقامة في مراكز تدريب بعيدة عن مقر سكني

7 

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا تتيح لي سيولة التواصل مع  4.12 789.
 معممين من مناطق مختمفة

8 

لي سيولة التواصل مع  من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا تتيح 4.10 782.
 معممين ذوي خبرات مختمفة

9 

من األمور التي تحفزني لمتنمية المينية باإلنترنت أنيا تتيح لي سيولة التواصل مع  4.06 751.
 معممين ذوي ثقافات مختمفة

01 
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وبنفس اإلنترنت في برامج التنمية المينية لممعممين.  ستخدامإلالمعممين السعوديين والمشرفين 
بأن ثمثي المشاركين قد  (2119) ممانش -كارباستور و ىذا السياق كانت نتائج دراسة كل من 

ساسي لمشاركتيم في الدورات عن طريق اإلنترنت ىو مبلءمة الوقت والمكان بينوا أن الدافع األ
( 2117ىذه الدراسة مع ما أوضح كل من )المنصور وموبينغو كما إتفقت نتائج بالنسبة ليم. 

بأن أحد المشاركين في دراستيم قد عمق عمى أنو قادرًا اآلن عمى أن الرجوع إلى الدراسة عن 
طريق اإلنترنت والذي يوفر لو الوقت والمكان المناسبين لمتعمم مع القيام بكامل الواجبات 

التي ( 2119كل من )كادي وريردان بينت دراسة وقد مل. الوظيفية المطموبو منو في ساعات الع
تطبيق أربع برامج لمتنمية المينية عبر اإلنترنت لمعممي الرياضيات في المرحمة  تم من خبلليا

المتوسطة في المناطق الريفية البعيدة، زيادة في المعارف والميارات التدريسية لدى المعممين 
 عدم التقيد في وقت ومكان الدورة األثر اإليجابيلج وكان المشاركين في ىذا النوع من البرام

 .تيم بالدورةلمشارك
( أن المرونة في الوقت والمكان كان ليما الدور األساسي 2106ويوضح )القرني  

والدافع القوي في تشجيع المتعممين لممشاركة  في البرامج والدورات المقدمة عبر اإلنترنت. ويكون 
حيث يجد          لتزام في عمميم،ا  رتباط و إدافع قوي لممتعممين الذين لدييم التعمم عبر اإلنترنت 

وتطوير معارفيم          في مواصمة تعميميم  ينىؤالء صعوبة في إيجاد الوقت والمكان المناسب
. (2102التعميم العادي أي الحضور لمفصول الدراسية )ايريكسون وآخرون من خبلل  ومياراتيم
لمشاركة المتعممين في برامج ودورات عبر ان كبير  انة في الوقت والمكان دافعالمبلءموتعتبر 

أخيرًا تقديم برامج ودورات  (.2101؛ ىارينغتون ولوفردو 2117اإلنترنت )المنصور وموبينغو
عدم إشتراط ويكون فعالة لممشاركين لمتنمية المينية لممعممين عبر اإلنترنت توفر بيئة تعميمية 

 (.2102وآخرون  )ىامل معين الدافع القوي ليم لممشاركة الفعالة فيياووقت ن الحضور في مكا
 :السؤال التالي نجابة علإل
إلى أي مدى يؤثر عامل التعاون مع اآلخرين في تحفيز معممي الرياضيات في دولة  -

 الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت؟

كما التعاون مع اآلخرين  نحرافات المعيارية لبنودواإل تم حساب المتوسطات الحسابية 
 موضحة بالجدول التالي: 

 (3جدول رقم )
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استجابات المشاركين لمبنود التي تمثل التعاون مع اآلخرين لتحفيز المعممين عمى المشاركة 
 في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت

التعاون مع اآلخرين نحرافات المعيارية لبنود ( المتوسطات الحسابية واإل3يبين الجدول )
ستجابات لتحفيز المعممين عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت حسب إ

