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، إال إنه انتشر بشكل   8002على الرغم من حداثة ھذا المفهوم الذى بدأ فى الظهور عام 

واسع فى اآلونة األخیرة، حیث يقدم بمقاب  مكاي  بیكی ، ممكا يیكاعد علكى نشكر المترفكة و  میكة         

يل الخبرات بكین التلمكاو والخبكراو المتخننكین، و كوفیر      المهارات في المجاالت المختلفة، و با

بیئة  تلم عالمیة مفتوحة ألى المحتوى التتلیمي عبر اإلنترنت مجانكا للمتتلمكین فكى عمیكع أنحكاو      

 م.یة التتلیالتالم، وأحیان شخص يمل ه التتلم فیها؛ مما يحقق مت ى ييمقراط

 MOOC "Massive open online courses وقد اُ فق علكى مُنكحل" ومكوو و   

 ، نشأ ھذا ال وع الجديد من التتلیم فى كالیفورنیا حیث يقع مقر شبلة كورسكیرا 8002و في عام 

http://www.coursera.org) Coursera    التى  تتبر شبله التتلیم االللترونكي وقكد يتكد )

ع كككد بت كككهم والمقكككررات اإلللترونیكككة : MOOCاألكثكككر  حكككوراي ويت كككي منكككحل" ومكككوو و 

حككة، أو المقككررات اإلللترونیككة المفتوحككة حات اإللتحككا  الها كك و، ولل ككى أف كك   یككمیتها      المفتو

؛ وحلك ألن بتض ھذه المقررات بها  MOOCبالمقررات اإلللترونیة المفتوحة واستة االنتشار

عككدي محككدوي مككن الحلبككة، يملككن أن يلونككوا مككن يول مختلفككة؛ ولككذلك أ كككد علككى م ككمون ھككذه        

ها فكككى التمككك  علكككى انتشكككارھا عبكككر میكككاحات واسكككتة مكككن اللكككرة  وفلیكككفت MOOCالمقكككررات 

األرضككیة، فككق  تقیككد بحككدوي عورافیككة أو سیاسككیة أو ثقافیككة، وإنمككا ھككى متاحككة لمككن يرغكك  فككى       

 (.8000االلتحا  بها من أى ملان، وفى أى وقت )أبو خحوة,

بأنهككا مقككررات إللترونیككة ملثفككة  یككتهد  عككدييا ضككخما مككن        MOOCكمككا  تككر     

ب، و تلون من: فیديوھات لشرح المقرر يقكدمها مكن ناحیكة أسكا ذة وخبكراو ومكواي للقكراوة        الحق

واختبككارات، ف ككق عككن م تككديات للتوالكك  بككین الحلبككة واألسككا ذة مككن ناحیككة، والحلبككة وبت ككهم  

بتككضي مككن ناحیككة أخككرى، والدراسككة فككي ومككوو و غیككر   ام یككة، أ   تتمككد علككى الخحككو الككذا ي   

 (.8002للحقب )زيدان،

علمیكة   علكى مقكررات مت وعكة فكي مختلكخ التخننكات:       MOOCو حتوى ومكوو و  

ھي مجانیة  MOOCوأيبیة، وطبیة، وھ دسیة، واقتنايية. ومتظم المواقع التي  قدم وموو و 

الككذ  أنشككأ ه عامتككة ھارفككاري، ومتهككد ماسا شوسككتا للتل ولوعیككا،    : EDX وغیككر ربحیككة مثكك  
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رر مجاني ألكثر مكن خمیكة مقيكین طالك  وطالبكة حكول       مق 000وكورسیرا الذ  يقدم أكثر من 

وھ ا  بتض المواقع األخرى التجارية الربحیة: مث  يوياسیتي، والتي  تتمكد  . التالم، وآيفرسیتي

على نماحج ربحیة متتدية، مث   حنی  رسوم مقاب  أعر، ومك " الحكقب المشكاركین للشكهايات     

 (.8002في نهاية المقرر مقاب  أعر )زيدان،

 :MOOCوائد استخدام "مووك" ف

( أنه بال ظر إلى ھذه المقكررات فنن كا نجكد أنكه مكن الفوا كد المهمكة        8000حكر )أبو خحوة,

 ما يلي: MOOCالتي يحققها استخدام وموو و 

 .أنها عالمیة ال  تقید بالحدوي الجورافیة أو ال مانیة أو الثقافیة أو الدي یة 

 لوات أخر .متاحة بتدة لوات، كما يملن  رعمتها ل 

 .اس  عدييا كبیيرا من المتتلمین فى مختلخ الثقافات   

     یاعد على  بايل الخبرات بین المتخننین في يول التالم المختلفة؛ ممكا يحقكق مفهكوم 

 عولمة التتلیم.

 .یاعد فى الت میة البشرية للموظفین والتاملین في مختلخ المجاالت  

 .يملن إنتاعها ونشرھا فى مدة زم یة قنیرة 

 .ال  حتاج لفترات زم یة طويلة لدراستها، فأكثرھا اليتجاوز عدة أيام أو ساعات للدراسة 

  .اس  الحلبة، والخريجین، والتاملین فى المهن المختلفة   

 غالبا ما يقوم بتنمیمها وإنتاعها وإيرار ها مؤسیات  تلیمیة عالمیة مرموقة . 

     اعد علكى  بكايل الخبكرات، والفهكم      تتمد فى متظمها على التتلم فكى مجموعكات؛ ممكا يیك

 المشتر  للمقرر.

 .حقق ھد  التتلم الذا ي والتتلم مدى الحیاة  

          تم  على نشر ييمقراطیة التتلیم و إ احكة فكرم متلافئكة أمكام عمیكع األفكراي فكى التكالم 

 يون ال ظر لج ا أو عر  أو لوة.

 .ییق الفجوة التلمیة بین المجتمتات المتقدمة وال امیة   

 " احلديثة:MOOCSاس النظري للمووك" األس

ال ظريككة اال نككالیة التككى   ئعلككى مبككاي  MOOC connectivism یككت د ومككوو و   

ف ظريكة الكتتلم اال نككالیة   ، Downes & Siemensandقكدمها كك  مكن: وسكیم  ، ويوي ك و      

فكي   توافق مع احتیاعات القرن الحاي  والتشرين، والتي  أخكذ فكي االعتبكار اال جاھكات الحديثكة      

الككتتلم، واسككتخدام التل ولوعیككا والشككبلات، فككى الجمككع بككین الت الككر حات النككلة فككي كثیككر مككن       
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 نظريات التتلم، والهیاك  االعتماعیة، والتل ولوعیا لب او نظرية قويكة للكتتلم فكي التنكر الرقمكي     

 (.8000)شقور، ،(8000)أبو خحوة،

 (Siemens, 2005)فیما يلي: Connectivismوتتحدد مبادئ النظرية االتصالیة 

  مترفة كیفیة الحنول على المتلومات أھم من المتلومات حا ها والتى  تیم يوماي بالتویر

 . والتحور المتیارع

 .يلمن التتلم والمترفة في   وع اآلراو 

         التتلم ھو عملیة الرب  بكین منكاير المتلومكات المتخننكة، ويیكتحیع المكتتلم  حیكین

 ر الشبلة المحلیة.عملیة التتلم من خقل التم  عب

 .إن  وفیر اال ناالت وكذا الحفاظ علیها ضروريان لتیهی  التتلم المیتمر 

 .القدرة على ر ية الرواب  بین المجاالت واألفلار والمفاھیم والمهارات األساسیة 

 .الدقة و حديث المترفة، ھما الهد  من عمیع أنشحة التتلم اال نالیة 

   تلككم، فاختیككار مككاحا نتلككم، ومترفككة مت ككى المتلومككات   ا خككاح القككرار فككي حككد حا ككه عملیككة 

الوارية يلون بال ظر في الواقع المتویر؛ ألن اإلعابة بیب  التویرات التي قد  حكرأ علكى   

 المتلومات التي  ؤثر في ا خاح القرار.

