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 يف تنمية مهارات التعلم الذايت من وجهة نظر أعضاءMOOC دور املقررات اإللكرتونية املفتوحة املوك
هيئة التدريس جبامعة احلدود الشمالية
 حممد بن صالل الضلعان.د

األستاذ املساعد بقسم تقنيات التعليم
كلية الرتبية واآلداب جبامعة احلدود الشمالية

:امللخص

 يف تنميــة مرــاسات الــحعليت ال ـ ا لــدMOOC هــد ا الدسا ــة احلاليــة ا الف ـ وــا درس ا ـ سات اإللفرترنيــة ا وحوحــة
)124(  رتفونـا وينـة الدسا ـة مـا،الطلبة ما رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية يف ضوء بعـ ا حريـتات
،  تعمل ولى تنمية مراسات الحعليت الـ ا بدسجـة ريبـتMOOC  أظر ت النحائج أن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة.مدس اً رمدس ة
ريمـ ــا أظرـ ـ ت النحـ ــائج وـ ــدم رجـ ــود ـ ـ دال حعـ ــائياً يف محو ـ ــطات ت ـ ــدي أوضـ ــاء هيئـ ــة الحـ ــدسيس لـ ــدرس ا ـ ـ سات اإللفرترنيـ ــة
 ريمـا أشـاست النحـائج ا. رالفليـة، رالدسجـة العلميـة،ـنس، يف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبـة تعـ حريـتات اMOOC
 رأمهرـ ــا ا ــاريل الونيـ ــة ال ــا تنـ ــحج و ــا ان طـ ــا ا تع ــال ونـ ــدMOOC رج ــود معي ــات تابـ ــة بحطبيـ ـ ا ـ ـ سات اإللفرترني ــة
 فانـا مــا أمهرـا ا ــحددام أدراتMOOC  ر يمـا يحعلـ الفوـايتت الـا فــا توا هـا رـدسا ا ـ سات اإللفرترنيـة، ت ـدهرا
. رر ائل الحعلييت اإللفرترين
. جامعة احلدرد ال مالية،  مراسات الحعليت ال ا،MOOC  ا سات اإللفرترنية ا وحوحة:الكلمات املفتاحية
The Role of MOOC in the Development of Self-Learning Skills from the view of the Faculty
Members in the Northern Border University
Dr. Mohammed bin Salal Dhalaan
Assistant

Professor, Department of Educational Technologies
Faculty of Education and Arts at Northern Border University

Abstract:
The study aimed at identifying the role of massive open online courses (MOOC) in the development of
students' self-learning skills from the point of view of the members of northern border university in light
of some variables. The study sample consisted of (124) staffs. The results showed that (MOOC)
significantly improve self-learning skills, and there are no statistically significant differences in the
average staffs' assessment of the role of MOOC in developing the self-learning skills of due to gender,
scientific degree or faculty. The results also indicate the existence of obstacles to the application of the
system and the most important "Technical problems that result from the communication interruption
when presented". Regarding the competencies that must be met by a teacher, the most important of these
is "Using e-learning tools".
Keywords: MOOC, Self-Learning Skills, Northern Border University.
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مقدمة:

ن العامل ال قمي رالحعلييت العايل ليس رنأ وا الححو ت الس يعة يف اجملحمع ،رأن ه ا ا جتاه ولى قدم
ر ا ؛ خلل بيئة أ ضل يف ا،امعات را حف اف ومليات ابحفاسية داتل البيئة األريادهية ،حيث أببحا
أ اليا الحعلييت رالحعليت تحضما أنوا الحعليت اإللفرترين ا دحلوة الا تعحمد ولى بيئة الفمبيوت را نرتنا ،رتحماشى
مع محطلبات ال ن احلادي رالع يا ال ي يحطلا مواق تعليمية جديد  ،ريسعى ه ا الحعليت ا،ديد ا تع ي
الحوفت ال يع رمراسات الحعليت أبنواوه؛ راتبا هنج النظ ية البنائية يف الحدسيس رالحعليت؛ را علومات را تعا ت،
رمراسات ال اء رالفحابة العلمية الا ت وم ولى ا حددام الو ائل ال قمية رالح نيات الحفنولوجية اخلابة.

حيث أد الح دم يف اجملال الحفنولوجي ا ظروس أ اليا رر ائل تعليمية حديثة ،تعحمد ولـى توظيـ
مسـححداثهتا مـا أجل حت ي اولية رريواء أ ضل للحعلييت ،رمنرا ا حعمال الفمبيوت رملح اته رر ائل الع ض
اإللفرترنيـة ،بريـ ض اتحـة الـحعليت ولـى مـداس اليـوم ر ـا ي يـده ر ـي ا فـان ال ـ ي ينا ــبه ،بوا ــطة أ ــاليا رط ائ ـ
محنووــة لح ــدم احملحــو الحعليمــي بعناب ـ م ئيــة اثبحــة رمححريــة رتــأثتات ــمعية ربع ية ،مما فعل الحعلييت أريث
ت وي ا رمحعة ربفواء أولـى رجبرـد ررقـا أقـل.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعحرب مراسات الحعليت ال ا ما أهيت ا راسات الا يسعى الحعليت اإللفرترين لحح ي را رت ريدها للطالا ،رنظ اً
للرتريي ا ح ايد ألمهية الحطوسات الحفنولوجية الا حعلا يف ال ن احلادي رالع يا ،رتعوباً النرضة ال وية يف
وامل ت نيات ا علومات را تعا ت ،يحوجا ولى النظام الحعليمي رتعوباً ا،امعات تلبية بع الححديتت
الا هفا نفاسها ،رتع ي الحنمية الفاملة للمجحمع ،رترييت ا ماس ات ما أجل تع ي أقعى قدس ما الحنمية
ولى الععيد ال دعي را جحماوي .أت الحعلييت العايل زمام ا بادس للحريتات الس يعة الا شردانها يف ا ملفة
ولى مد السنوات ا اضية ،ره ا يحطلا أن يفون وامالً سئيسياً يف ت فل ا رد الحعلييت العايل ،مع م اوا

ت دمي ب امج الحعلييت جبود والية  .ر وحباس أن ه ه الح نية رالو ائل الحفنولوجية تعمل ولى تسدت الحعليت ال ا
را،ماوي للطالب ،بدءاً ما الح نيات ا سحددمة للع ض داتل الع الدسا ي ما ر ائط محعدد رأجر
لفرترنية ،رانحراء العووف ا رتاضية الا ما تالهلا يحيت الحواول بني أ اد العملية الحعليمية ورب شبفة اإلنرتنا
رت نيات الحفنولوجية األت  .راوح اد بع األ اد أن الحعليت اإللفرترين هحاز بضـع الحواوـل الب ي بـني
ا دسا رالطالـا ،را ح ـاس نسـبة ريبيـ مـا ا دس ـيني رالطلبـة خلبـ الحعامـل مـع ر ـائل تفنولوجيــا ا علومــات
وا درس ا وك  MOOCيف تنمية مراسات
را تعــا ت .رما هنا ب زت م فلة الدسا ة احلالية رهي الف
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الحعليت ال ا لد الطلبة ما رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية .رما هنا حتارل الدسا ة
احلالية اإلجابة وا األ ئلة اآلتية:
 .1ما درس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة ما رجرة نظ
أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية؟
 .2هل توجد ر ذات د لة حعائية يف محو طات ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس ا سات اإللفرترنية
ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة جبامعة احلدرد ال مالية تع للجنس؟
 .3هل توجد ر ذات د لة حعائية يف محو طات ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس ا سات اإللفرترنية
ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة جبامعة احلدرد ال مالية تع للدسجة
العلمية؟
 .4هل توجد ر ذات د لة حعائية يف محو طات ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس ا سات اإللفرترنية
ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد جبامعة احلدرد ال مالية تع للفلية؟
 .5ما هي معوقات الا تواجه تنوي ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCما رجرة نظ أوضاء هيئة
الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية؟
 .6ما هي الفوايتت الواجا تو ها يف مدسا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCما رجرة نظ أوضاء
هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية؟
أمهية الدراسة:
أت أمهية الدسا ة ما أمهية ا وضو ا وك  MOOCرحداثحه يف جمال ت نيات الحعلييت ،للنروض ا سحو
الحعليمي ا،امعي رجماسات محطلبات العع احلديث .اإلضا ة ا أهنا تحيح اجملال أمام ا،امعات الع بية ب فل
وام را،امعات السعودية ب فل تاص ج اء ا يد ما األحباث حول ا وك  MOOCر مفانية تطبي را،
ر مفانية ن ث ا ة ا وك  MOOCيف اجملحمع الع يب ر مفانية ا حواد منرا ا،امعات السعودية .رمع ة
الفوايتت الواجا توا ها لد وضو هيئة الحدسيس للم سات ا وحوحة ،اإلضا ة ا مع ة ا عوقات الا تواجه
تنوي ها يف ا،امعات .رأن ه ه الدسا ة و تو أداً ت بويتً ر طاساً نظ يتً يساود يف زيتد مسحو الوريت لطبيعة
الحعليت ال ا را وك  ،MOOCرت ريد ال ائمني ولى وملية الحدطيط ا سح بلي للم سات الدسا ية ا علومات
ا تبطة الحعليت ال ا  ،رالحايل مفانية بناء اخلطط رالربامج الدسا ية للجامعة رت دهرا للطلبة را يسريت يف حت ي
أ ضل مسحو ما الناحية األريادهية .رت ريد ا دس ني يف ا،امعات هب ه ا سات لحطوي ط الحدسيس بو اطة
الح نيات احلديثة
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أهداف الدراسة:

هتدف الدسا ة احلالية ا حت ي األهداف الحالية:
وا درس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة ما
 .1الف
رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية.
 .2الحع ف ولى الو ر يف ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية
مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة جبامعة احلدرد ال مالية تع للجنس.
 .3الحع ف ولى الو ر يف ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية
مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة جبامعة احلدرد ال مالية تع للدسجة العلمية.
 .4الحع ف ولى الو ر يف ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية
مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة جبامعة احلدرد ال مالية تع للفلية.
الحع ف ولى ا عي ات الا تواجه تنوي ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCما رجرة نظ أوضاء هيئة
الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية.
 .5الحع ف ولى الفوايتت الواجا تو ها يف مدسا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCما رجرة نظ
أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية.
التعريفات اإلجرائية:
املقررات اإللكرتونية املفتوحة  :MOOCهي وباس وا م سات تعليمية ا رتاضية ي ف وليرا جامعات
رمؤ سات معحمد  ،موجود ولى شبفة ا نرتنا رالا هتدف ا ا اسرية الحواولية ولى نطا را ع ،رالوبول
ا وحوح ورب ا نرتنا .اإلضا ة ا تواجد ا واد الدسا ية ريأش طة الويديو ،رال اءات رغتها ( & Evans, Baker
 .)Dee, 2016رتع ف ج ائياً أبهنا الط ي ة الا يحيت يرا ت دمي الحعليت للطالب ما تالل مواد محاحة ورب
ا نرتنا.
مهارات التعلم الذايت :هي جممووة ما ا راسات الا ينبريي ولى الطالا ريسبرا ليفون محعلما هحلك
م دس شدعية رقو ذاتية ،رم حدساً ولى حسا توجيه ذاته رتن يط اولياته جتاه حت ي أهدا ه (منعوس ربل يس
رو ي  .)2006 ،رتع ف ج ائياً أبهنا متفا الطلبة ما جناز ا رمات بدسجة والية ما ا ت ان ر وة يف األداء.
أعضاء هيئة التدريس :هيت األ اد ال يا ي ومون الحدسيس راإلش اف ولى ت العلمية الحعليمية ر وداد
اخلطط ا عحمد  ،ر ت ل دسجحريت وا الدريحوساه.
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حدود الدراسة وحمدداهتا:

 احلد ال ماين :الوعل الدسا ي الثاين ما العام الدسا ي 1438/1437هـ. -احلد ا فاين :جامعة احلدرد ال مالية يف ا ملفة الع بية السعودية.

