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املصدر مفتوحة ات املقر لتوظيف ح مق رتصو    MOOCsر

  يميةالتعلالعملية

الصب جاء عيد   .رصباح

س التد وطر املنا رقسم نجران،ق جامعة بية، ال السعودية،لية ية العر   .اململكة

يا و لك يد  sa.edu.nu@sealsobhi :ل
ص    :امل

املصدر مفتوحة ات املقر لتوظيف ح مق تصو تقديم إ اسة الد ردفت ر العمليةMOOCsر

خاللالت من ات،عليمية املقر تلك توظيف متطلبات التعلمورتحديد ات نظر عن الكشف

للتوظيف، أنماطالداعمة ووتوضيح الالتوظيف، التعلم اتيجيات اس ع الضوء سليط

التوظيف أثناء ا استخدام واستخدمتيمكن ، النو املن الغرض ذا ل اسة الد ظفت و ،ُ
ر و

املق شبھ املقابلة تضمنتأسئلة البيانات مع سئلة) 5(ننة عن جابة ك وشا رأسئلة،

ا اسة الد وتوصلت ات، املقر تلك ستخدمو ممن نجران جامعة من ن محاضر رسبعة ر ن

أبر التوظيفزتحديد ومتطلبات ب،: ، والتد يل والتأ عتماد، و ودة وا رالقناعة،

و التحتية،والتوعية، ية والب وااعلالتفاللغة، شار ن و والتوثيقوالتواصل، نة، واملر ، ولوصو ل

جديدة ات ا وم منرواملرجعية، مجموعة وجود عن النتائج وكشفت الداعمة، التعلم ات نظر

مثل ة: للتوظيف والنظر السلوكية، ة والنظر البنائية، ة والنظر ي، الشب تصال ة نظر

أبر ت و زاملعرفية، وو التوظيف، التمن: أنماط ونمط ي، الذا التعلم املساعد،ط علم

املدمج، التعلم عنونمط أثناءزأبروكشفت ا استخدام يمكن ال التعلم اتيجيات اس

والعصف: مثلالتوظيف، املشكالت، وحل ي، التعاو والتعلم واملناقشة، وار ا اتيجية اس

، باالكالذ والتعلم املقلوب، والتعلم نية، الذ طة ر والتوا ي، الذا والتعلم علمشاف،

عات، لتوظيفوباملشر ح مق تصو تقديم إ اسة الد روخلصت املصدرر مفتوحة ات راملقر

MOOCs مراحلھ صت ضوء: ت و م، التقو ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التخطيط، مرحلة

لت اسة الد ذه ح املق التصو ب ب اسة الد أوصت النتائج رتلك املرر مفوظيف ات توحةرقر

التعليمية MOOCsاملصدر  .العملية

املفتاحية لمات املصدر:ال مفتوحة ات املفتوح،MOOCsراملقر التعلم العملية،منصات

ح،التعليمية مق  .رتصو
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A Suggested Proposal for Employing Massive Open 
Online Courses (MOOCs) in the Educational Process 

Sabah Eid Rajaa Al-Sobhi 
Education Technology Assistant Professor, Department of 
Curriculum and Instruction, College of Education, Najran 
University. 
E-mail: sealsobhi@nu.edu.sa 
ABSTRACT 
The present study aimed to introduce a suggested proposal for the 
employment of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the 
educational process through the determination of those courses' 
employment requirements. It also aimed to explore the learning 
theories that support employment, clarify its styles and shed lights on 
the learning strategies that can be used during such employment. The 
qualitative approach was adopted and a four-question semi-structured 
interview were used to gather data. Seven lecturers who were using 
MOOCs at Najran University participated in the study via answering 
the questions. Data analysis revealed that conviction; quality and 
accreditation; rehabilitation and training; awareness; language; 
infrastructure; interaction and communication; spread and access; 
flexibility; documentation and reference; and new skills are the most 
prominent employment requirements. Findings also showed that there 
is a set of learning theories that support such employment like the 
network communication, constructivism, behaviorism, and the 
cognitive theory. Moreover, the prominent employment styles were 
self-learning, assistive learning, and blended learning. Meanwhile, the 
most prominent learning strategies that can be used during 
employment were dialogue and discussion; cooperative learning; 
problem solving; brainstorming; mind map; flipped learning; 
discovery learning; self-learning; and project learning. The study 
concluded by introducing a suggested proposal for the employment of 
MOOCs which consists of three phases namely, planning, 
implementation, and assessment phases. In light of these results, the 
study recommended the adoption of this proposed perception for the 
employment of MOOCs in the educational process. 
Keywords: MOOCs; Open Learning Platforms; Educational Process; 
and Suggested Proposal. 
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ــــة   :املقدمــ