 ) (3.84حيث إنحصرت جميع المتوسطات الحسابية مابين ) ،المشاركين في ىذه الدراسة
مما  .13( لمبند نحراف المعيارياإل0.752 ( )4.06و ) 15( لمبند نحراف المعيارياإل0.807

يوضح أن جميع المعممون المشاركون في ىذه الدراسة يرون من خبلل إستجاباتيم بأن عامل 
فيزىم عمى المشاركة في التنمية المينية عبر اإلنترنت يعمل عمى تح التعاون مع اآلخرين عبر

( التي أشارت إلى أن 2106اإلنترنت بدرجة عالية. وقد تطابقت ىذه النتيجة مع دراسة القرني )
السعوديين تعاون المشاركين في الدراسة مع اآلخرين كان لو التأثير العالي في تحفيز المعممين 

. كما اتفقت ىذه النتائج مع نمية المينية لممعممينستخدام اإلنترنت في برامج التوالمشرفين إل
في نجاح  ساىمتىناك مجموعة من المحددات التي التي بينت أن  (2119)ي فوون دراسة ك

التعاون مع اآلخرين عبر اإلنترنت متمثمًة في  منيا اآلتي:عممية التدريب الميني عبر اإلنترنت 
المناقشات ذات  ،بينيم تنوع وجيات النظر، ناستعداد المشاركين لتبادل المعارف مع اآلخري

 لما يطرحو المشاركينمن ِقبل المدربين  حترامإالتعامل ببين المشاركين، باإلضافة إلى الصمة 
  ستفساراتيم المختمفة. إوالرد السريع عمى 

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم البند الحسابي

سأستخدم التنمية المينية باإلنترنت ألني أفضل العمل بشكل جماعي مع  3.89 838.
 00 زمبلئي

التعاون مع معممين آخرين في حل مشكبلت تعميمية يحفزني عمى استخدام  3.96 766.
 02 التنمية المينية عبر اإلنترنت

وير مياراتي التفاعل مع زمبلء آخرين عن طريق اإلنترنت يشجعني عمى تط 4.06 752.
 03 وحصيمتي العممية

التغذية الراجعة التي قد أحصل عمييا من المعممين تزيد من رغبتي في  3.96 763.
 04 التنمية المينية باإلنترنت

أنا أستمتع بممارسة تجربة استراتيجية التعاون مع زمبلئي من خبلل  3.84 807.
 05 اإلنترنت

 06 خبلل اإلنترنت سيعزز الطرق اإلبداعية لدي أشعر أن العمل التعاوني من 3.90 806.

عممي بشكل ل العمل مع زمبلئي في مشاريع أو أنشطة مشتركة يعطي جودة 3.87 814.
 07 منفرد

مع الزمبلء أثناء العمل التعاوني ة تبادل ومشاركة المعمومات العممي 3.95 768.
 08 سيشجعني عمى التنمية المينية باإلنترنت

 09 كتسب ميارات التعاون مع الزمبلءأخبلل التنمية المينية باإلنترنت س من 3.91 780.
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أن عممية التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت ىي أساس البرامج والدورات المقدمة عن 
لتبادل  عبر اإلنترنت بين المتعممين التعاون(. وتسمح عممية 2104نترنت )سون طريق اإل

جديدة )عبد  ومعارف فرصة لمحصول عمى معموماتالمعارف المختمفة فيما بينيم، كما تمنحيم ال
كما يقمل (. 2104؛ تاباك ورامبل 2119؛ جن وآخرون 2102وكينجن  الحربي ؛2103العزيز

عبر اإلنترنت االختبلف والتباين الذي يحصل بعض األحيان بين التعاون بين المتعممين 
 سّيل عممية(. وي2101 را؛ مكنما2103الممارسات التربوية من معمم إلى آخر )عبدالعزيز 

عممية إشراكيم في القيام بأنشطة تعميمية ىادفة وفعالة في التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت 
نو يحفز المتعممينو  (.2104انج والم ت ؛2103)جيبراسورت واسيجايكول  عمى الحصول عمى  ا 