 احلد الب ي :أوضاء هيئة الحدسيس يف جامعة احلدرد ال مالية ما خمحل الحدععات.اإلطار النظري:
بدأ ا هحمام يف ال ن احلادي رالع يا النرضة الفاملة ما تالل ت نيات ا علومات را تعا ت ،رالنظام
الحعليمي ريأحد ا،وانا الحنموية ال ي فا وليه تلبية بع الححديتت الا هفا نفاسها رالعمل ولى تع ي
الحنمية الفاملة للمجحمع ،حرييت الث ا ات رالسيا ات را ماس ات ما أجل تع ي أقعى قدس ما الحنمية ولى
الععيد ال دعي را جحماوي ،حيث تعحرب ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ما الظواه احلديثة يف السيا
الحفنولوجي (.(Booth & Ainscow, 2011
وي وع الحفنولوجيا مل تعد ا عاسف را راسات الح ليدية تضما لك النجاح رالحوو الدسا ي ،بل األم
حيحاج ا تعليت ت نيات جديد رتطوي مراسات يد  ،د أدت الححو ت األتت يف الحعلييت ا ظروس
ا قحعاديتت ال ائمة ولى ا ع ة ،رزيتد الضريط غت ا سبو ولى ا،امعات لح دمي ت فني ينا سون يف و
العمل (.)Alibaygi, Barani, Karamidehkordi & Pouya, 2013
رلعل الحضديت اهلائل يف بنية ا ع ة رهنوض ا بحفاس الحفنولوجي غتت حالة ا علومات مما فعلرا يعة
ال رال رمؤقحة ،ال بد ما جتري الطلبة جتري اً جيداً يفون يه قادسيا ولى الحعامل مع ه ه الظ رف الععبة
ا،ديد  ،ما الض رسي مساود الطلبة ولى اخل رج ما ه ه الظ رف حامالً مجيع الو ائل ا مفنة ليعبحوا أ اد
محعلمني مد احليا ( .)Poorsafar, Nemati & Falah, 2004ريف ال ن احلادي رالع رن راجه الطلبة العديد
ما الححديتت النامجة وا الحطوس الس يع يف ا،وانا ا جحماوية رالحعليمية رالحفنولوجية رغتها ،ره ه الححديتت
زادت ما الضريط ولى ا دس ني تحياس أ ضل ط الحعلييت الا هفا وداد الطلبة حابعة ما هو جديد ر يع
(.)Chambers, Thiekotter & Chambers, 2013
حيث بدأ تطوي ا سات اإللفرترنية ا وحوحة يف وام  2013مع ودد حمدرد ما ا سات يعل ا ()30
م س حتا أش اف ي دويت تطوي ي مفون ما ( )4أ اد يعملون ولى تطوي جود ا سات الحعليمية رتفاملرا
يف جامعة دلوا الحفنولوجية  .)Kiers & Jorge, 2015( Delft University of Technologyرينسا
 MOOCsا نظ ية الحعلييت ا وحوح  Open Learning Theoryرال ي يعحرب منوذج تعليمي مت حتويله ما أرات
الحسعينيات ربدايتت األلوني ،ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ظاه حديثة نسبياً ،رقد باغ جوسج ر حيوا
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 George & Stephenمعطلح  MOOCيف وام  2008ما قبلرما وندما بماما م ساً ورب ا نرتنا ،رمت
و ض النموذج األرل  CCK08يف جامعة مانيحويت  .)Rodriguez, 2012( University of Manitobaا وك
 MOOCهثل حد ا نعات الا تحيح الحطوسات يف اجملحمع الحعليمي بعوحه أريث م رنة ،رو حيحاج ا
تفنولوجيا محطوس  ،راتعال جيد اإلنرتنا راألجر احملمولة ،الحعلييت يحيت ما تالل جممووة محنووة ما ر ائل
اإلوالم رجممووة محنووة ما األجر الحفنولوجية.
رحيحوي ا وك  MOOCولى منطني خمحلوني جداً مها .1 :ا وك الرتابطية أر ما يع ف السي-موك
 cMOOCرهو ما يع ف ا سا ا وحوح الضديت ورب ا نرتنا ال ي يسحند ولى الرتابطية رال بفات الا تري
ولى درس السيا ا جحماوي رالث ايف ربناء اجملحمع .2 .ريس-موك  xMOOرهو ما يع ف رسا أريادهي
موحوح ورب ا نرتنا يسحند ولى الناحية ا ع ية السلوريية لنظ ية الحعليت رال ي يدويت تعلييت رتربات الطالا الا
حيدث يرا الحعليت ما تالل انح اهلا ما ا دسا ا الطالا ( ،)Smith & Eng, 2013حميل  cMOOCsر
 xMOOCsا ا حددام بيئات سقمية دية ما نوورا لدويت أ اليبريت ،ري ييري رهتيل-دا حوبحا ربليس
( )Yeager, Hurley-Dasgupta & Bliss, 2013أن  cMOOCsيعمل ولى ت جيع احملحويتت ا حمحوس حول
معا،ة الطالا ،رتعديل الفائنات ال قيمة راأل فاس ،رتطويعرا ألغ اض أت ما ا ع ة رتو يع آ ا مع ية،
رتبادل ا ع ة ورب ا تعا ت الا ي دموهنا األق ان رغتهيت .أما  cMOOCهي بيئات للحعليت يحيت يرا بناء اجملحمع
رالسلوك ا جحماوي ما تالل الح نيات رالحعامييت الا غالباً ما توجد يف تطبي ات مواقع الحوابل ا جحماوي
ا رترية ريالويسبوك  Facebookأر توتت  . Twitterريف  xMOOCsيحيت الرتريي ولى ت دمي احملحو رياحملاض ات
را واد ،ريعمل ولى الح ليل ما الح نيات الا تع ز اخلربات ا جحماوية ال غيت أنه غالباً ما ت مل منحديتت الن اش
األ ا ية لدويت الحواول الند الند .ر cMOOCsهفا ربورا أبهنا بيئات م نة موحوحة تليب معاحل الطلبة
راححياجاهتيت ،يف حني  xMOOCsتفون يف العاد جامد رتري ولى دويت اححياجات ا دسا ا حعل ة إبداس
احملحو (.)Haggard, 2013
تسحند ا وك  MOOCولى مبادئ نظ ية ا تعالية  Connectivism theoryالا قدمرا ريل ما يمن
ردرين  ،Downes & Siemensنظ ية الحعليت ا تعالية تحوا مع اححياجات ال ن احلادي رالع يا ،رالا
أتت يف ا وحباس ا جتاهات احلديثة يف الحعليت ،را حددام الحفنولوجيا رشبفة ا نرتنا ،حيث يحيت يرا ا،مع بني
العناب ذات العلة يف ريثت ما نظ يتت الحعليت ،راهلياريل ا جحماوية ،رالحفنولوجيا لبناء نظ ية قوية للحعليت يف
العع ال قمي ).(Siemens, Gašević & Dawson, 2015
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رلححسني نووية ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ،طوست جامعة دلوا الحفنولوجية of

Delft University

 Technologyالحعليت ورب ا نرتنا ما تالل منوذج جت بة الحعليت ورب ا نرتنا ( )OLEرال ي يع مثانية مبادئ
لحعمييت رتطوي ا سات ولى ا نرتنا ،رما ه ه ا بادئ ما يلي:
 .1ا رنة ما حيث ال مان را فان راحملحو .
 .2الحنو يف األن طة را واسد رالح يييت.
 .3ال مولية حيث يحيت الوبول ليرا بري النظ وا ا،نس رالث ا ة.
 .4داومة ما حيث الحوجيه رالحري ية ال اجعة.
 .5تواولية ما حيث تواول الطالا مع الطالا أر مع ا عليت أر مع احملحو .
 .6ن طة ما حيث أهنا تحيت ما تالل الحعليت ا ماس ة.
 .7ياقية حلا ت اجملحمع احل ي ي رم فالته.
 .8ابحفاسية ما حيث األدرات را رتاتيجيات رال ؤية.
تحع طبيعة ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ا رنة رهفا الوبول ليرا يف أي رقا ،رتحعامل مع رييت هائل
ما الطالب ،ري تسمح للطلبة الحواول ا باش مع ا دسا أر الطالب ،ر منا يحيت الحواول ما تالل أش طة
الويديو رسدرد الوعل األ بووية ،ريما أن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ت جع ولى الحعليت الن ط ما تالل أ ئلة
الطالا رم اجعحرا ما قبل األق ان ،رولى ال غيت ما الح دم يف ه ا اجملال أن تنوي ه ت وبه شائبة رالحايل
تل العديد ما الححديتت راحللول يف ه ا اجملال ( )Jorge, Dopper & Van Valkenburg, 2015منرا:
 .1م س رياسب دمي  Carpe Diemا عميت ولى شبفة ا نرتنا :حيث ي مل تعمييت ا س ولى مخسة
م احل هي :الدتول رالححوي  ،الحن ئة ا جحماوية ولى ا نرتنا ،تبادل ا علومات ،بناء ا ع ة ،الحنمية
رالحطوي  .ره ا ا س يري ولى األن طة اإللفرترنية للطلبة الا تحماشى مع أهداف الحعليت رالح يييت
(.)Salmon, 2014
تنوي رت يييت ضمان جود ا س :يحيت الحح ما جود ا س ما تالل الحدسيا ردويت أوضاء هيئة
الحدسيس ال ائمة ولى رضع تطة ا ر  ،رتعمييت ا ساس الحعارين للحعليت اإللفرترين ،اإلضا ة ا رسشة ومل
لحعمييت ا س ولى شبفة ا نرتنا ،رالحدسيا ولى الفامتا ر داس اجملحمع لفل ما ا دس ني رالطالب ( TU
.)Delft Multimedia Academy, 2016
 .2ت يييت الحعلييت رالحعليت يف ا سات :يحيت ت يييت جود ا سات الحعليمية را رتاتيجية ت يييت الحعلييت رالحعليت
ا حددام أ اليا رأدرات لح ييمرا يف ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ب فل تاص ،منرا األدرات
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النووية رالفمية لح يييت النجاح يف ه ه ا سات ،د تفون ا حطالوات الطلبة ،أر حتليل احملا ل