          يحكككدل الكككتتلم بحكككر  مختلفكككة، م هكككا: المقكككررات، والبريكككد اإلللترونكككي، والشككككبلات

الحواريككككة، والبحككككث علككككى شككككبلة اإلنترنككككت، وقككككوا م البريككككد  االعتماعیككككة، ال قاشككككات

 ، فالمقررات لییت المندر الر یا للتتلم.blogsاإلللتروني، وقراوة 

             التتلم ھكو عملیكة إنشكاو المترفكة، ولكیا فقك  اسكتهق  المترفكة. علمكا بكأن أيوات الكتتلم

 وطر  التنمیم ي بوي أن  یتفید من ھذه الیمة للتتلم.

  بین اإليرا  والمشاعر في ل ع المت ى من األمور المهمة. إحدال التلام 

             إن المداخ  المختلفكة والمهكارات الشخنكیة مهمكة للكتتلم بشكل  فتكال فكي مجتمكع الیكوم، وعلكى

 سبی  المثال القدرة على ر ية الرواب  بین المجاالت واألفلار والمفاھیم والمهارات األساسیة.

     ة علكى أياو مهكارة متی كة أو القكدرة علكى التمك  بفتالیكة فكي         التتلم له ھكد  نهكا ي، كت میكة القكدر

 .إلخ.. عنر المترفة؛ من خقل   میة مهارات الوعي الذا ي، وإيارة المتلومات الشخنیة

 .اال قان والولول إلى المترفة الحديثة ھما الهد  من التتلم اال نالي 
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واستخدام أيوات  ل ولوعیا و ؤكد ال ظرية اال نالیة على التتلم الرقمي عبر الشبلات،  

الحاسوب واالنترنت فیه و تشابه ال ظرية اال نالیة مكع ال ظريكة الب ا یكة فكي التأكیكد علكى الكتتلم        

 (.8000)أبو خحوة، االعتماعي، وإ احة الفرلة للمتتلمین للتوال  والتفاع  فى عملیة التتلیم

 یكة المقكرر، والتركیك  علكى     ، وبىوُيشر  الحقب من خقل ك  مكن: أنشكحة الكتتلم اإلبكداع     

التحفی ، والتتلم ال ش ،  یتخدم أيوات التتاون التي  یاعد الحلبكة علكى التمك  والكتتلم متكا عكن بتكد،        

و یم" لهم بتبايل األفلار، والمشاعر عبر اإلنترنت. ومتظم أيوات التتاون  تم  بحريقة واحكدة فكي   

بريكد اإلللترونكي، والدريشكة، والرسكم علكى       بايل الرسالة بكین أطكرا  اال نكال؛ وحلكك مكن خكقل ال      

 (Horton& Horton, 2003). ألواح اللتابة، والمؤ مرات النو یة، ومؤ مرات الفیديو

ومن مبايىو  نمیم المقررات اإلللترونیة المشتقة من نظريات التتلم اال نكالیة والتكى   

توقع للحقب ومیكتويا ه،  يج  مراعا ها ھو التم  على  وفیر  تلیمات ي حدي نحا  المشاركة الم

وعلى وضوح التفاع  بین المتلمین والحقب، وبین الحقب وبت كهم بت كا باسكتخدام األيوات    

التل ولوعیككة الم اسككبة، سككواو أكككان حلككك بشككل  متكك امن أم غیككر متكك امن، وكككذا  ككوفیر الفككرم       

 (.8000حوة،ونقد المترفة، وا خاح القرارات بشأن التتلم )أبو خ للحقب إليارة الم اقشات

 :MOOC ن یخ المقررات اإلللترونیة المفتوحة واستة االنتشار  -ثالثاي

، إلننث اماایننة  MOOCوتصنننا المرننراال ارلنتروایننة الموتسعننة واشنن ة االات نناا       

 : أاساع كما يلث

 :Transfer MOOC"مووك" قائمة على النقل . 1

و فى نظم إيارة الكتتلم  على مواقع اللترونیة أ MOOCفى ھذا ال وع  وضع المقررات 

اإلللتروني، و تم التملیة التتلیمیة بوعوي المتلم، و تتمد فى عذب عدي كبیر مكن المتتلمكین علكى    

'اسم' المؤسیة أو األكاييمیة، و یتخدم ھذه المقررات أسالی   قلیدية مث  المحاضرات المیجلة، 

 Courseraتبككر موقككع واالختبكارات القنككیرة، وال نككوم، ومجموعكة مككن طككر  التقیكیم، ويت   

 ضمن ھذه الفئة.

 :Made MOOC "مسوك" قائمة علث اراتاج. 2

 Khan یككتخدم ھككذه المقككررات الفیككديو التتلیمككي بشككل  مبتلككر، مثكك  أكاييمیككة خككان     

Academy  أوUdacity hand on board      ويملكن أن  ت كمن مقكررات رسكمیة، وغیكر ،
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م برمجیات  فاعلیة متحورة، وعم  األقران رسمیة، و وظخ أسالی  التتلم التشاركى مع استخدا

 و قییم األقران.

 :Synchronous MOOC ةی"مووك" تزامن. 3

غالباي ما  لت م بالتقويم األكاييمى، و شجع ھذه المقررات عم  المتلمین مع المتتلمین فى 

 فريق، وقد يشل  البتض ولخ ھذا ال وع من المقررات المت ام ة بوعكوي  كواريخ محكدية للبكدو    

فى التتلم، ويتحدي فیها مواعید نها یة لت فیذ المهام واألنشحة فى مدى نجاح حلك حیث إنه ينت  

  حقیق الت امن فى عمیع عملیات التتلم المر بحة بالمقرر.

 :MOOC Asynchronous ةی"مووك" ال تزامن. 4

 لتك م  و المو و الق  ام یكةو ھكى مقكررات غیكر مت ام كة، ال تقیكد بتكواريخ محكدية، وال         

بمواعید لبدو   فیذ األنشحة والتدريبات وإنتها ها، ومن م ايا ھذه المقررات أنه يملن  تلمهكا فكى   

 أى وقت و  اس  اختق  التوقیت ال م ي بین الدول.

 Adaptive MOOC:: فی"مووك" قائمة على التك. 5
الشخنكیة،  المواقع على استخدام الخوارزمیات للتلیخ و قكديم خبكرات الكتتلم     ه تتمد ھذ

على أساس التقییم وعمع البیانات المتتلقة بالمتحلبات القبلیة و قديم میتويات ألت  للمتتلمكین،  

باعتبارھا مجاال عديدا ومهماي لإلنتاعیكة علكى نحكا  واسكع      Gatesوقدُ حدي ھذا من قب  مؤسیة 

خك  ب یكان   للمتتلمكین باالنتقكال يا   MOOCفي المقررات عبر االنترنت. ويیم" ھكذا ال كوع مكن    

المترفككة، ووفقككا لخبككرا هم فككننهم يتحركككون ياخكك  المقككرر، و یككتخدم اسككتحقعات الككرأى ونتككا    

 من ھذا ال وع. Cogbooksالتقییم فى  حوير المقررات میتقبلیيا، و تتبر مقررات 

 :Group MOOC"مووك" قائمة على المجموعات . 6

الحككقب ل يككاية   علككى  لككوين مجموعككات  شككاركیة لككویرة مككن     MOOC تتمككد ھككذه  

، وھككذا ال ككوع مككن المقككررات ال يیككم" بوعككوي أعككداي  واحتفككاظهم بهككااكتیككاب الحلبككة للمتلومككات 

 كر ب  بأعمكال خالكة مثك  مقكررات األعمكال        مهكارات كبیرة من المتتلمین، ويتمك  علكى   میكة    

ال كوع،  التجارية، والمجموعات يتم اختیارھا باستخدام برام  على أسكاس الملكان، واالسكتتداي، و   

ولل  مجموعة مرشدين يتابتون الت ام المتتلمین بخحة  تلكم المقكرر و  فیكذ مكا بكه مكن  للیفكات،        

 ھذا ال وع من المقررات. Stanfordوقد استخدمت 
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 :Connectivist MOOC"مووك" قائمة على االتصاالت . 7

ا، و ركك   يتتمد ھذا ال وع على اال ناالت عبر الشبلة، وال  حدي المحتوى التلمي میبق

و  رك  علكى إنتكاج المترفكة     Moocعلى إنتاج المترفة، فمقولة سیم   الشهیرة في أن مقررات 

 و ولیدھا مث  إنتاج شري  فیديو.