(. ويعزز التعاون بين المتعممين عبر 2117وآخرون  مزيد من المعمومات والمعارف )كانتر
(، ويساعد المتعممين عمى 2100جن  ياإلنترنت جودة ودقة اإلنجاز لدييم )جونج ىاسن وشا

ميارة التفكير  لدييم ميارات التفكير العميا مثلاإلحتفاظ بالمعمومات والمعارف بشكل كبير ويعزز 
 (.  2104الناقد )تاباك ورامبل 

       كما يمكن أن يساعد التعاون بين المتعممين عبر اإلنترنت في التغمب عمى 
                مشاكل التفاعل التي يمكن أن تنشأ في المناقشات في الوضع اإلعتيادي التقميدي

ويؤثر التعاون بين المعممين عبر اإلنترنت بطرق عديدة، منيا عمى  .(2115) بيتر وآخرون 
تسييل عممية التواصل بين المعممين اآلخرين من نفس المحيط المحمي في : سبيل المثال

المجتمع باإلضافة إلى توفير عممية التواصل مع معممين آخرين من بمدان وبيئات مختمفة من 
عممية التعاون بين  وتعطي .(2102نية بينيم )الحربي وكينجن أجل تبادل األفكار والخبرات المي

متعرف عمى ما ىو جديد من معمومات وميارات في لالمعممين عبر اإلنترنت المجال لممعممين 
في مجال التدريس، وأنيا تعمل عمى تقوية العبلقات  مجال التعميم بشكل عام وخصوصاً 

؛ جن وآخرون 2119فون  يكئة التعميمية الفعالة )ساس البيأجتماعية بين المعممين التي ىي اإل
 فيم (. كما أن عممية التعاون بين المعممين قبل الخدمة عبر اإلنترنت تساعدىم عمى2119

 (. 2104متدريس )تانغ والم المطموبة لميارات المينية الطمبات و تمال
 لإلجابة عمى السؤال التالي:

يز معممي الرياضيات في دولة الكويت عمى تحففي  إلى أي مدى يؤثر عامل التكنولوجيا -
 المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت؟
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 (4جدول رقم )

استجابات المشاركين لمبنود التي تمثل استخدام التكنولوجيا لتحفيز المعممين عمى المشاركة 
 في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت

التكنولوجيا التي  نحرافات المعيارية لبنودالحسابية واإل ( المتوسطات4يبين الجدول )
تعمل عمى تحفيز المعممين عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت حسب 

، حيث أتت نتيجة جميع المتوسطات الحسابية لمبنود عالية استجابات المشاركين في ىذه الدراسة
( 28اإلنحراف المعياري( لمبند رقم ) 0.767) ( و3.97وانحصرت المتوسطات الحسابية مابين )

(. وتوضح إستجابات المعممين 21اإلنحراف المعياري( لمبند رقم ) 0.01( و )2.63وبين )
المشاركين في ىذه الدراسة لبنود ىذا المحور بأن عامل التكنولوجيا يحفزىم عمى المشاركة في 

طة إلى العالية، وقد يعزى ذلك إلى أن استخدام التنمية المينية عبر اإلنترنت بدرجة من المتوس

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم البند الحسابي

 
 21 ع وقتي عند استخدام  اإلنترنت لمتنمية المينيةي أضيّ نأشعر بأن 2.63 1.10

دي اسباب مقنعة لمتعمم باستخدام التقنية، لكني اآلن أتساءل ىل لكان  3.33 927.
 20 ستمر في استخدام التقنية لمتنمية المينيةأ

ي أشعر بمتعة ورضى أثناء ستخدم التقنية في التنمية المينية ألنأس 3.81 762.
 22 استخدامي ليا

ستخدم التقنية في التنمية المينية إليماني بأنيا ستساعدني في إعداد أس 3.86 771.
 23 المتعممين لمستقبل وظيفي أفضل

ستخدم التقنية في التنمية المينية ألنيا ستساعدني عمى توصيل أرائي أس 3.90 737.
 24 وأفكاري لآلخرين

ستخدم التقنية بسبب المتعة التي أشعر بيا عند استخدم أداة أو تقنية أس 3.84 787.
 25 جديدة في برامج التنمية المينية

ستخدم التقنية في التنمية المينية ألثبت لنفسي أنني مؤىل الستخداميا أس 3.84 769.
 26 بشكل جيد

 27 ة في وظيفتيستخدم التقنية في التنمية المينية لكي أحصل عمى ترقيأس 3.51 977.