رمناق ات أوضاء هيئة الحدسيس را ابالت رحتليل ا عطيات رالبياانت؛ رهي ت مل الطلبة ،را دس ني،
رموظوي الدويت ،رمعممي ا سات (.)Marquis, Kiers & Meijerink, 2016
ال غيت ما الععوبة الا يواجررا ا دس ني يف اوطاء ا واد ورب اإلنرتنا داتل احل م ا،امعي ،أن ا وك
 MOOCامها ا حد ريبت يف ابحفاس ط الحدسيس رجعلرا أريث جاذبية ألوضاء هيئة الحدسيس ما تالل
ا واد ا حنووة .ريساهيت ا وك  MOOCيف حتسني الحعلييت ما تالل تعمييت ا واد بط ي ة شدعية لفرترنية،
ررجود معممي يعملون ولى األن طة ا ،ابة ر داس ا،ماوات .رلحطوي ا وك  MOOCيحطلا نظ جديد يف
مساس الحعليت رم اجعة أهدا ه ،رريي تحماشى ه ه مع أن طة الحعليت رالح يييت ،ر ه غالباً ما تؤدي ا مواد تعليمية
أريث جاذبية رأريث م رنة ،رالحايل حتسني نووية ا واد اخلابة هب ه ا سات (.)Hermans, 2016
رما السمات الا متي ا وك  MOOCالحعامل مع ودد هائل ما الطالب ،رالحسجيل يفون ما تالل
الن ولى ا ارا ،رسبط السلوك الدسا ي النحيجة الدسا ية ،اإلضا ة ا أهنا قادس ولى توليد البياانت
را علومات حول رييوية جت بة الطالب للمواد .رقد يعادف ا وك  MOOCم فالت تحعل بعدم الحجانس بني
الطالب ا حعلمني يف الحعلييت رالححوي  ،رتوست البياانت الضدمة ،ريما أن العدد الفبت قد يؤدي ا ودم
الف وا هوية العديد ما الطالب (.)Reich, 2015
ريحيت حتليل األحداث لعملية الحعلييت رالحعليت يف ا وك  MOOCما تالل مساس رجت بة الطالا ،ريالفواءات
ا فحسبة ما ا وك  MOOCيف حياهتيت ا رنية أر غتها ما اجملا ت .حيت حتليل ب جمة الطالب الوظيوية ما تالل
ا وك  MOOCقبل ربعد ا اد  ،حيت سبط حوايل ثلث الطالب ا رمنعة الرتمي ا جحماوي حيثا GitHub
األريث شعبية ،ري فل ه ا الححليل ا حف ايف األرل لسلوك الطالا رساء منعة ا وك  ،MOOCريما ري
حتليل جل الطالب ولى جيثا  GitHubأن أريث ما  %8ما الطالب ن لوا ما تعلموه يف ا واد ا السيا
العام (.)Davis, 2016
ريما أد احلجيت اهلائل ما أوداد الطلبة ا جباس قطا الحعلييت ولى ترييت ا ناهج رط الحدسيس ،رأن
ه ه النظ يف ت ايد ا أثبححه ا وك  MOOCأبهنا بة جيد للحعليت ،اجملحمعات ت ال حتارل رمرا را حواد
منرا ب فل عال بد ً ما الححدي ا باش لعملية الحعلييت ( .)Siemens, et al., 2015ري رييتا
( )Kiers, 2016أن ا وك  MOOCقد د ع ا بحفاس الحعليمي رالحطوي األريادهي يف ا،امعات ،ا له ما مسعة
درلية هتحيت جب ب الطلبة ا،دد ،رال ي يحيت ما تالل ا اسرية رجمووة محنووة ما ا سات الا تنا ا
اححياجاهتيت رمعاحلريت .ا وك  MOOCليس وملية تحيت يرا تل ي األ فاس را ع ة را جتاهات ،بل ما شأهنا
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الحأثت الفبت وليريت ما تالل مواريبة ما حيدث رب فل حيوي لنموهيت ،رحت ي الوائد يف حياهتيت ا رنية
(.)Stephens & Jones, 2014
رما األهداف را راسات ا ويد يف ا وك  MOOCهي تعليت أشياء جديد رحت ي ا حعة ال دعية ما
تالل الحعليت ورب ا نرتنا ،رزيتد ا ساس الوظيوي ،اإلضا ة ا الحن ئة ا جحماوية ما تالل الحواول مع
اآلت يا .حيث ي ت أن  %33ما طلبة ا وك  MOOCهيلون لفسا ال راد راحلعول ولى اإلجناز
( ،)Stewart, 2013ري ت دي ريوتوس ( )De Coutere, 2014ا أن ا وك  MOOCيو بيئة تعليمية ج ابة
ر يد ما نوورا ،رجعل ا دسا هو ما ي ود وملية الحعلييت ال ا  ،ريعطي الطلبة دسجة ما احل ية تؤريد ولى
ا واهييت الح ليدية للمساءلة رجتربهيت ولى حتمل قدس أريرب ما ا سؤرلية للوبول ا النجاح.
رضع رينج ( )Wenger, 2006موروم اجملحمعات ا ماس ة  COPيف ا وك  MOOCاوحباسه األريث
مالءمة حابعة أ اد اجملحمع الحعليمي ما حيث ا خن اط يف األن طة ا رترية را ناق ات ،رمساود بعضريت
البع  ،رتبادل ا علومات .ريحيت حتديدها ما تالل اجملا ت ا رترية بينرما ريمجال ا ع يف ،راجملال ا جحماوي،
ره ا فعل األ اد مسحعديا رقادسيا ولى الحوابل يما بينريت.
رما السمات ا مي للمجحمعات ا ماس ة  COPأن أ ادها ي رتريون رسحويتت مماثلة ما اخلربات
رالووائد ،رهي ذات بلة رثي ة ا وك  MOOCsالا تري ولى خمارف الحطوي ا رين ،ريف بع م سات ا وك
 MOOCيحطلا ما الطلبة احلعول ولى مسحو معني ما الحعلييت أر اخلرب للحسجيل يرا .رت جع مماس ات
الححا ال مسي الطلبة ولى ا اسرية رالحعليت ،را خن اط مع اجملحمع بري النظ وا أرسا ا وحماد ا رين أر
األريادهي ( .)Wenger, 1998راقرتح رايل رريليدس ررينج ربوث ر ادل ( & Walls, Kelder, King, Booth
 )Sadler, 2015منوذج لضمان جود ه ه ا سات رالا ت تف ولى ما يلي .1 :جود الحنمية رالحطوي ؛ .2
جود اإلداس رالطلبة؛  .3جود خم جات الحعليت؛  .4جود نحائج ال ريات ،اإلضا ة ا جود مناذج رأدرات
الح يييت هل ه ا سات رهي:
 .1مؤش ات ا،ود ا رترية لبُعد منرجية الحعليت ا حضما (تعمييت ت بوي تعليمي ،مواسد الحدسيا رأن طة
الحعليت ،الحوجيه ،رتفنولوجيا بيئة الحعليت ال قمية).
 .2مؤش ات معايت  UNE66181لالورتاف الحدسيا رتوظي بُعد منرجية الحعليت را حضما (تعمييت ت بوي
تعليمي ،مواسد الحدسيا رأن طة الحعليت ،رالحوجيه ،رتفنولوجيا بيئة الحعليت ال قمية) ،ربُعد مسحويتت الوبول
( مفانية الوبول لألجر  ،رولة الوبول للربجميات ،الوبول ا ا نرتنا).
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 .3مؤش ات  ADECURللبُعد النوسي الحعليمي را حضما (بيئة ا رتاضية ،حمحو الحعليت ،رولة الوبول
رتسلسلرا ،الح يييت ،ومل ب انمج تعليمي) ،رالبُعد الوين ا،مايل ا حضما (ا واسد را،وانا الح نية).
بينما ي ت أجيديد رميدينا ( )Aguaded & Medina, 2015ا ن اط مرمة يف تعنيوات ا،ود للموك
 MOOCsرهي:
 .1احلفيت ال ا  ،رالحنو  ،را نوحاح ،رالحواول.
 .2ا،مروس ا سحردف ،رالحدسيس ،رالحعليت ،ال رحات ،نحائج الحعليت.
 .3دليل الحدسيس ،را نرجية ،رتنظييت احملحو  ،رجود احملحو  ،رتعلييت ا واسد ،را راسات الححوي ية ،رالو ائط
ا حعدد  ،رأ لوب اللرية ،رال ييت ،رالحو د.
 .4الحدطيط ،رالربامج ،را واسد ،روملية الحنمية ،رجود النحائج.
 .5ا حددام األدرات الحفنولوجية ،رمفوانت ختطيط ا ناهج.
رتحضح والقة ا وك  MOOCsأبنوا الحعلييت ما تالل النحائج الا أ و ت ونرا تطبي ه ه ا سات،
رتع ف ا سات اإللفرترنية ا وحوحة أبنه نظام يفولوجي للحعليت ا،ديد ال ي هفا اجملحمع ما احلعول ولى
ا سات ما ا ؤ سات راألريادهيني را ماس ني ،را اسرية خبرباهتيت الحعليمية ورب ا نرتنا ر واد النظ يف رييوية
تعليت ا واهييت ا،ديد راأل فاس را راسات (.)Hernández, Barrera & López, 2017
ري ت معطُلح ا وك  MOOCا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ،أر ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ذات
ا لححا اهلائل ،رلفىن أ ضل تسميحرا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة را عة ا نح اس MOOC؛ رذلك ألن ه ه
ا سات حتحوي ولى ودد غت حمدرد ما الطلبة ،هفا أن يفونوا ما درل خمحلوة؛ حيث حيحو مضمون ه ه
ا سات  MOOCر لسوحرا يف العمل ولى انح اسها ورب مساحات را عة ما الف األسضية ،ال تح يد حبدرد
جري ا ية أر يا ية أر ث ا ية ،ر منا هي محاحة ا ي غا يف ا لححا هبا ما أي مفان ،رىف أي رقا
(.)Siemens, 2005
ريما تع ف ا وك  MOOCأبهنا م سات لفرترنية مفثوة تسحردف ودداً ضدما ما الطالب ،رالا
تحفون ما :يديوهات يحيت يرا ش ح ا س ما قبل أ ات رترباء ا واد ،رتحضما أيضاً مواد ق ائية راتحباسات،
ضال وا منحديتت للحوابل بني الطلبة راأل ات ما انحية ،رالطلبة مع بعضريت البع ما انحية أت ،
رالدسا ة ورب ا وك  MOOCتحيت بط ي ة غت ت امنية ،أي تعحمد ولى الحعليت ال ا للطالب (زايدن .)2013 ،رأن
ا سات ا حاحة ورب ا نرتنا اجملانية را وحوحة تسحووا ودد ريبت ما الطالب ،ما خمحل البلدان رلديريت
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أهنيت يح اهبون يف ال غبة لحعليت موضو راحد ،ري سيت ريل م س ا أ ابيع ،ريل أ بو