 :Mini MOOC األجل رةی"مووك" قص. 8

عاية ما  لون مر بحة مع الجامتات، و أخذ المقررات عدة أسابیع،  MOOCمقررات 

یرة المدى والتى  یكتمر لتكدي مكن الیكاعات واأليكام،      قن Mini MOOCومع ظهور مقررات 

لت میككة مهككارات قلیلككة، ألككبحت م تشككرة بشككل  كبیككر، كمككا أنهككا أكثككر م اسككبة للمجككاالت ال وعیككة   

 .Open Badges movement ( (Clark,2013الدقیقة، ومن أمثلة ھذا ال وع 

 حول التالم: MOOCرابتاي: أف   عشر مواقع  قدم 

 ض أھم المساقع التث تردم مرراال:فیما يلي است ر  

 MOOC  / :http://www.bdpa-detroit.org 

1- Udemy Free Courses - Udemy  

ھو مثال لموقع يیم" أل  شخص بب او أو يراسة المقررات عبكر االنترنكت، ويهكد  إلكى     

ع  وفیر التتلیم من خقل  ملین أ  شخص للتتلم من الخبراو في التالم، وقد سج  على ھذا الموق

 https://www.udemy.comطال . / 000،000أكثر من 

2- ITunesU Free Courses – Apple’s free app  

يیم" للحقب بالولول إلى عمیع مواي المقررات في ملان واحد، واستخدام األيباي فكى  

الحنول علكى مكواي المقكرر، والحكق فكي اسكتخدام التحبیكق، الكذ  يملك هم مكن  شكوی  الفیكديو أو             

 . تقديمیة وقراوة اللت  والمحاضرات النو یةالتروض ال

  / http://www.apple.com/education/ipad/itunes-u. 

3- Stanford Free Courses  

مثكك  مقككرر مقدمككة فككي الككذكاو  .  قككدم سككتانفوري مجموعككة مت وعككة مككن المقككررات المجانیككة 

  والككذ Stanford’s – Introduction to Artificial Intelligenceااللككح اعي 

 . يولة 090طال  من  000000 استخدمه حوالي
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4- UC Berkeley Free Courses  

عامتككككة كالیفورنیككككا فككككي بیركلككككى  قككككدم مجموعككككة مت وعككككة مككككن المقككككررات المجانیككككة.     

/http://webcast.berkeley.edu 

5-  MIT Free Courses   

 Massachusetts Institute ofمقكككررات متهكككد ماسا شوسكككتا للتل ولوعیكككا 

Technology  .وھي مقررات مجانیة مفتوحة المندر 

http://ocw.mit.edu/index.htm. 

6- Duke Free Courses  

 http://itunes.duke.eduموقتها  ITunesUيقدم مجموعة مت وعة من المقررات على 

7- Harvard Free Courses.  

من علكوم الحاسك  اآللكي ل شلیكبیر، حیكث يملكن للحكقب         -مقررات ھارفاري المجانیة 

 اآلن الحنول على التتلیم المجاني في عامتة ھارفاري 

http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative  

8-  UCLA Free Courses. 

 موقتها. مقررات في عامتة كالیفورنیا مجانیة

https://www.uclaextension.edu/pages/search.aspx?c=free+courses 

9- Yale Free Courses.  

م" بالولول الحر والمفتوح لمجموعة مختارة من المقررات  ی –مقررات يی  مجانیة  

مكن المشكروع ھكو      درس من قب  المتلمكین والتلمكاو البكارزين فكي عامتكة يیك . الهكد         التمهیدية

  وسیع نحا  الولول إلى المواي التتلیمیة للذين يرغبون في التتلم موقتها

 http://oyc.yale.edu/ 

10- Carnegie Mellon Free Courses. 

ھكككذه المقكككررات متاحكككة للدراسكككة عبكككر  –مقككررات عامتكككة ككككارنیجي المجانیكككة    

 . االنترنت بنورة مجانیة وبدون وعوي متلمین

http://ocw.mit.edu/index.htm
http://itunes.duke.edu/
http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative
https://www.uclaextension.edu/pages/search.aspx?c=free+courses
https://www.uclaextension.edu/pages/search.aspx?c=free+courses
http://oyc.yale.edu/
http://oyc.yale.edu/
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 :املتعلمنيإقبااًل بالنسة لعدد  MOOC مواقع أكثربني  خامسًا: مقارنة

فبت كها يتتمكد علكى اسكتخدام      MOOC تفاوت المؤسیات المختلفكة فكي أعكداي میكتخدمین     

الفیديو فق : مثك  المحاككاة، والمحاضكرات المیكجلة، والتكروض التتلیمیكة، كمكا  تفكاوت أي كاي الفتكرة           

و حظكي   MOOC( مؤسیة أكاييمیكة  قكدم   02ال م یة لدراسة  لك المقررات. فلان ھ ا  أكثر من )

 باالي من حیث عدي المیتخدمین.ب یبة عالیة من الحلبة، حیث يتتبر موقع كورسیرا ھو أكثر إق

 واستخدامها : MOOC مواقع مواقع نشر في ةیالجهود العرب

وعلى المیتوى التربي  وعد بتض المؤسیات التي  بذل عهوياي كبیرة فى ھكذا اإلطكار،   

ولل ها ال   ال محدوية عداي مث  موقكع روا  الكذى يیكتخدم ل شكر التتلكیم باللوكة التربیكة وموقتكه         

 . http://www.rwaq.orgھو/

كمكككككككا  وعكككككككد بتكككككككض المقكككككككررات المترعمكككككككة للتربیكككككككة مثككككككك : خكككككككان أككككككككاييمي    

https://ar.khanacademy.org ،وكذلك أكاييمیة ملتقى الدارين  

http://www.aldarayn.com    د مكن الجهكد والتخحكی  ل يكاية عكدي      ولل  ا نحتكاج لبكذل م يك

في الوطن التربي وفي مختلخ التخننات ويملن  حقیق حلك مكن خكقل    MOOCالمقررات 

إنشككاو مؤسیككة أكاييمیككة  ككوفر خككدمات الككتتلم مككدى الحیككاة لل ككاطقین باللوككة التربیككة فككي أ  ملككان  

 (  بالتالم. )مجلة التتلیم االللترونى

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=36&page=news&task

=show&id=466  

 لبككى  MOOCف كقي عمكا سكبق يت كك" أنكه بتتلمهكا أو االلتحكا  بهككا فكي النكور، فكنن          

طموحككات كثیككرين فككى الككتتلم، حیككث أقبكك  علیهككا مقيككین مككن المتتلمككین فككى مختلككخ احتیاعككات       

موضكوعات فكى  خننكات    لدورات الت میة البشرية المیتدامة، كما أن مك هم الشكووفین بدراسكة    

كما  یهم بشل  كبیر فى   میة المهكارات المختلفكة، وخالكة لمكن     ، مختلفة لم  یم" لهم الظرو 

أنهوا مراح  التتلیم الرسمیة، فهم أكثر والتتر  على مكدى  أثیرھكا فكي التخننكات المختلفكة،      

ديثكة  یكم"   وكذلك أسالی   نمیمها والمتویرات التى  تحلم فى نجاح  وظیخ طكر  وأسكالی  ح  

، ويراسة ھكذه  MOOCبجذب المتتلمین الترب و  میة مهارا هم، وال هوض بالمحتوى التربى 

األسالی  فى بلدان التالم، غیر أنها  تتمكد علكى اللوكة اإلنجلی يكة؛ ممكا يتكو  اسكتخدام المتتلمكین         