شعر بيا عندما أستخدم التقنية في التنمية المينية بسبب المتعة التي أس 3.97 767.
 28 أكتشف طرق تدريس جديدة

شعر بيا عندما أستخدم التقنية في التنمية المينية بسبب المتعة التي أس 3.92 764.
 29 أتجاوز إنجازتي الشخصية السابقة
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التكنولوجيا يأخذ وقت طويل من بعض المعممين المشاركين عمى حساب الميام األخرى التي 
يقومون بيا، باإلضافة لشعورىم من احتمال عدم استمرار توفر التنمية المينية باستخدام ىذه 

( في 2106ل كبير مع ما توصل إليو القرني )التقنية في المستقبل. ولم تتطابق ىذه النتائج بشك
تأثير عالي في تحفيز المعممين السعوديين والمشرفين  دراستو حيث أن إستخدام التكنولوجيا ليا

. وكذلك مع ما توصمت إليو دراسة البرخيل ستخدام اإلنترنت في برامج التنمية المينية لممعممينإل
ى المعممين تكون الدافعية لدييم لممشاركة في برامج أن كمما زادت ميارات الكمبيوتر لد( 2103)

 التنمية المينية أكثر إيجابية.

في نجاح من العوامل الرئيسية  (2119) ي فوونك كما أشارتعتبر التكنولوجيا و 
، مع ضرورة إتقان األفراد يا بمختمف التخصصاتيالمجتمعات في دعم التنمية المينية لموظف

ال سوف يؤثر ذلك سمبًا عمى أدائيم إلستخدام التكنولوجيا بشك ل عام واإلنترنت بشكل خاص وا 
ثبلثة  (2119) ي فوون(. وقد حدد ك2102؛ زيادة 2104وطريقة تعمميم )جونفينغ وآخرون 

( إمكانية 2( سيولة اإلستخدام 0أمور لضمان نجاح تطبيق التكنولوجيا )اإلنترنت( وىي كاآلتي: 
( قدرة المتعممين عمى الوصول أو الحصول عمى 3طموب اإلعتماد عمييا إلنجاز العمل الم

 المعمومات المتوفرة فييا.

( إن المعممين الذين يمتمكون كفاءة عالية ولدييم دافعية 2100وبين كاو وآخرون )
إيجابية نحو إستخدام اإلنترنت كانت ليم ردود فعل إيجابية إتجاه برامج التنمية المينية. وفي 

معممين مبتدئين تجاه مدربين و حول آراء دراسة  في( 2105ودوغبلس ) ستوننفس السياق قام 
إمتبلك المعممين المبتدئين أن برامج التنمية المينية عبر شبكة اإلنترنت، وبينت النتائج إلى 

لمثل ىذه البرامج كانت ليا آثار إيجابية في زيادة الثقة لدييم نحو  مميارات التكنولوجية البلزمةل
ل ىذه النوعية من البرامج. وبالعكس فإن المعممين الذين يشاركون في برامج المشاركة في مث

التنمية المينية عبر اإلنترنت يساعد ذلك عمى زيادة دافعيتيم تجاه استخدام التكنولوجيا في 
 (.2102؛ زيادة 2103العممية التعميمية ) البرخيل 
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 لإلجابة عمى السؤال التالي: 
مدى تأثير كل استجاباتيم حول  المعممين فيبين  اّ حصائيإىل ىناك فروق ذات داللة 