حيحوي ولى العديد ما العناب أمهرا:
 .1احملحو (ملوات ق اء  ،م اطع يديو ،ملوات بوتية )..
 .2األن طة (مناق ات ،ت اسي  ،تفليوات )..
 .3الح ييمات (اتحباسات قعت  ،راجبات.)Siemens, 2005( )..
رقام ريالسك ( )Clark, 2013بحعني ا سات اإللفرترنية ا وحوحة را عة ا نح اس  MOOCا ما يلي:
 .1موك قائمة ولى الن ل  :Transfer MOOCيحيت رضع م سات  MOOCولى مواقع لفرترنية أر يف نظيت
داس الحعليت اإللفرترين ،حيث تحيت العملية الحعليمية بوجود ا دسا .ريعحمد ه ا الحعني ولى ج ب ودد
ريبت ما الطالب هل ه ا ؤ سة أر األريادهية ،رتسحددم ه ه ا سات أ اليا ت ليدية مثل احملاض ات
الح يييت ،ريعحرب موقع
ا سجلة ،را تحباسات ال عت  ،رالنعوص ،رجممووة ما ط
ريوس تا  Courseraضما ه ه الوئة.
 .2موك قائمة ولى اإلنحاج  :Made MOOCتسحددم ه ه ا سات الويديو الحعليمي ب فل مبحف ،
رتوظ أ اليا الحعليت الح اسريي مع ا حددام ب جميات تواولية محطوس  ،رومل األق ان رت ييمريت .ري د
تحضما م سات سمسية أر غت سمسية ،رما األمثلة ولى ذلك أريادهية تان  Khan Academyأر
أردا يا هاند ،Udacity hand on board
 .3موك ت امنية  :Synchronous MOOCيحع ه ا النو ما ا سات ا ح امنة بوجود تواسيخ حمدد للبدء
يف الحعليت ،ريحيت يرا حتديد مواويد تنوي ا رام راألن طة رالح ييمات ،رغالباً ما تلح م الح ومي األريادهي،
رت جع ه ه ا سات ولى العمل ريو ي ما تالل ومل ا دس ني مع الطالب ،رقد ي فك البع يف
مد جناح ذلك حيث أنه يععا حت ي الح اما يف مجيع ومليات الحعليت ا تبطة ا س.
 .4موك غت ت امنية  :Asynchronous MOOCهي م سات تح يد بحواسيخ حمدد  ،ر تلح م رواويد لبدء
تنوي األن طة رالحدسيبات رانحرائرا ،رما م ايت ه ه ا سات أنه هفا تعلمرا يف أي رقا ،رتنا ا
اتحالف الحوقيا ال مين بني الدرل.
 .5موك قائمة ولى الحفي  :Adaptive MOOCتعحمد ه ه ا واقع ولى ا حددام اخلواسزميات للحفي
رت دمي تربات الحعليت ال دعية ،يحيت ولى أ ا را الح يييت رمجع البياانت ا حعل ة ا حطلبات ال بلية رت دمي
مسحويتت أبعا للطالب .ريسمح ه ا النو ما  MOOCللطالب ا نح ال داتل بنيان ا ع ة ر ا
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خلرباهتيت ،ريت يححريون داتل ا س ،رتساود ا حطالوات ال أي رنحائج الح يييت يف تطوي ا سات

مسح بلياً ،رتعحرب م سات  Cogbooksما األمثلة ول ه ا النو .
 .6موك قائمة ولى اجملمووات  :Group MOOCتعحمد ه ه  MOOCولى تفويا جممووات ت اسريية
بريت ما الطالب ل يتد اريحساب الطلبة للمعلومات راححواظريت هبا ،ره ا النو ما ا سات يسمح
بوجود أوداد ريبت ما الطالب ،حيث يعمل ولى تنمية مراسات ت تبط أبومال تابة مثل م سات
األومال الحجاسية .ريحيت اتحياس اجملمووات ا حددام ب امج ولى أ اا ا فان ،را حعداد ،رالنو  ،رلفل
جممووة م شديا يحابعون الح ام الطالب خبطة تعليت ا س رتنوي ما جاء به ما تفليوات ،رقد ا حددما
جامعة حانووسد  Stanford Universityه ا النو ما ا سات.
 .7موك قائمة ولى ا تعا ت  :Connectivist MOOCيعحمد ه ا النو ولى ا تعا ت ورب ال بفة،
ر يحيت حتدد احملحو العلمي مسب اً ،ر منا تري ولى نحاج ا ع ة.
 .8موك قعت األجل  :Mini MOOCم سات  MOOCواد ما ت تبط ا،امعات ،رأتت ا سات ود
أ ابيع ،د ظروس م سات  Mini MOOCقعت ا د رالا تسحم لعدد ما الساوات راأليتم،
ب فل ريبت ،ريما أهنا أريث مناسبة للمجاالت
لحنمية مراسات معينة ربسيطة ،أببح ه ا النو منح
النووية الدقي ة ،رما أمثلة ه ا النو .Movement Open Badges
ربل ودد طالب موقع ريوس تا  Courseraا مخسة ماليني يف أريحوب  2013بينما ربل ودد طالب
ديفس  Edxرحدها ا  1.3ماليني طالا .رتبني يف حبث تاص حول اإلريس-موك ن وام  2013أن
نسبة  %27ما ا نحسبني يحمون ا تحباس النرائي رأن  %4.5ما ا نحسبني ينرون ا سا بنجاح .ريما تبني أن
 %36ما ا نحسبني هيت ما الو يتت ا ححد األمتريية ،ر %89ما ا نحسبني هيت ما ال ريوس ( Balch,
.)2013
رقاما مؤ سة ا لفة سانيا للحعلييت رالحطوي إبطال منعة ادساك الا ت دم ب امج تعليمية ولى نس ا وك
 MOOCرتعحرب أرل ب انمج موك محفامل ،ررجدت حمار ت يف ط ح مواد تعليمية موحوحة يف العامل الع يب لفنرا
ختحل مع ا وك ما حيث ا بدأ ،رما األمثلة وليرا أريادهية الحح ي  ،رموقع سرا  ،رموقع أ ناد ،رري لك قام
مفحا العمل السعودي الحعارن مع بندر تنمية ا واسد الب ية (هدف) إبطال مسا دسرب (ريفيبيديت،
 .) 2016رما األمثلة يف ا ملفة الع بية السعودية جامعة ا لك تالد الا ط حا م س ا ريح اف ا بف
لس طان الثدي ،رم س اللرية اإلجنلي ية ا فث (زيدان.)2013 ،
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ريسحند الحعليت اإللفرترين