والـــتعلم،   التعلــيم مـــن جديــد نمـــط إليجــاد العـــالم، مــن ة ـــ كث أنحــاء ـــ عــدة محـــاوالت ــرت ظ
، والثقــا ، ـ العل شـعاع افـد ر مـن افـدا ل وـش ً

وإثــراءور املعلومـات، السـتقاء فـراد ـا إل عـود
ـــــا ــــــشافر،ف ف،واك القــــــراراملعــــــا والعمليــــــة،اترواتخــــــاذ العلميــــــة، يــــــاة ا ا تفرضــــــ ــــــداف أل ،

قتـــصادية،و و جتماعيـــة، و املـــصدرُالثقافيـــة، مفتوحـــة ات املقـــر بمـــصط  Massiveرعـــرف
Open Online Courses (MOOCs) ،وـو نـت، ن ـ ع عليميـة ئـة ب وأحــالموفر طمـوح حقـق

أ ــ للـــتعلم فــراد مــن ــ االكث ا العفــضل ومعـــات التكنولوجيـــاامليــة، ــ ع ة ــ كب جـــة بد رعتمــد
ديثة   .ا

املــــصدر مفتوحـــــة ات املقـــــر املحتـــــوMOOCs)(رتقــــدم العـــــالم أنحـــــاء جميــــع ـــــ ىللمـــــستفيدين
والتخصـصات املجـاالت شـ ـ و مجانـا، نـت ن ـ ع والتد ًالتعلي

ـوور وتت عاليـة، نجـودة
املقــر: مــن لــشرح ات ــرفيــديو ع ــايقــوم اءمحتوا ــ وا العلمــاء، مــن ننخــب فــضالاملختــص ،
مــــنعـــن الـــبعض م عــــض و ن واملتعلمـــ ناحيــــة، مـــن ســـاتذة و ن املتعلمــــ ن بـــ للتواصــــل منتـــديات

ل ــش ات املقــر إتمـام ادات شــ ــ ع ـصو ا مكــن و تزامنيـة، ــ غ ــا ف اسـة والد ، أخــر رناحيـة ل رى
سر و ولة س ل و ي، و   .إلك

ســابو ــر ـــوىو و مفتَّأن (Saputeri & Purwanti, 2021) وانريت ات املـــصدرراملقـــر وحــة
MOOCsالطلــب وتلبيــة ن، املتعلمــ ن بــ واملــساواة التعليميــة، الفــرص ــافؤ ت تحقيــق ــ ع ــساعد

ملن أو اسة، الد قاعات نتظام دو م ف ظر تحو ملن سواء التعليم ع ايد امل رجتما ن ول
لتحـــ م بـــالتعفـــا ألســـباق أوليم قتـــصادية، أو ـــصية، ال م ف بظـــر تتعلـــق جتماعيـــة،واب

لــة املؤ ة ـشر ال ـوادر ال بتـوف اصـة ا الوطنيـة التنميـة خطـط ملتطلبـات سـتجابة تحقـق كمـا
العمـــل، أس ـــ ع ـــم الـــذين ن للمـــوظف املـــستمر ـــ امل ب والتـــد التعلـــيم فـــرص ـــد وتز ـــة، رواملد ر ر

إتاحـــة عـــن والفرصـــةفـــضال مللـــشباب أنفـــس تثقيـــف ـــ م فـــراغ أوقـــات ثمار الســـ ـــادةالكبـــار زو
التعلـــيم ملواصـــلة ن املتعلمـــ يئـــة ـــ م ـــسا و املعرفـــة، ـــ ع ـــصو ا لفـــة ت تقلـــل كمـــا ــم، لعلم
امج ــــ ب عالقـــة ــــا ل ادات شـــ ـــ ع ــــصو ل يع ـــ وال املتقدمـــة، اديميــــة امج بـــال لتحـــاق لو

مدى املستمر ياةالتعليم    .ا

ؤكـــــد ـــــ) 2016(جليلـــــة و املـــــصدر أنع مفتوحـــــة ات ـــــ MOOCsراملقـــــر ـــــ الكث أحـــــالم حققـــــت
اسة والد مثـلورالتعلم العاملية امعات ا د:أفضل فـا را نيـا،Harvardر اليفو ،Californiaرو

د ـــStanford روســـتانفو و ــــان، م أي ومـــن لفــــة، ت أي تحمـــل دو ــــن، إ اجـــة ا ودو مــــان، نأي ز
وتــ وطــالــسفر يرك حيـــث ـــشرُان، ــ ع ســاعد ممـــا نــت؛ ن ــ ع مجانــا ـــ التعلي املحتــو ًقــدم ى