تحفيز في  من العوامل التالية: المبلءمة بالوقت والمكان، التعاون مع اآلخرين، التكنولوجيا
معممي الرياضيات في دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنت من 

 حيث المناطق التعميمية؟

 (5جدول )

 جميع البنود بالنسبة لممناطق التعميميةنحرافات المعيارية لمثل المتوسطات الحسابية واإل ي

لجميع لجميع البنود نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل (5) يبين الجدول
ىذه الدراسة حيث حصمت منطقة حولي  ستجابات المشاركين فيإالمناطق التعميمية حسب 

( بالنسبة لبنود المبلءمة بالوقت 40.17)التعميمية عمى أعمى معدل لممتوسطات الحسابية 
، بينما (35.55والمكان، وكذلك لبنود التعاون مع اآلخرين حيث كان المتوسط الحسابي )

بالنسبة لبنود  تي العاصمة والفروانية عمى أعمى معدل لممتوسطات الحسابيةحصمت منطق
 (.36.81التكنولوجيا حيث كان المتوسط الحسابي )

المنطقة 
 التكنولوجيا التعاون مع اآلخرين المبلءمة بالوقت والمكان  التعميمية

 العاصمة
 36.81 35.54 40.16 المتوسط الحسابي

 5.466 6.507 6.684 نحراف المعيارياإل

 الفروانية
 36.81 35.05 39.96 ط الحسابيالمتوس

 4.921 5.270 5.360 نحراف المعيارياإل

 حولي
 36.68 35.55 40.17 المتوسط الحسابي

 5.100 5.697 5.272 نحراف المعيارياإل

 مبارك الكبير
 36.68 35.54 39.92 المتوسط الحسابي

 5.249 5.532 5.674 نحراف المعيارياإل

 األحمدي
 36.35 35.48 39.68 المتوسط الحسابي

 5.775 6.301 6.748 نحراف المعيارياإل

 الجيراء
 36.53 35.14 39.79 المتوسط الحسابي

 5.750 6.157 6.073 نحراف المعيارياإل
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 (6جدول )

 التعميمية تجاه لمفروق بين المناطقأحادي اإل  ANOVA)يبين قيمة ف لتحميل التباين )
 بالنسبة لبنود المالءمة بالوقت والمكان, التعاون مع اآلخرين, التكنولوجيا

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 
 ريةالح

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
لتحميل 
 التباين

الداللة 
 اإلحصائية

المبلءمة 
بالوقت 
 والمكان

 902. 318. 11.444 5 57.220 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
64574.078 1795 35.994   

    0811 64631.298 الكمي
التعاون مع 
 اآلخرين

 818. 443. 15.579 5 77.897 بين المجموعات
ل داخ

 المجموعات
63048.298 1795 35.144   

    0811 63126.195 الكمي
 894. 332. 9.635 5 48.175 بين المجموعات التكنولوجيا

داخل 
 المجموعات

52075.922 1795 29.028   

    0811 52124.098 الكمي

بنود المبلءمة بالنسبة ل التعميمية يتعمق بدراسة داللة الفروق بالنسبة لمتغير المناطق اوفيم
تجاه كما تم استخدام تحميل التباين أحادي اإل بالوقت والمكان، التعاون مع اآلخرين، التكنولوجيا؛

، وتوضح استجابات المعممين دالة إحصائياً غير أن قيمة )ف( ( 6)يتضح من الجدول 
م التعميمية المشاركين في ىذه الدراسة بأن إستجاباتيم لجميع البنود ال تختمف بإختبلف مناطقي

 التابعين ليا.