E-Learning

ولى مواهييت مثل الحعليت ا سح بل ،رالحعليت الن ط ،رالحعليت ال ا ،

رالحعليت ال ائيت احملاريا  ،رالحعليت ال ائيت ولى العمل رالحعليت ،الطالب تل ى ولى وات ريت مسؤرلية تنظييت ولمية الحعليت
اخلابة هبيت ( .)Martens, Gulikersw & Bastiaensw, 2004رأن ا وك  MOOCهفا الطالب را رنيني
اريحساب ا راسات ا،ديد رحتسني معاس ريت ر ص العمل ورب مد احليا ما تالل الحعليت ال ا ( & Stephens
 .)Jones, 2014رقد تحعدد أمناط رأ اليا الحعليت ال ا  ،رما أحد أهيت ه ه األ اليا هو الحعليت وا ط ي
الفمبيوت ال ي يحيت يه تعليت الو د وا ط ي الفمبيوت را نرتنا ،حيث ي رتط توا جراز ريمبيوت را نرتنا
رال غبة يف الحعليت لحح ي الحعليت ال ا ريندسج حتا الحعليت ال ا موروم أر ث ا ة ما تسمى ا وك
(MOOCسجا.)2014 ،
ريع ف الحعليت ال ا  Self-Learningأبنه الحعليت ا حضما للحوجيه ال ا  ،رالحث ي ال ا  ،راحلفيت ال ا ،
رالحدطيط ال ا  ،رالحنظييت ال ا  ،راإلداس ال اتية ،رالرتبية ال اتية ،را ح اللية .رهو راحد ما ا رتاتيجيات
الحدسيس الا تسمح للطلبة الححول ما ريونه ليب ا ريونه محعليت ن يط ( ،)Hiemstra, 2004ريع ه رينول
 Knowlesأبنه وملية حتمل ا سؤرلية ما قبل الطالا لححديد ا ححياجات ،ررضع األهداف ،رحتديد ط
أريث مالئمة ،رت يييت نحائج الحعليت ( ،)El-Gilany & Abusaad, 2013بينما يع ه جيجليلمينو
( )Guglielmino, 2008أبنه الحعليت ا وجه ذاتياً ما حيث الدرا ع رالحوجيه.
ريع ف سجا ( )2014الحعليت ال ا أبنه األ لوب ال ي يعحمد ولى ن اط الطالا رجروده ال ا رال ي
يحوا مع وحه رقدساته اخلابة مسحددما يف ذلك ما أ و ت ونه الحفنولوجيا ريا واد ا ربجمة رر ائل تعليمية
رأش طة يديو رب امج تليو يونية رمسجالت ،رذلك لحح ي مسحويتت أ ضل ما النمو را ست اء ،رلحح ي
أهداف ت بوية من ود للو د.
رأن ودم رجود ريت م رتك يؤدي ا ودم اتوا يف تنوي الحعليت ال ا رال ي قد يؤدي ا ظروس ال ل
لد الطلبة ،ينظ ا درس ا دس ني يف ه ا النرج أبنه ميس رفا أن يفون لديه ا راسات را ع ة الفا ية
لحنوي الحعليت ال ا الوعال ،ره ا ي ت ا احلاجة لحطوي مراسات ا دس ني .رتل العديد ما الووائد الا ت مل
احلفيت ال ا  ،رالث ة ،رالدا ع ،رحتسني مراسات الحعليت مد احليا (.)Ramnarayan & Hande, 2005
ري ت الحعليت ال ا ا دسجة الطالا سؤرلية الحعليت اخلابة به ،ره ا ي مل بُعديا مها .1 :ريت الحعليت
ال ا ريعملية أر أ لوب الحعليت .2 ،ف ريت ا سؤرلية أبهنا ونع ض رسي للوبول ا نحائج الحعليت ال ا .
ريع ف ا حعداد للحعليت ال ا الدسجة الا هحلفرا الطلبة يف ا واق رال دسات راخلعائص ال دعية الالزمة
للحعليت ال ا  ،ره ا الحع ي ي ت ا أن الطلبة فا أن يفونوا ولى دساية هب ا ا وروم ،ر ظراس سغبحريت حنو
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ذلك ،ريفون لديريت السلطة الالزمة لحنمية مراسات الحعليت ال ا  ،رحتديد أ ضل ر يلة للحعليت ،رلديريت ال دس ولى
الحعليت ب فل مسح ل ( .)Kaufmann, Mann & Jannet, 2000رالحعليت ال ا ي ت ا ثالث جما ت سئيسية
هي :داس ال ات ،رضبط النوس ،رال غبة يف الحعليت (.)Hillard & Guglielmino, 2007
الحعليت ال ا يساود الطالب ولى الحعليت ب فل أريث رأ ضل ،الري ض ال ئيسي ما الحعلييت يف الوقا
احلاض هو تطوي مراسات الحح ي  ،راريحساب ا عاسف ا،ديد بسرولة ررراس مد احليا (.)Regan, 2003
رتسحددم مناذج وديد لح يييت مراسات الحعليت ال ا ما قبل العديد ما األريادهيني رالباحثني ،حيث يعحرب منوذج
ريليامسون ( )Williamson’s, 2007النموذج األريث شعبية را سحددم ولى نطا را ع ،ري مل ه ا النموذج
مخسة أبعاد هي:
 .1الووي :ال دس ولى الف وا احلاجة ا الحعليت.
 .2ا رتاتيجيات الحعليت :ا رتاتيجيات الا توظ يف حا ت ا دحلوة لحطوي الحعليت.
 .3أن طة الحعليت :األن طة ا دحلوة الا يوظورا األ اد يف تعلمريت.
 .4الح يييت :ال دس ولى ت يييت تعليت الو د يف حا ت خمحلوة ،راحلعول ولى الحري ية ال اجعة ما الحعليت.
 .5مراسات الحوابل :ال دس ولى الحوابل مع اآلت يا لحو يع حجيت الحعليت.
رأشاس هيمسرتا ( )Hiemstra, 1994ا العديد ما الن اط اهلامة حول الحعليت ال ا :
 .1أببح الطالب خمولني ختاذ ا يد ما ا سؤرلية دحل ال اسات ا تبطة رساوي الحعليت.
 .2يعحرب الحعليت ال ا أ ضل لسلة محعلة أر مسة موجود ا حد ما يف ريل حالة.
 .3الحعليت ال ا يعين الض رس أن الحعليت يع د يف و لة وا اآلت يا.
 .4الطالب ذري الحعليت ال ا لديريت ال دس ولى ن ل الحعليت واء ما حيث ا ع ة رمراس الدسا ة ما حالة
ا أت .
 .5الحعليت ال ا هفا أن ينطوي ولى العديد ما األن طة را واسد مثل ال اء رالحوجيه ال ا را اسرية يف
جممووات الدسا ة ،رالحدسيا الداتلي ،راحلواسات اإللفرترنية.
 .6تل أدراس عالة للمدس ني رياحلواس مع الطالب ،رأتمني ا واسد ،رت يييت النحائج ،رت جيع الحوفت الناقد.
 .7ولى ا ؤ سات الحعليمية فاد ط دويت الحعليت ال ا ما تالل ب امج الحعليت اإللفرترين ا وحوح،
رتياسات الدسا ة الو دية ،رب امج أت مبحف (.)Hiemstra, 1994
ريما أببح ما ا مفا للو د أن يحعليت أشياء جديد معحمداً يف ذلك ولى الحفنولوجيا احلديثة مثل ا نرتنا
رغته ،ره ا حيحاج ا ا لححا ردس ة أر جامعة أر حىت رسشة ومل معينة ،منا يعحمد ولى ال دسات ال اتية
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للطالا .ريردف الحعليت ال ا ا تنمية مراسات الحعليت ال اتية للطالا را حم اسه يف الحعلييت ،رأن يححمل ريل د
مسؤرلية تعلييت نوسه بنوسه .ريساهيت الحعليت ال ا يف جتديد اجملحمع رجما ته ا دحلوة ،ره ا يساود ولى بناء
جمحمع محعليت مث دائيت الحعليت يفحوى ب دس ما العليت ،ألن العليت أريرب ما أن حيحويه د رأيضاً الحجارب
ا سحم مع محريتات السو رمحطلباته .ريعد الحعليت ال ا ما احملارس الوعالة للحعلييت العحيح ا حنا ا مع سغبات
رمحطلبات و العمل ري جع ولى ا بدا را بحفاس (سجا.)2014 ،
حيث قام هتانندي رلوبي رهتيدي ر ( )Hernández, López & Heredero, 2016بدسا ة هد ا
لح يييت ا سات اإللفرترنية ا وحوحة يف السيا األيبتي األم يفي قائيت ولى الحعلييت ال امل ،رتسليط جود
ا سات .بينا النحائج أن الح يييت ريان ذرر قيمة فابية جداً ولى حتليل مجيع أبعاد راألبعاد الو وية رتابة
ا،وانا الرتبوية ،رأهنا تعمل ولى حتسني الحعلييت ب فل وام .ريف دسا ة احلاسثي ( )2016الا هد ا ا الحع ف
ولى ا حطلبات (الح نية ،الونية ،الب ية ،الحدسيبية ،الحنظيمية ،اإلداسية ،الحعليمية) ردسجة أمهيحرا ،رمدي توا ه ه
ا حطلبات رالالزمة لحوعيل ا سات ا وحوحة را عة ا نح اس  ،MOOCsراجتاهات ا دحعني حول ا حددام
ا سات ا وحوحة را عة ا نح اس  MOOCsورب ا نرتنا ا،امعات السعودية .رتفونا وينة الدسا ة ما
( )128وضو هيئة تدسيس ما ا دحعني األريادهيني ،أظر ت النحائج أن هناك مسحوي سضا وام ما أوضاء هيئة
الحدسيس ولى خمحل حمارس ا حبانة وا مسحوي ا حطلبات ،أيضا ري وا النحائج وا رجود ر دالة بني
ال ريوس راإلانث يف أبعاد ا حبانة ،ري لك د أظر ت نحائج حتليل ا حجاات ا دحعني وا اجتاهاهتيت اإلفابية
حول توعيل ا حددام ا سات ا وحوحة را عة ا نح اس  MOOCsورب ا نرتنا ا،امعات السعودية.
أما دسا ة رييتا ( )Kiers, 2016الا هد ا ع ة أث ا وك  MOOCsولى ا ؤ سات راخلرب يف
تعممرا رتنمية قدسات أوضاء هيئة الحدسيس ،أظر ت نحائج الدسا ة أن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة يف الحعلييت
ريان هلا سدرد عل فابية لد الطلبة رأوضاء هيئة الحدسيس داتل احل م ا،امعي ،رأن ا ححياجات ا،ديد
لحطوي أوضاء هيئة الحدسيس تو ت اإلمفانيات ا،ديد يف جمال ا تعا ت رالحفنولوجيا رتنظييت الدويت ،رأن
الرتابط يف الحعلييت .رتنارلا دسا ة امحد را حاذ رمسوسي ( & Ahmed, Alostaz
ا سات قد تعمل ولى
 ) Sammouri, 2016ت يييت أتثت الحعليت ال ا ولى اريحساب ا ع ة بني طلبة الحم ي ا،امعي يف جامعة الباحة،
رتفونا وينة الدسا ة ما ( )65طالباً .أظر ت النحائج أن  %67.3ما نحائج طلبة الحم ي يعحمد ولى الحعليت
ال ا يف ا تحباس األرل ،ر %70ولى ا تحباس الثاين ،أشاست النحائج ا أن الحعلييت ال ا أ ضل ما الحعلييت
الح ليدي للطلبة.
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رهد ا دسا ة لني ر ي رت ني رهسيه رت ا ( )Lin, Lai, Chin, Hsieh & Chen, 2016ا مع ة