املختلفـــــة املجـــــاالت ـــــ ات ـــــا امل وتنميـــــة ات،،راملعرفـــــة، ـــــ ا فـــــروتبـــــادل عامليـــــةوو عليميـــــة ئـــــة ب
ممامفتوحة ا؛ ف التعلم يمكنھ ص ديموقراطيةألي مع   .التعليمحقق

تفــق وســنزنــقو ورو ــَّبــأن )Zheng, Rosson, Shih & Carroll, 2015 (لورــاوشــيھ يم مــا
املـــــصدر مفتوحـــــة ات ـــــ MOOCsراملقـــــر ع العـــــالم ـــــ ا ـــــشا وان ـــــا، ن امللتحقـــــ أعـــــداد امة رـــــ

قيــد دو يرغــب مــن ــل ل ـا ف يل ــ ال إتاحــة مــع والتطبيقـات، ات الــشب مــن متنوعــة نمجموعـة
لدا ات املقر تلك يح ت كما حد، رأو فرصر ا مس علم يجعـلة قد الذي مر ودقيق، ممتع ىحتو

التعليميـــ ســات املما ـــ ع مــؤثرا عـــامال ــا رم
ً ً

ـــيح ت ذلــك، ـــ ع عــالوة نـــت، ن شــبكة ـــ ع اليــة ا ة
ــ إ إضـافة م، ــداف وأ م حاجـا تنـوع مــع ناسـب ت ن ســ الدا أمـام متنوعـة ات خيــا ات املقـر رتلـك ر ر
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حواسـي ـ ع ـا إل الوصـو انيـة املكلإم أوم يـة، مـعت للتفاعـل املتنقلـة، م ـز أج ـ ع أو اللوحيـة،
أن جميـــع مـــن مـــالء و ن ومـــد اء ـــ زخ مغلقــــة،ر اســـية د قاعـــات ـــ البقـــاء عـــن عوضـــا العـــالم؛ رحـــاء

ً

املـتعلم دافعيـة عـز و ي، الـذا الـتعلم تـدعم أن ات املقـر ـذه ل مكـن زو  .Chang, Hung, & Line( ر
2015 .(  

ـش نو وآخـر املـصدرإ) Ho, et al., 2015(وـو مفتوحـة ات املقـر ـ تب أن عـد MOOCsرـ لـم
ا تقـديم ـ ع ـام ا التعلـيم مؤسـسات مـن ايـد م عـدد إقبـال ضوء خاصة حا؛ مطر ا خيا

ً
و ًر

ـــس إذ ــا؛ ن خـــالل %) 90(وت ا لتقـــديم التخطــيط أو ات، املقـــر تلــك تقـــديم نحــو ليـــات ال رمــن
أن كمــــــا املقبلـــــة، ات %) 83 (عـــــوام املقــــــر منـــــصات ـــــ إ نــــــضمام ـــــ تفكـــــر ليــــــات ال تلـــــك رمـــــن

املصدر إيدكسMOOCsمفتوحة ا edX مثل وس أتاحـتUdacityوأوداسـCourseraو وقـد
عـــام ـــ كيـــة مر امعـــات ب) 2014(ا يقـــا ـــشار،) 1000(رمـــا ن واســـع مفتـــوح ـــي و إلك رمقـــر

ي مـــا يـــة و و امعـــات ا أتاحـــت برفيمـــا ،) 800(رقـــا اللغــــةرمقـــر ـــ إ إضـــافة اللغـــات مـــن عـــدد و
ية   .نجل

املـصدر مفتوحـة ات املقـر ت أثب ي MOOCsروقد ا الـس النمـو يعاب اسـ ـ ـا ن ومر ـا ،وفاعلي
الثقـة ادة و ن، املتعلم ات مستو ن وتحس ياة، ا مدى والتعلم املستمر، التعلم وم مف ز عز زو

موضـوعات علــم ـ م وبأنفـس أكـدتالدافعيـةجديــدة، إذ الــتعلم، نحـو ــشط ال نتــائجوالتفاعـل
وحتاتــــــھد ــــــ واملر داود املــــــصدر) 2020(راســـــة مفتوحـــــة ات املقــــــر الفرصــــــةMOOCsرأن وفــــــرت

اسـة للد مثاليـة ـا أ كما لفة، ت أي دو ودة ا عالية ات الدو اسة لد ن املتعلم من كب رلعدد نر ر
إذ مأاملــستقلة؛ عــة بمتا ــسمح أثنــجــالــا مفيــدةاءتمــام لــذلك إضــافة اســة، الد أو رالعمــل

الــشغفًجــد معرفــة ــ ــساعد و التعلــيم، ة مــس إكمــال عــن قتــصادية ف الظــر م عــيق ملــن وا
عــــة متا ــــ ع ــــرص ا ــــ إ أدت مختلفــــة م تقــــو أســــاليب ا اســــتخدام ذلــــك ــــ ع عــــالوة ، ــــ التعلي