 ال اطقین بلوات أخرى لها، ف حن فى حاعة البتلارات حديثة بحثیا فى  لك المقررات.

https://ar.khanacademy.org/
https://ar.khanacademy.org/
http://www.aldarayn.com/
http://www.aldarayn.com/
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 ة:ــــاء أداة الدراســــبن

MOOCS

 ( 1دول ) ـــــــج
 حملاور الثالثةتوزيع عبارات االستبانة على ا

 عدد العبارات اورــــــــــــــــــــــــــــمحـلا

MOOCs 

 MOOCs   

 MOOCs 

 صدق وثبات أداة الدراسة:
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االتساق الداخلي
 

 ( 2 ) دولـــــــــــــج
 فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCsفرص منصات التعلم مبحور العبارات  ارتباطمعامالت  

 معامل االرتباط العبارة الرتباطمعامل ا العبارة
1 62020** 12 62500** 
2 62000** 11 620.0** 
1 62.5.** 11 6200.** 
1 62000** 15 62.0.** 
5 62051** 10 62011** 
0 62.16** 1. 62..1** 
. 62.50** 10 62015** 
0 62020** 10 62.00** 
0 62051** 26 62011** 
16 62.56** 21 62.16** 
11 62.50** 22 62.10** 

MOOCs

 (  1 ) دولــــــــــــــج
 العاىل التعليم مؤسسات فى MOOCs التعلم منصات استخدام فى ةاملرون حورمعامالت ارتباط العبارات مب
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 62.12** 0 62160* 
2 62.10** 16 62511** 
1 62.12** 11 62011** 
1 62.02** 12 62060** 
5 62..5** 11 62051** 
0 62002** 11 62.25** 
. 62.52** 15 62.10** 
0 62.01** 10 62.02** 
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 MOOCs

 (  1 ) دولــــــــــــــج
  MOOCs التعلم منصات تواجه اليت التحدياتمبحور العبارات معامالت ارتباط 

 السعودية العالي التعليم مؤسسات يف
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 62051** 11 6205.** 
2 62..6** 12 62011** 
1 62051** 11 62000** 
1 620.2** 11 62062** 

5 6201.** 15 620.1** 
0 62.5.** 10 6201.** 
. 62011** 1. 62051** 
0 62.00** 10 62.00** 
0 62012** 10 62012** 

16 62..1** 26 62001** 

 MOOCs 

 

 (  5)  جدول
بالدرجة الكلية لالستبانة اورمعامالت ارتباط احمل

 معامل االرتباط ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــمـال
 **62001 فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCsالتعلم فرص منصات  

 **62050 العاىل التعليم مؤسسات فى MOOCs التعلم منصات استخدام فى املرونة
 **62010 السعودية العالي التعليم مؤسسات يف MOOCs التعلم منصات تواجه اليت التحديات
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 (  0 ) دولـــــج
قيم الفا كرونباخ للثبات

 ألفا كرونباخ اورــــــــــــــــــــــــــــاحمل
 62061 فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCsفرص منصات التعلم  

 62011 فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCs املرونة فى استخدام منصات التعلم
 .6201 يف مؤسسات التعليم العالي السعودية MOOCs التحديات اليت تواجه منصات التعلم

 62021 لــــــــــــكك ةــــــــــــاالستبان

irmatory Factor AnalysisConf(CFA)

Maximum Likelihood

)
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 األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة:
spss

  

  

 

MOOC's

 

  

  

MOOC's

 :فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCsحمور فرص منصات التعلم  - 1-1 

MOOCs
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 ( .دول )ـــــــــــج
 فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCsفرص منصات التعلم استجابات العينة علي عبارات 

 اراتــــــــــــــالعب م
املتوسط  ةــــات االستجابــــفئ

 غري موافق إىل حد ما موافق رج امل

1 
مـ  إمكانيـة الولـول     MOOCsتزيد منصات الـتعلم  

 للتعلم اجليد
 25 12 1. ك

2220 
% 1020 .2. .21 

2 
ــتعلم    ــات ال ــي  منص ــات    MOOCsتت ــ  البيان ــم م ك

الضخمة ع  املقررات املفتوحة ممـا يسـ ل عمـل البحـو      
 األكادميية

 10 25 01 ك
2250 

% 2122 .21 022 

1 
أ تكـافؤ الفـرص   مبـد  MOOCsحتقق منصات الـتعلم  
 يف التعليم العالي.

 15 10 5. ك
2226 

% 1020 021 021 

1 
ــتعلم   ــزود منصــات ال ــيني مبؤاــرات   MOOCsت املعن

 لتقييم التعلم
 15 .1 0. ك

2215 
% 2621 520 021 

5 
التفاعــــل بــــني  MOOCsحتقـــق منصــــات الــــتعلم  

 املتعلمني
 10 10 01 ك

2250 
% 212. 022 021 

0 
للمــتعلمني فــرص   MOOCsات الــتعلم تتــي  منصــ 

 التفاعل والعمل املشرتك على املستويني احمللي والعاملي
 12 11 01 ك

2251 
% 2122 .2. 120 

. 
فرلـة الـتعلم مـد      MOOCsحتقيق منصات التعلم 

 Lifelong Learningاحلياة 
 10 22 00 ك

225. 
% 2120 021 021 

0 
ــتعلم  ــتعلم فرلـــة ا MOOCsحتقيـــق منصـــات الـ لـ

 self-Learning الذاتى
 15 10 1. ك

2211 
% 1020 022 021 

0 
ــات       ــرب منص ــة ع ــررات املقدم ــي للمق ــوفر التصــميم التعليم ي

 أساليب تناسب التعلم لد  املتعلمني MOOCsالتعلم 
 2 21 162 ك

1216 
% 2021 020 121 

16 
للمــتعلمني خيــارات  MOOCsتــوفر منصــات الــتعلم 

 ان ويف أي وقتالتعلم م  أي مك
 16 15 01 ك

2201 
% 2122 021 121 

11 
ــتعلم   ــات الـ ــع منصـ ــة  MOOCsتتمتـ ــات تقنيـ بإمكانيـ

 عالية.
 5 0 111 ك

1255 
% 2020 122 125 

12 
إىل كـم مـ     الولـول  MOOCsتتي  منصـات الـتعلم   

 . املضامني املعرفية
 11 26 .0 ك

22.2 
% 2521 021 12. 
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 اراتــــــــــــــالعب م
املتوسط  ةــــات االستجابــــفئ

 غري موافق إىل حد ما موافق رج امل

11 
تطبيق أساليب تعلـم   MOOCs تتي  منصات التعلم
 البنائيةالنظرية  حديثة تعتمد على

 26 12 0. ك
2220 

% 2621 .2. 021 

11 
تكلفــة اــراء منصــة  MOOCsتــوفر منصــات الــتعلم 

 تعليمية رقمية للمؤسسات التعليمية
 12 16 00 ك

2250 
% 2121 .25 120 

15 
فرلـة حتسـني جـودة     MOOCsتتي  منصات الـتعلم  

 .ملقرراتتصميم ا

 26 .2 01 ك
2216 

% 2220 .21 021 

10 
القـدرة لـد  الطلبـة     MOOCsتنمي منصات الـتعلم  
 .على التعلم الذاتي

 11 20 00 ك
2205 

% 2121 .21 120 

1. 
فرلـة احلصـول علـى     MOOCsتوفر منصات الـتعلم  
 .ا ادات إكمال املقررات

 26 22 01 ك
2256 

% 2122 025 021 

10 
استخدام ا يف الـدعم   MOOCsنصات التعلم تتي  م

 Adaptive Learningاألكادميي حتت ما يسمى 

 .1 20 01 ك
22.0 

% 2122 .21 520 

10 
فـرص تعليميـة مرنـة     MOOCsتوفر منصات الـتعلم  

 بتكلفة أقل وحمتو  تعليمي مناسب.