نحائج الحعليت ال ا رتنميحه ما قبل ترب األق ان ،رتفونا وينة الدسا ة ما ( )12طالباً رطالبة يف مشال اتيوان.
أظر ت النحائج أن الحعليت ال ا جت بة يد ما نوورا يف العالقات بني األ اد ،ر اودت ولى تطوي الووي
ال ا  ،را سؤرلية ،رالحواول بني األ اد ،را حددام ا واسد ،رال ياد  ،راإلداس  ،رالحدسيا ،رحل ا فالت ،راهلوية
ال اتية .رقام تيجيبوس رالعبا ي رنيمي رجاجنويل رميانداشا ( & Taqipour, Abbasi, Naeimi, Ganguly
 )Miandashti, 2016بدسا ة هد ا لححليل مراسات الحعليت ال ا يف جامعة ت بية مدسا بطر ان ،رتفونا
وينة الدسا ة ما ( )201طالباً رطالبة .أظر ت النحائج أن وينة الدسا ة حعول ولى مسحو معحدل ا م توع
،ميع أبعاد الحعليت ال ا  .رأشاست النحائج ا أن ا حعداد للحعليت ال ا هو العامل احلا يت ،ميع الطلبة.
ريف دسا ة لوه رزمالءه ( )Luo, et al., 2015الا هد ا مع ة ال دس ولى الحعليت ال ا ا حددام نظليت
تعلييت محفامل تفنولوجي ،رتفونا وينة الدسا ة ما ( )116طالباً رطالبة موزوني ولى جممووحني (جت يبية،
رضابطة) ما طلبة ا حلة ا،امعية .أظر ت النحائج أن اجملمووة الحج يبية ذات الحعليت ال ا قاما أبداء أ ضل
بفثت ما اجملمووة الضابطة ذات الحعلييت الح ليدي ،رأن الحعليت ال ا حيسا ما ريواء الطلبة ولى اإلجابة وا
األ ئلة ا ط رحة .رهد ا دسا ة حسنني راحلسا ( )2015للحع ف ا رجرات نظ أوضاء هيئة الحدسيس حنو
الدرس ال ي تؤديه تفنولوجيا ا علومات را تعا ت يف بيغ الحعليت ال ا  ،رتفونا وينة الدسا ة ما ()143
وضواً ما ريليات الرتبية يف السودان .أ و ت النحائج وا رجود رجرات نظ فابية ألوضاء هيئة الحدسيس
بفليات الرتبية حنو الدرس ال ي تؤديه تفنولوجيا ا علومات را تعال يف انح اس بيغ الحعليت ال ا  ،رأن هناك
رقاً دالة حعائياً بني رجرات نظ أوضاء هيئة الحدسيس تع حريت ا،امعة لعاحل أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة
اخل طوم.
بينما قام سريج رمينجوال ر واسي ( )Roig, Mengual & Suárez, 2014بححليل  52م س لـ 10
منعات خمحلوة ما ا وك  ،MOOCررجدرا أن مجيع أبعاد الح يييت (ا نرجية ،رالحنظييت ،رالدا ع ،رالو ائط
ا حعدد  ،راللرية ،رالحو د) ا حعل ة بنووية الحعلييت هل ه ا سات ق يبة ما ا حو ط ،حيث أن  %67.40ريانا ذات
جود محو طة ،بينما ريان  %13.20ذات جود والية .رأن رجود ب انمج تعليمي رأهداف راضحة رأن طة
الحع ي تساهيت ب فل ريبت يف نووية ا وك  .MOOCsأما دسا ة ريوت س يل ان ( )Kotzer & Elran, 2012الا
تنارلا الحعليت رالحدسيس مع بيئات الحعليت اإللفرترين را،مع بني مراسات الحعليت راحملحو يف جما ت ال يتضيات
رالعلوم رالحفنولوجيا .أظر ت النحائج أن بيئات الحعلييت اإللفرترين ما شأهنا أن تسريت يف وملية الحعلييت رالحعليت،
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ره ا يسمح للمطوسيا تعمييت نظام يليب حاجات األ اد راإلبدا رالحنو  ،ري ود لالريح اف الحعليت ،رتل بيئة
تسمح للحواول الحعارين بني الطلبة.
ريف دسا ة السعادات ( )2003الا هد ا ا الحع ف ولى اجتاهات وينة ما طالبات جامعة ا لك عود
حنو الحعليت ال ا  ،رتفونا وينة الدسا ة ما ( )144طالبة ما ريليا الرتبية راحلا وب .أظر ت النحائج أن الحعليت
ال ا فعل الطالبات يعحمدن ولى أنوسرا أريرب ما ا وحماد ولى ا دسا ،رهفنرا ما تعليت ا علومات حسا
سغبحرا رحاجحرا ضا ة ا حعوهلا ولى ا علومات بنوسرا ،مما حي هلا منواً يف ال دعية رال عوس احل ية
را ساود ولى ا بدا را بحفاس.
يعحرب الحعليت ال ا أحد محطلبات الا ضرا الحعليت اإللفرترين ب فل وام را سات ا وحوحة ورب ا نرتنا
ب فل تاص اوحباسها أحد ا سححداثت الحفنولوجية يف الوقا احلاض  ،اجملال اإللفرترين ض ولى النظيت
الحعليمية حداث ن لة نووية يف األهداف الا تسعى ا حت ي را ،رما ه ه األهداف الرتريي ولى ريساب
الطالب جممووة ما ا راسات الا تحطلبرا احليا يف وع الحفنولوجيا را علومات ،حيث تعحرب مراسات الحعليت
ال ا أحد أب ز تلك ا راسات الا يري وليرا الحعليت ا ريرترين (ال قاري.)2005 ،
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا حددما الدسا ة ا نرج الوبوي الححليلي ،ذ حارلا الدسا ة الحع ف ولى درس ا سات اإللفرترنية
ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة ما رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد
ال مالية.
جمتمع الدراسة:
تفون جمحمع الدسا ة ما مجيع أوضاء هيئة الحدسيس يف جامعة احلدرد ال مالية رملفة الع بية السعودية
رالبالغ وددهيت ( )1026وضوا ما للعام الدسا ي 1438-1437هـ.
عينة الدراسة:
تفونا وينة الدسا ة ما ( )124وضواً ما أوضاء هيئة الحدسيس يف جامعة احلدرد ال مالية مت اتحياسهيت
بط ي ة و وائية ون ودية ،رجدرل ( )1يوضح توزيع أ اد العينة تبعاً حريتات الدسا ة.
ا حريت
ا،نس

جدول ( )1توزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري الدراسة
ا حريت

ا سحو

العدد

النسبة ا ئوية %

ذري

49

39.5

داس األومال

أنثى

75

60.5

ا قحعاد ا ن يل

9

124

%100

العلوم

58
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ا سحو

العدد

النسبة ا ئوية %

31

25
7.3
46.7

د .حممد با بالل الضلعان :درس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا ما رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية
ا حريت
الدسجة
العلمية

ا سحو

العدد

النسبة ا ئوية %

ا حريت

ا سحو

العدد

النسبة ا ئوية %

أ حاذ

17

13.7

الفلية

السنة الححضتية

13

10.5

أ حاذ م اسك

19

15.3

الرتبية راآلداب

13

10.5

أ حاذ مساود

88

71

124

%100

%100

124

أداة الدراسة:
مقياس التعلم الذايت عرب املوك
قام الباحث ال جو ا األدب رالدسا ات الساب ة ا حعل ة الحعليت ال ا  ،ريدسا ة (ِ Ahmed, et al.,
 )2016ردسا ة ( )Lin et al., 2016ردسا ة ( )Taqipour, et al., 2016ردسا ة حسنني راحلسا (،)2014
ردسا ة السعادات ( ،)2003رذلك ما أجل وداد م ياا الحعليت ال ا  ،حيث مت ا حواد ما ه ه الدسا ات
يف رييوية بياغة الو ات اخلابة ا راسات الحعليت ال ا  ،اإلضا ة ا ا حد اج أهيت ا عوقات الا يواجررا الحعليت
ورب ا سات ا وحوحة ،رالفوايتت الواجا توا ها ردسا ه ه ا سات.
MOOC

صدق املقياس:
قام الباحث الحح ما بد احملحو بع ضه ا ياا بعوسته األرا ولى جممووة ما احملفمني بلغ وددهيت
( ) 7حمفمني ما ذري ا تحعاص يف الرتبية رتفنولوجيا الحعلييت جبامعة احلدرد ال مالية ،للحأريد ما مد منا بة
ات ا ياا هل ه الوئة ما أوضاء هيئة الحدسيس الا وف تحطب وليرا الدسا ة ،حيث مت تعديل بع
الو ات مثل ( زالة الو ر الو دية يف األداء بني الطلبة) ا (م اوا الو ر الو دية يف األداء بني الطلبة) ،ر
(متفني ا عليت ما مع ة احلالة النوسية للطلبة) ا (مساود ا دسا يف مع ة احلالة النوسية للطلبة) .حيث مت
أمجع احملفمني ولى الو ات بنسبة ( ،)%85ره ه النسبة هفا ا وحماد وليرا إلج اء الدسا ة .ريما قام الباحث
ا حد اج بد البناء للم ياا بحطبي ه ولى وينة ا حطالوية مفونة ما ( )34وضو هيئة تدسيس ما تاسج
وينة الدسا ة ،رما مث حسبا قييت معامالت ا ستباط ا عحح للو ات مع ا ياا ريفل ،ريما هو مبني يف
جدرل (.)2
جدول ( )2قيم معامالت االرتباط (املصحح) لفقرات مقياس التعلم الذايت
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم الفقرة

معامل

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

0.66

6

0.74

11

2

0.71

7

0.61

12

0.67

3

0.73

8

0.68

13

0.68

18

4

0.71

9

0.67

14

0.69

19

0.74

5

0.65

10

0.73

15

0.74

20

0.73

رقم

معامل

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

0.69

16

0.74

21

0.72

17

0.80

22

0.69

0.70

23

0.67

24

0.72

25

0.61
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يالحظ ما البياانت الواسد يف جدرل ( )2أن قييت معامالت استباط ات ا ياا ت ارحا بني (-0.61
 ،)0.80رمجيعرا قييت دالة حعائياَ .رقد اوحمد الباحث معياساً ل بول الو
رال ائمة ريفل وا (.)0.30

أبن

ي ل معامل استباطرا البُعد

ثبات املقياس:
قام الباحث الحح ما ثبات ا ياا بط ي حني :األرا ما تالل تطبي ه ولى وينة ا حطالوية بلريا
( ) 34وضو هيئة تدسيس ،رمت حساب معامل ا تسا الداتلي ري رنباخ ألوا لألبعاد ،حيث بلريا قيمة الثبات
( ،) 0.91رالط ي ة الثانية ثبات ا ح اس بحطبي ه ولى نوس العينة ا حطالوية ،رمت واد تطبي ه بعد أ بووني
ما الحطبي األرل ،حيث بلريا قيمة الثبات ( .)0.96ري
ألغ اض الدسا ة احلالية.

الباحث أن ه ه ال ييت منا بة

حددام ال ائمة

تصحيح املقياس:
يحفون ا ياا ما ( )25ات مفون ما تدسيج ساوي رهو ( =1أرا ب د  =2 ،أرا =3 ،
حمايد =4 ،أرا =5 ،أرا ب د ) ،رترتارح الدسجات ما ( )125-25حبيث ت ت الدسجات األولى ا درس
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة يف الحعليت ال ا .
إجراءات الدراسة:
لحح ي أهداف الدسا ة ،مت وداد أدا الدسا ة بعوسهتا النرائية بعد الحح ما مؤش ات بدقرا رثباهتا،
ربعدها مت توزيع ا ياا ولى أوضاء هيئة الحدسيس يف شر مجاد األرا ما العام الدسا ي 1438/1437هـ،
رقُدما هليت ف وامة وا أهداف الدسا ة رأمهيحرا ،ررضحا الحعليمات ا حعل ة ا ياا ا سحددم .رأُريد هليت
أن م اسريحريت طووية ،رأن البياانت الا يدلون هبا حعامل بس ية اتمة ،ر وف تسحددم ألغ اض البحث
العلمي .رقد اححاج أوضاء هيئة الحدسيس لء ا ياا حوايل  20دقي ة .مت مجع أدا الدسا ة بعد ا حجابة ولى
اهتا ،رالحأريد ما ا علومات ،راإلجابة ولى مجيع الو ات ،مث ا حددام ا عا،ات اإلحعائية ا نا بة ر اً
لربانمج ( )SPSSلإلجابة ولى أ ئلة الدسا ة.
األساليب اإلحصائية:
ع ة درس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCمت حساب ا حو طات احلسابية را حن ا ات ا عياسية
لو ات ا ياا ،رلححديد الو ر بني ا،نسني مت ا حددام اتحباس -ت ( ،)T–testبينما الو ر يف محريتات
الدسجة العلمية رالفلية د ا حددم حتليل الحبايا األحادي ( ،)One Way ANOVAأما حتديد ا عوقات
رالفواءات حيت ا حد اج النسبة ا ئوية.
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متغريات الدراسة
أوالً :املتغريات املستقلة :رت مل محريت ا،نس رله ئحان (ذري  ،أنثى)؛ الدسجة العلمية رهلا ثالث ئات
(أ حاذ ،أ حاذ م اسك ،أ حاذ مساود)؛ الفلية.
اثنياً :املتغريات التابعة :رت مل محريت الحعليت ال ا .