 لإلجابة عمى السؤال التالي:
مدى استجاباتيم حول  سنوات الخبرة لممعممين فيبين  اً حصائيإىل ىناك فروق ذات داللة  -

 تأثير كل من العوامل التالية: المبلءمة بالوقت والمكان، التعاون مع اآلخرين والتكنولوجيا
يت عمى المشاركة في برامج التنمية المينية عبر تحفيز معممي الرياضيات في دولة الكو في 

 اإلنترنت؟
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 (7جدول )
 لسنوات الخبرة جميع البنود بالنسبةنحرافات المعيارية لاإل يمثل المتوسطات الحسابية و 

 التكنولوجيا التعاون مع اآلخرين والمكان المبلءمة بالوقت  سنوات الخبرة

 36.73 35.02 39.62 المتوسط الحسابي 0-5
 5.314 5.689 5.791 نحراف المعياريإلا

 36.67 35.37 39.87 المتوسط الحسابي 6-01
 5.707 6.463 6.596 نحراف المعيارياإل

 36.41 35.57 40.10 المتوسط الحسابي 00-05
 5.354 5.762 5.973 نحراف المعيارياإل

 36.74 35.48 40.12 المتوسط الحسابي فما فوق 06
 5.096 5.592 5.449 ينحراف المعيار اإل

لجميع البنود بالنسبة نحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية واإل7يبين الجدول )
 -06)حسب استجابات المشاركين في ىذه الدراسة حيث حصمت سنوات الخبرة  لسنوات الخبرة

ءمة بالنسبة لمبنود الخاصة بالمبل (40.12)عمى أعمى معدل لممتوسطات الحسابية  فما فوق(
( بالنسبة 36.74أعمى معدل لممتوسطات الحسابية ) أيضًا عمى حصمتكما ، بالوقت والمكان

 ( وىو يعتبر أعمى35.57( عمى )05-00) سنوات الخبرةلبنود التكنولوجيا، بينما حصمت 
 بالنسبة لمبنود الخاصة بالتعاون مع اآلخرين. معدل لممتوسطات الحسابية

 ( 8 جدول )
بالنسبة  سنوات الخبرةتجاه لمفروق بين أحادي اإل  ANOVA)يل التباين )يبين قيمة ف لتحم

 لبنود المالءمة بالوقت والمكان, التعاون مع اآلخرين, التكنولوجيا
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 لتحميل التباين

الداللة 
 اإلحصائية

المبلءمة 
 بالوقت والمكان

 623. 587. 21.114 3 63.343 مجموعاتبين ال
داخل 

   35.951 1797 64567.955 المجموعات
    0811 64631.298 الكمي

التعاون مع 
 اآلخرين

 616. 598. 20.991 3 62.973 بين المجموعات
داخل 

   35.113 1797 63063.222 المجموعات
    0811 63126.195 الكمي

 التكنولوجيا
 799. 336. 9.758 3 29.275 بين المجموعات

داخل 
   29.006 1797 52094.822 المجموعات

    0811 52124.098 الكمي
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بالنسبة لبنود المبلءمة  سنوات الخبرةيتعمق بدراسة داللة الفروق بالنسبة لمتغير  اوفيم
تجاه كما اإلتم استخدام تحميل التباين أحادي بالوقت والمكان، التعاون مع اآلخرين، والتكنولوجيا، 

، وتوضح استجابات المعممين دالة إحصائياً غير أن قيمة )ف( ( 8)يتضح من الجدول 
المشاركين في ىذه الدراسة بأن إستجاباتيم لجميع البنود ال تختمف بإختبلف عدد سنوات خبرتيم 

 بالتدريس.
 لإلجابة عمى السؤال التالي:

استجاباتيم حول  تعميمية لممعممين فيالمراحل البين  اً حصائيإىل ىناك فروق ذات داللة  -
مدى تأثير كل من العوامل التالية: المبلءمة بالوقت والمكان، التعاون مع اآلخرين، 

تحفيز معممي الرياضيات في دولة الكويت عمى المشاركة في برامج التنمية في  التكنولوجيا
 المينية عبر اإلنترنت؟

 (9جدول )
 لجميع البنود بالنسبة لممراحل التعميميةرافات المعيارية نحيمثل المتوسطات الحسابية واإل 