 .1 20 02 ك
22.6 

% 2122 .21 520 

26 

ــتعلم   ــات الـ ــق منصـ ــا  MOOCsحتقـ ــتعلم منـ ج الـ
ــتمر   Continuing Educationاملســـ

Curriculum 

 10 20 01 ك
22.0 

% 2122 .21 022 

21 
ــ ــتعلم   وفرتـ ــات الـ ــتعلم   MOOCsمنصـ ــاليب الـ أسـ

 النشط.

 16 .2 01 ك
22.1 

% 212. .21 121 

22 
ــتعلم  ســاعد ت ــر    MOOCsمنصــات ال ــال أث ــى انتق ف

 التعلم.

 21 16 .. ك
2201 

% 2622 .25 021 

 فى مؤسسات التعليم العاىل: MOOCs حمور املرونة فى استخدام منصات التعلم 1-2

 MOOCs 
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 ( 0دول ) ـــــج
 املرونة حمور ينة علي عبارات استجابات الع
 فى مؤسسات التعليم العاىل MOOCs فى استخدام منصات التعلم

 اراتـــــــــــالعب م
املتوسط  فئات االستجابة

 غري موافق إىل حد ما موافق رج امل

إعطــاء قــرر تــدريل وأســاليب اســتخدام للمقــرر متشــاب ة  1
 ومتكافأة إن مل تك  متطابقة

 121 520 2520 % 1220 16 .1 161 ك

 122 25. 2520 % 2250 1 16 .0 ك . عدم حجب استخدام بعض أجزاء املقرر 2

 121 021 2025 % 1211 2 21 165 ك تصميم املقرر بطرر منظمة وجذابة جلعل التعلم ذ  معنى. 1

 121 021 2520 % 2205 0 21 00 ك م  األم  والسالمة واخلصولية. توفر أدوات 1

 .12 022 2520 % 2256 11 10 00 ك االستخدام املري  واحملبب للمقرر. 5

 120 .2. 2122 % 1260 12 11 01 ك توفر بدائل للتعلم والتقويم. 0

 021 021 2120 % 2200 10 22 00 ك توفر اختيارات لطرر استخدام املقرر. .

 121 521 2021 % 22.0 16 11 161 ك والتعلم.للتقويم  اختيارية توفر مستويات متدرجة 0

 121 021 2021 % .121 0 26 162 ك توفر إمكانية تكيف املقرر تبعًا لسرعة التعلم. 0

 121 021 2021 % 1211 1 22 161 ك توفر إمكانية تكييف املقرر تبعًا للتغري احلاد  فى التعلم. 16

ملعلومات عنـد تكـرار عـرض    استخدام أكثر م  قريقة لعرض ا 11
 املعلومات امل مة.

 121 121 20262 % 2205 . 16 111 ك

 121 021 .252 % 2212 16 26 00 ك متييز املعلومات امل مة ع  غري ا أو ما حوهلا. 12

 ترتيب العنالر لتقليل األخطاء ومشكالت االستخدام 11
 122 .2. 2121 % 1260 0 11 00 ك

11 
ــد    إعطــاء  ــاء وبع ــبة أثن ــة الســليمة واملناس ــة الراجع التغذي

 استكمال امل ام.

 120 25. 2121 % 2200 12 16 00 ك

 توفري وسائل لإلنذار عند البدء فى فعل قد يؤد  إىل خطأ 15
 521 21. 2122 % 2200 11 .2 .0 ك

10 
دعــم تولــيل املعلومــات األساســية والتأكيــد علــى ســالمة       

 توليل ا.

 121 20. 2121 % 2200 11 11 00 ك
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 يف مؤسسات التعليم العالي MOOCs التحديات اليت تواجه منصات التعلم حمور 1-1

 MOOCs 

 ( 0دول ) ـــــــــــــــج
 يف مؤسسات التعليم العالي MOOCs التحديات اليت تواجه منصات التعلمحمور استجابات العينة علي عبارات 

 اراتــــــــــــــــــــــــالعب م
املتوسط  فئات االستجابة

 غري موافق إىل حد ما موافق رج امل

1 
لطالب املنضـم للمقـرر عـرب منصـات     لعوبة التحقق م  أن ا

  و م  يقوم بالتعلم. MOOCsالتعلم 
 11 16 .0 ك

2200 
% 2121 .25 121 

2 
ارتفاع تكـاليف إنتـاا املـوارد الرقميـة للمقـررات املقدمـة       

 .MOOCsعرب منصات التعلم 
 .1 12 0. ك

2201 
% 2621 .2. 520 

1 
ــي     ــادميي ر ـ ــاد أكـ ــود اعتمـ ــدم وجـ  Formalعـ

Academic Credit   ــتعلم ــتعلم عــرب منصــات ال لل
MOOCs. 

 12 16 00 ك
2201 

% 2121 .25 120 

1 
ــتعلم     ــات الـ ــرب منصـ ــدم عـ ــيم املقـ ــل للتعلـ ــل التمويـ نقـ

MOOCs. 
 11 .2 00 ك

22.. 
% 2120 .21 521 

5 
قلـة عــدد املـتعلمني الــذي  يقومــون بإكمـال املقــررات الــيت    

 .MOOCsلم قاموا باالنضمام هلا عرب منصات التع
 11 20 00 ك

2200 
% 2121 .21 521 

0 
ضعف مستو  امل ارة يف توظيـف التقنيـة يف التعلـيم لـد      

 بعض أعضاء  يئة التدريل.
 26 22 01 ك

2200 
% 2122 021 021 

. 
زيادة أعداد امللـتحقني اهلائلـة يف املقـرر الواحـد يف منصـات      

 .MOOCsالتعلم 
 .1 20 01 ك

2205 
% 2122 .21 520 

0 
احتفــاظ أقــرال ةتلفــة ملقــور امللكيــة الفكريــة وحقــور  
الطبع والنشر واالستخدام لنفل املقرر عرب منصات التعلم 

MOOCs. 

 1 21 162 ك
1211 

% 2021 020 121 

0 
لعوبة تغطيـة ضـوابط الرقابـة املؤسسـية حـول مـ  يقـوم        

 .MOOCsبتقديم املقررات عرب منصات التعلم 
 0 20 01 ك

2255 
% 2522 .22 122 

16 
ضعف حتديد أ دال عامة موحدة ملؤسسات التعليم العـالي  

 .MOOCsومنصات التعلم 
 16 .1 161 ك

1222 
% 2520 520 121 
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 اراتــــــــــــــــــــــــالعب م
املتوسط  فئات االستجابة

 غري موافق إىل حد ما موافق رج امل

11 
عدم وجود خطة واضحة ملؤسسات التعليم العالي لتوظيف 

 يف العملية التعليمية. MOOCsمنصات التعلم 
 21 16 .. ك

2250 
% 2622 .25 021 

12 
ــتعلم      ــى منصــات ال ــتعلمني عل ــات امل ــد خلفي لــعوبة حتدي

MOOCs. 
 0 15 .16 ك

1210 
% 2020 52. 121 

11 
ضعف استعداد أعضاء  يئة التدريل للمشاركة يف تطـوير  

 .MOOCsوتقديم مقررات عرب منصات التعلم 
 26 12 00 ك

221. 
% 1.21 1620 021 

11 
ت اخلالــــة بنظــــام ضــــعف االســــرتاتيجيات والسياســــا

MOOCs. 
 0 21 00 ك

22.1 
% 2525 020 121 

15 
ضــعف البنيــة التحتيــة لــد  الــبعض يف الولــول خلــدمات 

 االنرتنت.
 . 16 111 ك

120. 
% 20262 121 121 

10 
ــتعلم    ــات الـ ــرب منصـ ــذي ل عـ ــتعلم الـ ــاس الـ ــعوبة قيـ لـ

MOOCs. 
 1 20 00 ك

2206 
% 2520 .22 121 

1. 
مقـررات منفصـلة فقـط     MOOCsلتعلم تقدم منصات ا

 دون نظام أكادميي م ين متكامل.
 26 22 01 ك

2200 
% 2122 021 021 

10 
عدم توفر آليات ملشاركة املتعلمني يف بنـاء احملتـو  املقـدم    

 .MOOCsعرب منصات التعلم 
 . 10 161 ك

1220 
% 2021 021 121 

10 
ة باللغــ  MOOCsتقــديم كــثري مــ  منصــات الــتعلم      

 اإلجنليزية عائقًا لد  البعض م  املستفيدي .
 . 0 112 ك

1200 
% 2021 122 121 

 MOOCs 

السؤاال الثؤانى  

MOOC's
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 (16دول )ــــــج

 الستبانة والوسط احلسابي لكل فقرةالتوزيع التكراري إلجابات العينة على فقرات ا

 رةــــــــــــــــــالفق م
املتوسط  التكرار

 غري موافق إىل حد ما موافق املرج 

مـ  إمكانيـة الولـول للـتعلم      MOOCsتزيد منصـات الـتعلم    1
 120 25 12 1. اجليد

كم م  البيانـات الضـخمة عـ      MOOCsتتي  منصات التعلم  2
 ا يس ل عمل البحو  األكادمييةاملقررات املفتوحة مم

01 25 10 12. 