نتائج الدراسة:
يما يلي و ض النحائج ا حعل ة بفل ؤال ما األ ئلة الا حارلا الدسا ة اإلجابة ونرا.
السؤال األول :ما درس ا سات اإللفرترنية ا وحوحة

MOOC

يف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة

ما رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية؟
للحح ما ه ا السؤال مت ا حد اج ا حو طات احلسابية را حن ا ات ا عياسية لدرس ا سات اإللفرترنية
ا وحوحة  ،MOOCرجدرل ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع فقرات مقياس التعلم الذايت
الفقرة

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

3.68

1.06

ريبت

0.90

محو طة
ريبت

م

الرتبة

1

18

تع ف الطالا ولى أتطائه بنوسه.

2

20

مساود الطلبة ولى حت ي النجاح.

3.65

3

15

تنمية ا بحفاس را بدا لد الطلبة.

3.73

0.93

4

19

متفني الطلبة ما ثبات شدعياهتيت.

3.66

0.93

محو طة

5

12

ا حثماس أرقات الدسا ة ب فل عال.

3.78

1.00

ريبت

6

10

تنمية مراس الحدطيط رتنظييت األن طة.

3.83

0.84

ريبت

7

2

تنويع معادس الحعليت لد الطلبة را علمني.

4.05

0.96

ريبت

8

13

م اوا الو ر الو دية يف األداء بني الطلبة.

3.77

1.04

ريبت

9

21

مساود ا دسا يف مع ة احلالة النوسية للطلبة.

3.20

1.13

محو طة

10

11

زيتد الحواول بني الطلبة راحملحو الحعليمي.

3.81

1.03

ريبت

11

14

احلد ما ش رد الطلبة وا الدسا تالل رقا الدسا.

3.74

1.02

ريبت

12

13

حتسني قدس ا حعليت يف فاد حلول للم فالت.

3.77

0.92

ريبت

13

9

تنمية ا اسرية يف تبادل اآلساء مع الطلبة اآلت يا.

3.84

0.99

ريبت

14

3

تو ت الحري ية ال اجعة ب فل مسحم سحو الحعليت.

3.99

0.81

ريبت

15

8

تع ي ال عوس را حساا لد الطلبة ب يمحريت ال اتية.

3.85

0.91

ريبت

16

6

ت جع الطلبة ولى ريسا الث ة ال ات رال دس ولى الحعليت.

3.90

0.87

ريبت

17

16

تنمية مراسات الحوفت الناقد ر بداس األحفام لد الطلبة.

3.70

1.01

ريبت

18

17

حت ي ال دس ولى الحوابل رالحعايش مع الطلبة اآلت يا.

3.69

0.99

ريبت

19

7

مساود الطلبة ولى الحفي مع الظ رف الس يعة را حريت .

3.88

0.93

ريبت

20

7

21

10

ُمساود الطلبة ولى ا ح اللية رحتمل ا سئولية يف الحعليت .
تو ت ا يد ما ال احة النوسية رالححفيت النوس لد الطالب .

3.88

0.86

ريبت

3.83

0.93

ريبت
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الفقرة

م

الرتبة

22

15

23

5

سبط الحعليت احليا رجتعل ا واق احلياتية ياقاً يحيت يه الحعليت.
متفني ا عليت ما مع ة استباط الطلبة الدسا رأتث ه ال ح.

24

4

مساود الطلبة ولى اختاذ ال اسات ا نا بة رالححارس مع اآلت يا.

25

1

تيس

املتوسط

االحنراف

3.73

0.96

ريبت

3.93

0.96

ريبت

3.95

0.85

ريبت

4.22

0.81

ريبت

3.80

0.69

ريبت

احلساب

وة احلعول ولى ا علومات
ا ياا ريفل

املعياري

الدرجة

توضح البياانت يف جدرل ( )3أن أغلا الو ات جاءت بدسجة ريبت ا حثناء ثالث ات جاءت بدسجة
محو طة هي ( ،)9 ،4 ،2رقد بلغ ا حو ط احلسايب العام ياا الحعليت ال ا بلغ ( )3.80بدسجة ريبت  ،حيث
جاءت الو سقيت ( )25رنعرا تيس وة احلعول ولى ا علومات يف ا تبة األرا ررحو ط حسايب بلغ
( )4.22راحن اف معياسي ( )0.81ربدسجة ريبت  ،بينما جاءت الو سقيت ( )9رنعرا مساود ا دسا يف
مع ة احلالة النوسية للطلبة يف ا تبة األتت ررحو ط حسايب بلغ ( )3.20راحن اف معياسي ( )1.13ربدسجة
محو طة.
السؤال الثاين :هل توجد ر ذات د لة حعائية يف محو طات ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد الطلبة جبامعة احلدرد ال مالية تع
للجنس؟
ع ة ما ذا ريان هناك ر بني ا،نسني ،ا حددم اتحباس (ت) .ريبني ا،درل ( )4ا حو طات
را حن ا ات ا عياسية رنحائج اتحباس (ت).
جدول ( )4نتائج اختبار (ت) للفروق بني متوسطات درجات اجلنسني على حماور املقياس
املقياس
الحعليت ال ا

اجلنس

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

ذريوس

3.94

0.91

انث

3.71

0.73

قيمة (ت)

مستوى الداللة

1.87

0.640

يظر جدرل ( ) 4ودم رجود ر دالة بني ا،نسني ولى م ياا الحعليت ال ا  ،ذ بلريا قيمة (ت =
.)1.87
السؤال الثالث :هل توجد ر ذات د لة حعائية يف محو طات ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد جبامعة احلدرد ال مالية تع للدسجة
العلمية؟
رلإلجابة وا ه ا السؤالُ ،حسبا ا حو طات احلسابية را حن ا ات ا عياسية حو طات ت دي أوضاء هيئة
الحدسيس ولى ا ياا ،ريحضح ذلك يف جدرل (.)5
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جدول ( )5املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملتوسطات تقدير أعضاء هيئة التدريس على مقياس التعلم الذايت وفقاً
ملتغري الدرجة العلمية
أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

العدد

17

19

88

%

%13.7

%15.3

%71

ا

3.51

3.79

3.86

0.66

0.36

0.73

املقياس
ككل

مالحظة :س = الوسط احلساب ،ع = االحنراف املعياري

يبني ما جدرل ( ) 5رجود ر ظاه ية بني األر اط احلسابية تع حريت الدسجة العلمية .رللحأريد مما ذا
ريانا ه ه الو ر دالة حعائياً وند مسحو ( ،)0.05= αا حددم اتحباس حتليل الحبايا األحادي .ريبني
ا،درل ( )6نحائج اتحباس حتليل الحبايا األحادي (.)ANOVA
جدول ( )6نتائج اختبار تليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بني متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس على املقياس ككل
املربعات

درجات
احلرية

متوسط

بني اجملمووات

1.812

2

0.906

داتل اجملمووات

56.308

121

0.465

اجملمو

58.121

123

مصدر التباين
ا ياا
ريفل

جمموع

املربعات

الداللة

قيمة "ف"

اإلحصائية
0.147

1.947

يحبني ما جدرل ( )6ودم رجود ر ذات د لة حعائية وند مسحو ( )0.05= αيف ت دي ات أوضاء
هيئة الحدسيس ولى ا ياا ريفل تع حريت الدسجة العلمية.
السؤال الرابع :هل توجد ر ذات د لة حعائية يف محو طات ت دي أوضاء هيئة الحدسيس لدرس
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف تنمية مراسات الحعليت ال ا لد جبامعة احلدرد ال مالية تع للفلية؟
رلإلجابة وا ه ا السؤالُ ،حسبا ا حو طات احلسابية را حن ا ات ا عياسية حو طات ت دي أوضاء هيئة
الحدسيس ولى ا ياا ،ريحضح ذلك يف جدرل (.)7
جدول ( )7املتوسطات واالحنرافات املعيارية ملتوسطات تقدير أعضاء هيئة التدريس على مقياس التعلم الذايت وفقاً ملتغري الكلية

املقياس
ككل

إدارة األعمال

االقتصاد املنزل

العلوم

السنة التحضريية

الرتبية واآلداب

العدد

31

9

58

13

13

%

%25

%7.3

%46.7

%10.5

%10.5

ا

3.96

3.64

3.87

3.66

3.40

0.59

1.28

0.61

0.60

0.69

يحضح ما جدرل ( )7رجود ر ظاه ية بني األر اط احلسابية تع حريت الفلية .رللحأريد مما ذا ريانا
ه ه الو ر دالة حعائياً وند مسحو ( ،)0.05= αا حددم اتحباس حتليل الحبايا األحادي .ريبني ا،درل ()8
نحائج اتحباس حتليل الحبايا األحادي (.)ANOVA
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جدول ( )8نتائج اختبار تليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بني متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس على املقياس ككل

ا ياا
ريفل

درجات

متوسط

مصدر التباين

جمموع

املربعات

احلرية

بني اجملمووات

3.646

4

0.912

داتل اجملمووات

54.474

119

0.458

اجملمو

58.121

123

املربعات

قيمة "ف"

الداللة

اإلحصائية
0.100

1.991

يحبني ما جدرل ( )8ودم رجود ر ذات د لة حعائية وند مسحو ( )0.05= αيف ت دي ات أوضاء
هيئة الحدسيس ولى ا ياا ريفل تع حريت الفلية.
السؤال اخلامس :ما هي معوقات الا تواجه تنوي ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCما رجرة نظ
أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية؟
رلإلجابة وا ه ا السؤالُ ،حسبا النسبة ا ئوية لفل معي ما ا عوقات اخلابة بحنوي ا سات اإللفرترنية
ا وحوحة  ،MOOCريحضح ذلك يف جدرل (.)9
جدول ( )9النسبة املئوية للمعوقات اليت تواجه تنفيذ املقررات اإللكرتونية املفتوحة MOOC

املعوقات

م

الرتتيب

1

7

2

4

ودم رجود

3

3

ضع البنية الحححية الالزمة لحنوي ها.

4

8

ضع أتهيل ا دس ني ا راسات الالزمة

5

5

اجتاهات ا دس ني حنو ا حددام احلا ا را نرتنا يف الحعلييت.

%56.5

6

1

ا اريل الونية الا تنحج وا ان طا ا تعال وند ت دهرا.

%66.1

7

2

اخلوف ما الس قات العلمية لحك ا سات را قحباا درن أت سأ ا ؤل

%64.5

8

6

م ارمة الحرييت لد ا دس ني حنو ا حددام احلا ا را نرتنا يف الحعلييت

%55.6

الحفلوة ا ادية الفبت .

نسبة االتفاق
%54.8
%61.3

للدويت الوين.

%60.5
حددامرا.