 التكنولوجيا التعاون مع اآلخرين والمكان المبلءمة بالوقت  المرحمة التعميمية

 36.56 35.42 39.97 المتوسط الحسابي اإلبتدائية
 5.300 6.054 6.070 نحراف المعيارياإل

 36.52 35.32 40.16 المتوسط الحسابي المتوسطة
 5.465 5.771 5.591 نحراف المعيارياإل

 36.87 35.41 39.67 المتوسط الحسابي الثانوية
 5.387 5.948 6.332 نحراف المعيارياإل

لجميع البنود بالنسبة نحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية واإل9يبين الجدول )
المرحمة المتوسطة حيث حصمت حسب استجابات المشاركين في ىذه الدراسة لممراحل التعميمية 

بالنسبة لمبنود الخاصة بالمبلءمة بالوقت  (40.16)عمى أعمى معدل لممتوسطات الحسابية 
( 35.42أعمى معدل لممنوسطات الحسابية ) المرحمة اإلبتدائيَة عمى حصمتكما ، والمكان

( 36.87)بالنسبة لبنود التعاون مع اآلخرين، بينما حصمت المرحمة الثانوية عمى معدل 
 معدل لممتوسطات الحسابية لممتوسطات الحسابية بالنسبة لبنود التكنولوجيا وىو يعتبر أعمى

 المتعمقة بالتكنولوجيا.
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 (20جدول )
 المراحل التعميميةتجاه لمفروق بين أحادي اإل  ANOVA)يبين قيمة ف لتحميل التباين )

 خرين, التكنولوجيابالنسبة لبنود المالءمة بالوقت والمكان, التعاون مع اآل

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 لتحميل التباين

الداللة 
 اإلحصائية

المبلءمة بالوقت 
 والمكان

 370. 994. 35.711 2 71.421 بين المجموعات
داخل 

   35.926 1798 64559.877 المجموعات
    0811 64631.298 الكمي

مع التعاون 
 اآلخرين

 946. 056. 1.965 2 3.929 بين المجموعات
داخل 

   35.126 1798 63122.266 المجموعات
    0811 63126.195 الكمي

 التكنولوجيا
 484. 727. 21.059 2 42.117 بين المجموعات

داخل 
   28.983 1798 52081.980 المجموعات

    0811 52124.098 الكمي

بالنسبة لبنود  المؤىل األكاديمي داللة الفروق بالنسبة لمتغيريتعمق بدراسة  اوفيم
تم استخدام تحميل التباين أحادي  المبلءمة بالوقت والمكان، التعاون مع اآلخرين، التكنولوجيا،

، وتوضح استجابات دالة إحصائياً غير أن قيمة )ف( ( 01)تجاه كما يتضح من الجدول اإل
اسة بأن إستجاباتيم لجميع البنود ال تختمف بإختبلف المراحل المعممين المشاركين في ىذه الدر 

 التعميمية التي يعممون فييا.
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 توصيات ال
 توصيات:بعض الفيما يمي  إلى نتيجة ىذه الدراسة, اً واستناد

توفير برامج لمتنمية المينية عبر اإلنترنت لممعممين في جميع  التخصصات في أىمية  .1
 مدارس الكويت.

عن طريق  في برامج التنمية المينية عبر اإلنترنتعمى المشاركة  لمعممينتشجيع ا .2
 عند المشاركة.إعطائيم مكافآت مادية ومعنوية 

إجراء دراسة تجريبية مقارنة بين معممين شاركو في برنامج لمتنمية المينية عبر اإلنترنت  .3
 لوجو(. اً وآخرين شاركوا في برنامج لمتنمية المينية بالطريقة التقميدية )وجي

اجراء دراسات أخرى تتناول عوامل مختمفة قد يكون ليا دورًا في تحفيز المعممين عمى  .4
المشاركة في دورات تدريبية عبر اإلنترنت مثل خبرة المدربين، الزامية المشاركة، ربطيا 

 بترقية المعمم وتوفير أجيزة أو خدمة اإلنترنت بالمجان.
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