ــرص يف   MOOCsحتقـــق منصـــات الـــتعلم  1 ــافؤ الفـ مبـــدأ تكـ
 التعليم العالي.

.5 10 15 125 

 125 15 .1 0. املعنيني مبؤارات لتقييم التعلم MOOCsتزود منصات التعلم  1
 .12 10 10 01 التفاعل بني املتعلمني MOOCsحتقق منصات التعلم  5

0 
ــتعلم  تتــ ــرص التفاعــل   MOOCsي  منصــات ال للمــتعلمني ف

 .12 12 11 01 والعمل املشرتك على املستويني احمللي والعاملي

فرلـة الـتعلم مـد  احليـاة      MOOCsحتقيق منصات الـتعلم   .
Lifelong Learning 

00 22 10 12. 

-self فرلة التعلم الـذاتى  MOOCsحتقيق منصات التعلم  0

Learning 
.1 10 15 125 

يوفر التصميم التعليمـي للمقـررات املقدمـة عـرب منصـات الـتعلم        0
MOOCs أساليب تناسب التعلم لد  املتعلمني 

162 21 2 120 

للمتعلمني خيارات الـتعلم مـ     MOOCsتوفر منصات التعلم  16
 أي مكان ويف أي وقت

01 15 16 120 

 120 5 0 111 بإمكانيات تقنية عالية. MOOCsتتمتع منصات التعلم  11

الولـول إىل كـم مـ  املضـامني      MOOCsتتي  منصات الـتعلم   12
 120 11 26 .0 . املعرفية

تطبيق أسـاليب تعلـم حديثـة     MOOCsتتي  منصات التعلم  11
 .12 26 12 0. النظرية البنائية تعتمد على

تكلفـة اـراء منصـة تعليميـة      MOOCsتوفر منصات الـتعلم   11
 .12 12 16 00 رقمية للمؤسسات التعليمية

ــتعلم    15 ــات ال ــي  منص ــميم     MOOCsتت ــودة تص ــني ج ــة حتس فرل
 .12 26 .2 01 املقررات.

ــتعلم   10 ــى    MOOCsتنمــي منصــات ال ــة عل ــد  الطلب ــدرة ل الق
 .12 11 20 00 التعلم الذاتي.
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 رةــــــــــــــــــالفق م
املتوسط  التكرار

 غري موافق إىل حد ما موافق املرج 

فرلـة احلصـول علـى اـ ادات      MOOCsتوفر منصات الـتعلم   .1
 إكمال املقررات.

01 22 26 12. 

10 
اســــتخدام ا يف الــــدعم  MOOCsات الــــتعلم تتــــي  منصــــ

 .Adaptive Learning 01 20 1. 12األكادميي حتت ما يسمى 

10 
فـرص تعليميـة مرنـة بتكلفـة      MOOCsتوفر منصات الـتعلم  

 .12 .1 20 02 أقل وحمتو  تعليمي مناسب.

منـــا ج الـــتعلم املســـتمر  MOOCsحتقـــق منصـــات الـــتعلم  26
Continuing Education Curriculum 

01 20 10 12. 

 .12 16 .2 01 أساليب التعلم النشط. MOOCsتوفر منصات التعلم  21

 .12 21 16 .. فى انتقال أثر التعلم. MOOCsتساعد منصات التعلم  22

 1.25 101 1160 5061 وعــــــــــــــــــاجملم

إعطــاء قــرر تــدريل وأســاليب اســتخدام للمقــرر متشــاب ة        21
 120 16 .1 161   متطابقةومتكافأة إن مل تك

 120 1 16 .0 . عدم حجب استخدام بعض أجزاء املقرر 21

 120 2 21 165 تصميم املقرر بطرر منظمة وجذابة جلعل التعلم ذ  معنى. 25

 120 0 21 00 م  األم  والسالمة واخلصولية.  توفر أدوات 20

 120 11 10 00 االستخدام املري  واحملبب للمقرر. .2

 .12 12 11 01 وفر بدائل للتعلم والتقويم.ت 20

 .12 10 22 00 توفر اختيارات لطرر استخدام املقرر. 20

 120 16 11 161 للتقويم والتعلم. اختيارية توفر مستويات متدرجة 16

 120 0 26 162 توفر إمكانية تكيف املقرر تبعًا لسرعة التعلم. 11

 120 1 22 161 تغري احلاد  فى التعلم.توفر إمكانية تكييف املقرر تبعًا لل 12

اسـتخدام أكثــر مـ  قريقــة لعـرض املعلومــات عنـد تكــرار عــرض      11
 120 . 16 111 املعلومات امل مة.

 120 16 26 00 متييز املعلومات امل مة ع  غري ا أو ما حوهلا. 11

 .12 0 11 00 ترتيب العنالر لتقليل األخطاء ومشكالت االستخدام 15

التغذية الراجعة السليمة واملناسبة أثناء وبعد اسـتكمال   إعطاء 10
 .12 12 16 00 امل ام.

 .12 11 .2 .0 توفري وسائل لإلنذار عند البدء فى فعل قد يؤد  إىل خطأ .1

 .12 11 11 00 دعم توليل املعلومات األساسية والتأكيد على سالمة توليل ا. 10

 2020    وعـــــــــــاجملم
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 رةــــــــــــــــــالفق م
املتوسط  التكرار

 غري موافق إىل حد ما موافق املرج 

التحقق م  أن الطالب املنضم للمقرر عرب منصات الـتعلم   لعوبة 10
MOOCs .12 11 16 .0  و م  يقوم بالتعلم. 

ارتفـاع تكــاليف إنتـاا املــوارد الرقميــة للمقـررات املقدمــة عــرب     16
 .MOOCs. .0 12 1. 12منصات التعلم 

 Formal Academicعدم وجود اعتماد أكادميي ر ي  11

Credit ت التعلم للتعلم عرب منصاMOOCs. 00 16 12 12. 

 .MOOCs. 00 2. 11 12نقل التمويل للتعليم املقدم عرب منصات التعلم  12

11 
قلة عدد املـتعلمني الـذي  يقومـون بإكمـال املقـررات الـيت قـاموا        

 .MOOCs. 00 20 11 12باالنضمام هلا عرب منصات التعلم 

11 
لـيم لـد  بعـض    ضعف مستو  امل ارة يف توظيف التقنيـة يف التع 

 .12 26 22 01 أعضاء  يئة التدريل.

15 
زيادة أعداد امللتحقني اهلائلة يف املقرر الواحد يف منصـات الـتعلم   

MOOCs. 01 20 1. 12. 