%51.6

يظر جدرل ( ) 9أن مجيع ا عوقات حازت ولى نسبة ريبت ما ا حجاات أوضاء هيئة الحدسيس ،حيث
جاءت ا عوقات اخلابة بـ (ا اريل الونية الا تنحج وا ان طا ا تعال وند ت دهرا) ا تبة األرا رالا بلريا
() %66.1؛ بينما جاءت ا عوقات اخلابة بـ (ضع أتهيل ا دس ني ا راسات الالزمة حددامرا) ا تبة
األتت بنسبة بلريا (.)%51.6
السؤال السادس :ما هي الفوايتت الواجا تو ها يف مدسا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCما
رجرة نظ أوضاء هيئة الحدسيس جبامعة احلدرد ال مالية؟
رلإلجابة وا ه ا السؤالُ ،حسبا النسبة ا ئوية لفل ريواية ما الفوايتت الواجا توا ها يف مدسا
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  ،MOOCريحضح ذلك يف جدرل (.)10
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جدول ( )10النسبة املئوية للكفاايت الواجب توافرها يف مدرس املقررات اإللكرتونية املفتوحة MOOC
م

الرتتيب

الكفاايت

نسبة االتفاق

1

1

ريوايتت ا حددام أدرات رر ائل الحعلييت اإللفرترين.

%96

2

3

ريوايتت تعمييت ا رتاتيجيات الحعلييت ا و د لد ا عميت.

%89.5

3

2

ريوايتت تحعل إبداس ا وق الحعليمي اإللفرترين.

%91.9

4

2

ريوايتت تحعل ا حددام احلا ا.

%91.9

5

4

ريوايتت ا حددام ال بفة العنفبوتية – ا نرتنا.

%85.5

6

6

ريوايتت بيانة ا واد راألجر الحعليمية.

%76.6

7

5

ريوايتت تحعل الربجميات.

%83.9

يظر جدرل ( )10أن مجيع الفوايتت الواجا توا ها يف مدسا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة
حازت ولى نسبة ريبت ما ا حجاات أوضاء هيئة الحدسيس ،حيث جاءت الفواية اخلابة بـ (ا حددام أدرات
رر ائل الحعلييت اإللفرترين) ا تبة األرا رالا بلريا ()%96؛ بينما جاءت الفواية اخلابة بـ (بيانة ا واد
راألجر الحعليمية) ا تبة األتت بنسبة بلريا (.)%76.6
MOOC

مناقشة النتائج:
أظر ت النحائج أن الحعليت ال ا حعل ولى دسجة ريبت ا حددام ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ،MOOC
حيث يع ر الباحث ه ه النحيجة ا أن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCتساود الطالب ولى اريحساب
النحائج ا جو منرا رهي ا راسات ال اتية يف الحعليت ،رتساودهيت يف تحويا اخلربات ا نا بة حول ا وضو ال ي
تط حه ه ه ا سات ،رتساودهيت يف ا حعداد لعملية للحعليت .رأهنا تسريت ب فل ريبت ر عال يف تطوي را ست اء
رسحو الو د السلوريي را ع يف رالوجداين ،األم ال ي ي وده ا امحالك ا راسات الالزمة را ع ة الض رسية يف أي
رقا واء داتل ار تاسج ا،امعة .ريما أن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCتحيح الحواول بني األ اد األم
ال ي ي وده ا ا وحماد ولى النوس رالث ة ب دساته يف وملية الحعلييت رالحعليت .رت جيعريت ولى اثس األ ئلة
رالحوفت الناقد ر بداس األحفام .ري تعمل ولى سبط الحعليت احليا رجعل ا واق احلياتية هي السيا ال ي يحيت
يه الحعليت .رتحو ه ه النحيجة مع نحيجة دسا ة هتانندي رآت رن ( ،)Hernández et al., 2016ردسا ة رييتا
( ،)Kiers, 2016ردسا ة لني رآت رن ( ،)Lin et al., 2016رتيجيبوس رآت رن (،)Taqipour et al., 2016
رالسعادات ( )2003الال أش ن ا أن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة تعمل ولى حتسني الحعلييت ب فل وام.
ريما أظر ت النحائج ودم رجود ر بني ا،نسني رالدسجة العلمية رالفلية لدرس ا سات يف تنمية مراسات
الحعليت ال ا  ،حيث يع ر الباحث ه ه النحيجة ا ا توا بني أوضاء هيئة الحدسيس واء ريانوا ذريوساً أم اناثً
مرما ريانا ستبحه العملية رختععه أبن ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCهلا األث الفبت ولى الحعليت ال ا
لد الطلبة ،راريحساهبيت ا راسات رالعادات الحعليمية ا سحم وابلة تعلمريت ال ا أبنوسريت .رأهنا متحاز بحو ت
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ا عادس راألن طة الحعليمية الحعلمية الن طة ،رالا تسحدوي انحباه الطلبة رتواولريت معرا ما ريال ا،نسني .رأن
أوضاء هيئة الحدسيس ينظ را ا ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCأبهنا ت ود الو د لححمل مسؤرلية الحعليت
بنوسه ،را سامهة يف وملية الحجديد ال ا  ،رحت ي الرتبية ا سحم مد احليا  .ري رن أن ا سات تعمل ولى
تنمية مراسات ال اء رالحدسيا ولى الحوفت ما تالل ال اء را حدالص ا عاين مث تنظيمرا رت مجحرا ا ماد
مفحوبة .رتحو ه ه النحيجة مع نحيجة دسا ة احلاسثي ( )2016الا أشاست لعدم رجود ر دالة بني ا،نسني
ولى ا حبانة ا سات ا وحوحة.
ر يما يحعل ا عي ات اخلابة ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  ،MOOCد حعلا وباس ا اريل الونية
الا تنحج وا ان طا ا تعال وند ت دهرا ولى اتوا أوضاء هيئة الحدسيس ريأولى معي ضما ا عي ات اخلابة
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  ،MOOCحيث يع ر الباحث ه ه النحيجة ا أن أغلبية الطلبة ت واج ه أمام
ه ه ا فالت اوحباسها م فلة تحعل النظام اخلاص ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCرهي تاسجرا وا
يط الطلبة ،رأن توق ا تعال اإلنرتنا جأ يؤدي ا بعوبة يف حح الربيد اإللفرترين ،رالحعوح ببطء،
اإلضا ة فالت حتميل ا لوات رم اطع الويديو رالعوس ما اإلنرتنا رحتميلرا يف ا وقع ،رالبحث وا ا واقع
ذات العلة روضووات ا س قيد الحدسيس .رالحايل ودم ال دس ولى ا رتجا ا علومات رودم احلعول ولى ما
هو مطلوب رمريت لدسا حه .أما النسبة لعباس ضع أتهيل ا دس ني ا راسات الالزمة حددامرا جاء
األتت يف قائمة ا عي ات ،حيث ي الباحث أن ا،امعة تعمل ولى تو ت أوضاء هيئة تدسيس أريواء يحمحعون
رراسات رقدسات والية يف اجملا ت ا دحلوة رتابة الحفنولوجية ،ريما أن ا،امعة تعمل ولى تع ي قدسات أوضاء
هيئة الحدسيس ما تالل الدرسات الحدسيبية رت ريدهيت را هو جديد يف وامل الحعليت رالحعلييت ا،امعي .ريما أن ن ص
الحعليمات راإلسشادات رالحوجيرات اخلابة ا حددام ه ه ا سات يؤدي لعدم مع ة ا دسا يف رييوية هناء
م اريل ا حعل ة ا حددام الفمبيوت رملح اته.
ر يما خيص الفوايتت الواجا توا ها ردس ني  MOOCد جاء الفواية ا حعل ة بـ ا حددام أدرات
رر ائل الحعلييت اإللفرترين  ،يع ر الباحث ه ه النحيجة ا أهنا ما أهيت الفوايتت الواجا توا ها يف مدسا
ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  ،MOOCامـحالك ا دس ني هل ه الفواية رتوا هـا لـديريت يسـرل لـديريت ال ـدس
الحعامـل مـع الفمبيوت  ،رينمـي ا جتـاه حنـو ا سات اإللفرترنية ا وحوحة ،ب يـاد قبـال ا دسا ولى ا سات
اإللفرترنية ا وحوحة ي يد معه مفانية حتعيله للمعلومات راخلربات رالفوايتت .أما النسبة لفواية بيانة ا واد
راألجر الحعليمية جاء األتت يف قائمة الفوايتت ،حيث يع ر الباحث ه ه النحيجة ا أن ا،امعة تعمل ولى
تو ت ا حدععني يف بيانة أجر الفمبيوت رملح اته راألموس اخلابة الحفنولوجيا ،ال مانع ما رجود بع
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نيات العيانة .حيث يحو

ي بيانة محدعص لعيانة ال بفة بعوس دائمة إلبالح األوطال رمساود

أوضاء هيئة الحدسيس يف تعمييت مواقع ربوحات اإلنرتنا راإلش اف ولى الحدسيا رالحدطيط راإلجابة ولى
ا حوساساهتيت .ريما يع ر الباحث نحيجة ه ه الفوايتت ا درس ا،امعة يف ا ح طاب أوضاء هيئة تدسيس ي ومون
بدرس عال يف حت ي أهداف رب امج ا،امعة ا دطط هلا رتوظيورا بط ي ة تساود الطلبة يف الوبول ا الحعليت
ال ا  .رتسعى ا،امعة لحأهيل رتدسيا أوضاء هيئة الحدسيس ما تالل الدرسات رغتها لح ريد وضو هيئة
الحدسيس ال دسات را راسات رالفوايتت الا تساودهيت ولى ال يام بعملريت ولى أريمل رجه رتطوي رتنمية
مسحو أدائريت ا رين.
التوصيات:
يف ضوء النحائج الا توبلا ليرا الدسا ة يوبي الباحث را أي :
 .1العمل ولى تو ت ا يد ما دويت داس ا،امعة رت جيعرا لدمج ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف
الحعلييت را حددام ا دس ني هلا.
 .2العمل ولى ت ريد أوضاء هيئة الحدسيس را هو جديد يف وامل ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCبري
النظ وا جنسريت رختععاهتيت رريلياهتيت رتدسيبريت وليرا.
 .3ختعيص مي انية لدمج ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف ا سات ا دحلوة ،رتوظي اخلرباء
را دسبني ،ربيانة نظام  MOOCإلداس ا سات اإللفرترنية.
 .4العمل ولى أتهيل أوضاء هيئة الحدسيس ا،دد يما يحعل ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCب فل
مسحم .
 .5ج اء دسا ات جديد حول ا سات اإللفرترنية ا وحوحة  MOOCيف بيئات تعليمية أت ريا،امعات
السعودية رالع بية.
 .6العمل ولى ن ل اخلرب ما البيئة ا،امعية ا البيئة ا دس ية ر ش اك الطلبة يف ا سات اإللفرترنية ا وحوحة
.MOOC
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