10 
احتفاظ أقرال ةتلفة ملقـور امللكيـة الفكريـة وحقـور الطبـع      
والنشـــر واالســـتخدام لـــنفل املقـــرر عـــرب منصـــات الـــتعلم       

MOOCs. 
162 21 1 120 

لعوبة تغطية ضوابط الرقابة املؤسسية حول م  يقـوم بتقـديم    .1
 MOOCs. 01 20 0 120املقررات عرب منصات التعلم 

ضــعف حتديــد أ ــدال عامــة موحــدة ملؤسســات التعلــيم العــالي    10
 MOOCs. 161 1. 16 120ومنصات التعلم 

عــدم وجــود خطــة واضــحة ملؤسســات التعلــيم العــالي لتوظيــف   10
 يف العملية التعليمية. MOOCsلم منصات التع

.. 16 21 120 

لـــعوبة حتديـــد خلفيـــات املـــتعلمني علـــى منصـــات الـــتعلم        56
MOOCs. 

16. 15 0 120 

ــة التــدريل للمشــاركة يف تطــوير     51 ضــعف اســتعداد أعضــاء  يئ
 .MOOCsوتقديم مقررات عرب منصات التعلم 

00 12 26 120 

بنظـــــام  ضـــــعف االســـــرتاتيجيات والسياســـــات اخلالـــــة    52
MOOCs. 

00 21 0 120 

ــدمات    51 ــول خلـ ــبعض يف الولـ ــد  الـ ــة لـ ــة التحتيـ ــعف البنيـ ضـ
 االنرتنت.

111 16 . 120 

 MOOCs. 00 20 1 120لعوبة قياس التعلم الذي ل عرب منصات التعلم  51
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 رةــــــــــــــــــالفق م
املتوسط  التكرار

 غري موافق إىل حد ما موافق املرج 

55 
مقـررات منفصـلة فقـط دون     MOOCsتقدم منصات الـتعلم  

 نظام أكادميي م ين متكامل.
01 22 26 12. 

50 
عدم توفر آليات ملشاركة املـتعلمني يف بنـاء احملتـو  املقـدم عـرب      

 .MOOCsمنصات التعلم 
161 10 . 120 

5. 
باللغة اإلجنليزيـة   MOOCsتقديم كثري م  منصات التعلم 

 عائقًا لد  البعض م  املستفيدي .
112 0 . 120 

 1120 221 026 5222 اجملموع

 10051 02. 2.00 15125 اجملموع اإلمجاىل

 مستو  التمك  الفئة
 منخفض 2211 -1

 متوسط .120- 2211
 مرتفع 5 - 1200

MOOC's

السـؤال الثالـ   
Mooc 

 متغير الجنس: – 3-1
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 ( 11دول ) ـــــــــــج
 وفقا للجنل فى احملاور الثالثةقيمة ت ومستوي داللت ا للفرور 

املتوسط  العدد اجلنل اورــــــــــــــــاحمل
 احلسابي

االحنرال 
 الداللة قيمة ت املعياري

فـى مؤسســات   MOOCsفـرص منصـات الــتعلم   
 التعليم العاىل

 .120 15262 0. ذكور
 دالة ..22

 1201 1.210 10 إنا 
 MOOCs املرونة فى استخدام منصات التعلم

 فى مؤسسات التعليم العاىل
 .25. 10261 0. ذكور

 دالة 2210
 .026 21211 10 إنا 

 التحـــديات الـــيت تواجـــه منصــــات الـــتعلم    

MOOCs يف مؤسسات التعليم العالي السعودية 

 1200 12200 0. ذكور
1206 

غري 
 5261 11265 10 إنا  دالة

 ةـــــة الكليـــــالدرج
 1201 112.6 1206. 0. ذكور

 
 دالة

 16201 0.2.5 10 إنا 

MOOC's

MOOCs

 MOOCs 

(Kennedy & 

Charlton, 2014)(Blom, Skevi& Dillenbourg, 2013) 

 متغير الكلية: – 2 -3

MOOC's
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 (12 دول )ــــج
 وفقا للكلية احملاور الثالثةقيمة ت ومستوي داللت ا للفرور يف 

 العدد الكلية اورـــــــــــــاحمل
املتوسط 
 احلسابي

حنرال اال
 املعياري

قيمة 
 ت

 الداللة

فى مؤسسات التعليم  MOOCsفرص منصات التعلم  
 العاىل

 .526 0256 52 إنسانية
 غري دالة 2260

 .120 11211 0. علمية

فـى   MOOCs املرونة فى اسـتخدام منصـات الـتعلم   
 مؤسسات التعليم العاىل 

 11260 22201 52 إنسانية
 غري دالة 1201

 11211 252.0 0. علمية

يف  MOOCs التحديات اليت تواجه منصـات الـتعلم  
 مؤسسات التعليم العالي السعودية

 5216 12211 52 إنسانية
 غري دالة 1261

 1215 11225 0. علمية

 ةـــــــة الكليـــــــالدرج
 256. 1200. 52 إنسانية

 غري دالة 6201
 0250 0261. 0. علمية

MOOC's

 

 متغير المستوى الدراسى: – 3-3

MOOCs

MOOCs

 

MOOCs 
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 (11دول )ـــــــــــج
 .وفقا للمستوي الدراسي احملاور الثالثةقيمة ت ومستوي داللت ا للفرور يف  

 اورــــــــــــــاحمل
املستوي 
املتوسط  العدد الدراسي

 احلسابي
االحنرال 
 الداللة قيمة ت املعياري

فــى مؤسســات   MOOCsفــرص منصــات الــتعلم    
 يم العاىلالتعل

 2251 .1621 .1 األول
 دالة 211.

 .121 11200 01 الثانى

 MOOCs املرونة فـى اسـتخدام منصـات الـتعلم    

 فى مؤسسات التعليم العاىل 
 0200 10262 .1 األول

 دالة 1212
 11211 22251 01 الثانى

 MOOCs التحديات اليت تواجه منصات التعلم

 ديةيف مؤسسات التعليم العالي السعو

 5206 16201 .1 األول
 غري دالة 1251

 12.0 0211 01 الثانى

 ةــــــــة الكليــــــــالدرج
 0201 22.1. .1 األول

 غري دالة 2222
 5200 5211. 01 الثانى

MOOCs

MOOCs

 

MOOCs 

 MOOC's

 

MOOC's
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MOOC's

 

 

MOOC's

 

 

 

 MOOC's

 

          

 . 
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MOOC's

 

 

 

 

 

MOOC's

 

MOOC's

 

 

 

MOOC's
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املراجع العربية: أواًل
   .     MOOC 

   

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=466 

          

       

   -    

 

  . ""        

 http://hunasotak.com/article/741  

 

 

http oerwiki iiepunesco org index php title OER the Way Forw

ard Collaborative work on translations Arabic 
 .     (MOOCs)  

          

         

        

 

 

 

http://hunasotak.com/article/741
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-http://elc.edu.sa/vb3/showthread.php?2520 

  

http://www.elc.edu.sa/portal 

 املراجع األجنبية:: ثانيًا
11) Blom, J., Verma, H., Li, N., Skevi, A., & Dillenbourg, P. (2013). 

MOOCs are More Social than You Believe. E-Learning 
Papers, 33(May), 1–3. 

12) Kennedy, Eileen & Charlton, Patricia (2014). Massive MOOC 
Grading Problem - Stanford HCI Group Tackles Peer 
Assessment. Mooc News and Reviews. London 
Knowledge Lab, 

from http://moocnewsandreviews.com/massive-mooc-grading-
problem-stanford-hci-group-tackles-peer-assessment/ 

http://elc.edu.sa/vb3/showthread.php?2520-%CF%D1%C7%D3%C9-%C8%DA%E4%E6%C7%E4-quot-%C7%E1%E6%C7%DE%DA-%E6%C7%E1%E3%C3%E3%E6%E1-%E1%E1%CA%DA%E1%ED%E3-%DA%E4-%C8%DA%CF-%DD%ED-%C7%E1%E3%E3%E1%DF%C9-%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%D3%DA%E6%CF%ED%C9-quot
http://www.elc.edu.sa/portal/
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MOOC's

 
 
 

 
 دادإـع

 قنيات التعليم املساعد بربنامج الدراسات العليا الرتبويةأستاذ ت
 جامعة امللك عبد العزيز
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 حفظكم اهلل  ........................................................سعادة األستاذ الدكتور /

MOOC's
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 حد ما
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فى

 

    م  إمكانية الولول للتعلم اجليد MOOCsتزيد منصات التعلم 
كم م  البيانات الضخمة عـ  املقـررات املفتوحـة ممـا يسـ ل عمـل        MOOCsتتي  منصات التعلم 
 البحو  األكادميية

   

    العالي.مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم  MOOCsحتقق منصات التعلم 
    املعنيني مبؤارات لتقييم التعلم MOOCsتزود منصات التعلم 
    التفاعل بني املتعلمني MOOCsحتقق منصات التعلم 
    للمتعلمني فرص التفاعل والعمل املشرتك على املستويني احمللي والعاملي MOOCsتتي  منصات التعلم 

    Lifelong Learningمد  احلياة  فرلة التعلم MOOCsحتقيق منصات التعلم 
    self-Learning الذاتىفرلة التعلم  MOOCsحتقيق منصات التعلم 

أسـاليب تناسـب الـتعلم     MOOCsيوفر التصميم التعليمي للمقررات املقدمة عرب منصات الـتعلم  
 لد  املتعلمني

   

    ن ويف أي وقتللمتعلمني خيارات التعلم م  أي مكا MOOCsتوفر منصات التعلم 
    بإمكانيات تقنية عالية. MOOCsتتمتع منصات التعلم 
    . إىل كم م  املضامني املعرفية الولول MOOCsتتي  منصات التعلم 
    البنائيةالنظرية  تطبيق أساليب تعلم حديثة تعتمد على MOOCsتتي  منصات التعلم 
    تعليمية رقمية للمؤسسات التعليمية تكلفة اراء منصة MOOCsتوفر منصات التعلم 
    .فرلة حتسني جودة تصميم املقررات MOOCsتتي  منصات التعلم 
    .القدرة لد  الطلبة على التعلم الذاتي MOOCsتنمي منصات التعلم 
    .فرلة احلصول على ا ادات إكمال املقررات MOOCsتوفر منصات التعلم 
 Adaptiveاستخدام ا يف الـدعم األكـادميي حتـت مـا يسـمى       MOOCsتتي  منصات التعلم 

Learning 
   

    فرص تعليمية مرنة بتكلفة أقل وحمتو  تعليمي مناسب. MOOCsتوفر منصات التعلم 
 Continuing Educationمنــا ج الــتعلم املســتمر  MOOCsحتقــق منصــات الــتعلم 

Curriculum 
   

    التعلم النشط. أساليب MOOCsمنصات التعلم  وفرت
    فى انتقال أثر التعلم. MOOCsمنصات التعلم ساعد ت
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    إعطاء قرر تدريل وأساليب استخدام للمقرر متشاب ة ومتكافأة إن مل تك  متطابقة
    . عدم حجب استخدام بعض أجزاء املقرر

    ميم املقرر بطرر منظمة وجذابة جلعل التعلم ذ  معنى.تص
    م  األم  والسالمة واخلصولية.  توفر أدوات

    االستخدام املري  واحملبب للمقرر.
    توفر بدائل للتعلم والتقويم.

    توفر اختيارات لطرر استخدام املقرر.
    .للتقويم والتعلم اختيارية توفر مستويات متدرجة

    توفر إمكانية تكيف املقرر تبعًا لسرعة التعلم.
    توفر إمكانية تكييف املقرر تبعًا للتغري احلاد  فى التعلم.

    استخدام أكثر م  قريقة لعرض املعلومات عند تكرار عرض املعلومات امل مة.
    متييز املعلومات امل مة ع  غري ا أو ما حوهلا.

    لتقليل األخطاء ومشكالت االستخدام ترتيب العنالر
    إعطاء التغذية الراجعة السليمة واملناسبة أثناء وبعد استكمال امل ام.

    توفري وسائل لإلنذار عند البدء فى فعل قد يؤد  إىل خطأ
    دعم توليل املعلومات األساسية والتأكيد على سالمة توليل ا.

ات 
نص
ه م
واج

يت ت
ت ال

ديا
تح
ال

لم 
لتع
ا

M
O

O
C

s
 

لي 
لعا
م ا
علي
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ات 
سس

 مؤ
يف

دية
سعو

ال
 

     و م  يقوم بالتعلم. MOOCsلعوبة التحقق م  أن الطالب املنضم للمقرر عرب منصات التعلم 
    .MOOCsارتفاع تكاليف إنتاا املوارد الرقمية للمقررات املقدمة عرب منصات التعلم 

للـتعلم عـرب منصــات    Formal Academic Creditعـدم وجـود اعتمـاد أكــادميي ر ـي     
 .MOOCsالتعلم 

   

    .MOOCsنقل التمويل للتعليم املقدم عرب منصات التعلم 
قلة عدد املتعلمني الـذي  يقومـون بإكمـال املقـررات الـيت قـاموا باالنضـمام هلـا عـرب منصـات الـتعلم            

MOOCs. 
   

    بعض أعضاء  يئة التدريل.ضعف مستو  امل ارة يف توظيف التقنية يف التعليم لد  
    .MOOCsزيادة أعداد امللتحقني اهلائلة يف املقرر الواحد يف منصات التعلم 

احتفاظ أقرال ةتلفة ملقور امللكية الفكرية وحقور الطبع والنشـر واالسـتخدام لـنفل املقـرر عـرب      
 .MOOCsمنصات التعلم 

   

    .MOOCsم  يقوم بتقديم املقررات عرب منصات التعلم لعوبة تغطية ضوابط الرقابة املؤسسية حول 
    .MOOCsضعف حتديد أ دال عامة موحدة ملؤسسات التعليم العالي ومنصات التعلم 
يف العمليـة   MOOCsعدم وجود خطة واضحة ملؤسسات التعليم العالي لتوظيف منصـات الـتعلم   

 التعليمية.
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 حد ما

غري 
 موافق

    .MOOCsمنصات التعلم  لعوبة حتديد خلفيات املتعلمني على
ضـعف اسـتعداد أعضـاء  يئـة التـدريل للمشـاركة يف تطـوير وتقـديم مقـررات عـرب منصـات الــتعلم            

MOOCs. 
   

    .MOOCsضعف االسرتاتيجيات والسياسات اخلالة بنظام 
    ضعف البنية التحتية لد  البعض يف الولول خلدمات االنرتنت.

    .MOOCs عرب منصات التعلم لعوبة قياس التعلم الذي ل
    مقررات منفصلة فقط دون نظام أكادميي م ين متكامل. MOOCsتقدم منصات التعلم 

    .MOOCsعدم توفر آليات ملشاركة املتعلمني يف بناء احملتو  املقدم عرب منصات التعلم 
    لبعض م  املستفيدي .باللغة اإلجنليزية عائقًا لد  ا MOOCsتقديم كثري م  منصات التعلم 
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Abstract 

The present study aimed to identify the requirements (Technical – 

Technician – Training – Organizational – Management – Educational) 

and the degree of importance, and the availability of these requirements, 

which are needed to activate the Open courses are widespread 

(MOOC's), and trends specialists on the activation of the use of open 

courses and widespread (MOOC's ) over the Internet in Saudi 

universities. The study group consisted of a sample of academic 

specialists () individuals (male, female), applied two tools the study 

prepared by the researcher that resolution, and the measure of trends on 

the activation of the use of open courses and widespread (MOOC's). 

Results showed statistical analysis using a number of statistical methods 

as a test "T" and the correlation coefficients, as well as averages and 

frequencies and percentages account, that there is a general level of 

satisfaction of students on different axes questionnaire about the level of 

requirements. Results also revealed the existence of significant 

differences between male and female students in the dimensions of the 

questionnaire. The results of the analysis of responses from specialists 

positive attitudes about activating the use of open courses and 

widespread has also shown (MOOC's) over the Internet in Saudi 

universities. 

 