ر وخلق ق، شو بال يتم ل ش املقدم واملحتو املنافى وحبح   .التعلمسة،

اسـة د نتائج ت أشا السياق ذات رو ـر ي)2020(يالع ـا و ي وحمـدا الغـنم،)2019(،  وأبـو
س)2019( وجيمـو س ـوك و ،)Koukis & Jimoyiannis, 2019(املـصدر مفتوحـة ات املقـر أن ر،

MOOCsا من العديد وتنمية ن، للمتعلم املعر التطو ا فاعلي ت ات،رأثب ا فرصوتوفرمل
ل سيلة و العمل، أس ع م ملن والتعلم القـرر ات ـا م وتنميـة ي، مجـا ل ـش جديد ء نتعلم ر

ــــــــز عز و اســــــــية، الد م ا ملقــــــــر ن املتعلمــــــــ يعاب اســــــــ ــــــــادة ــــــــ مة واملــــــــسا ن، والعــــــــشر ــــــــادي را رز
بتعلمـــھ، شـــغف م لـــد ن معـــ تخـــصص أو مجـــال لـــتعلم م حـــاج وســـد ، ـــ ا الد م اكمـــرتحـــصيل

د اأكـدت ــراســة ــذه) 2020(لرحي ملثـل املــستفيدين عطــش ـ توســيعإ ــ م مــ غبـة ات املقــر
ً

ر ر
والعمليــة؛ الوظيفيــة م حيــا ــ والتقــدم م، ا ــا م ر وتطــو م، ف رمعــا الــذير ــمــر تب ــ ع ع ــ

املصدر مفتوحة ات املقر من د املختلفةMOOCsراملز املنصات ع ا شر و ،.  

مــؤتمر ــ أو ،)Open Online and Flexible Learning, 2016(نواملــراملفتــوحالــتعلم كمــا
والتعلــيم املعلومــات تكنولوجيــا ات ــا البت ي الثــا الــدو  the 2nd      International(رواملــؤتمر

(Conference on IT and Education Innovations, 2016)  وسـبة ا لتقنيـات الـدو واملـؤتمر
ةبـ) (International Conference on Inventive Computation, 2016بداعيـة سـتفادةورضر
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املـصدر مفتوحة ات املقر لتحقيـقMOOCsرمن سـيلة و ـي، و لك الـتعلم ـ جديـدة وكـصيغة
ات املستو جميع الشمولية ز عز و التعليم، واملساواة املستدامة،   .التنمية

مفتو ات املقــر تحتلــھ ملــا رونظـرا املــصدً امليــدا MOOCsرحــة ــ ــا توظيف ــستوجب ميــة أ نمـن
بــو مــن،يال العديــد أوصــت اســات،فقــد اســةرالد د وان :رمثــل ــو و رســابوت  & Saputeri) ي

Purwanti, 2021) وفيانـا ا سـو دي و ا مـو ودي ز، ،)(De Moura, De Souza & Viana, 2021ر
وعـــالمو ـــ ا وأبـــو ـــ)2020(آدم والع نآووداود،)2020(ي، الغـــنم،)2020 (وخـــر ،)2019 (وأبـــو

ي ا و ي سن)2019(وحمدا وا وكفا)2019(، وعالم ـ)2019(، والرا وشـلتوت) 2019(،
ـــ) 2017( ـــا توظيف ة ســـاتالتعليميـــةالعمليـــةوربـــضر املما ـــ التقنيـــة املـــستحدثات ـــم أ ركأحـــد

التقليديـــــــةالت ســـــــاليب عـــــــن بـــــــديال ماعيـــــــة ا عليميـــــــة
ً

و ـــــــافادةســـــــت، العمليـــــــةم ـــــــ ـــــــا ودمج
اتالتعليميــــــة املقــــــر لتوظيــــــف ح ــــــ مق تــــــصو لتقــــــديم اليــــــة ا اســــــة الد فكــــــرة ثقــــــت ان وعليــــــھ ر؛ ر ر

املصدر   . التعليميةالعمليةMOOCsمفتوحة

ا وأسئل اسة الد لة   :رمش

التحديات م أ من ـاملعل ا التعلـيم مؤسـسات تواجـھ ـ وال ا ـاف: زوأبر ت فـرصتحقيـق ؤ
ــا ع واملواءمــلــصو املجتمــع، شــرائح افــة ل ســوالتعلــيم ومتطلبــات التعلــيم مخرجــات ن بــ قة

الزمانيـــــــة القيــــــود مــــــن والتحــــــر ـــــــار، بت و البحــــــث ــــــ ع ع ــــــ عليميـــــــة ئــــــة ب وإيجــــــاد رالعمــــــل،
عائقـ تقـف ـ ال لفة والت انية، الكفـاءاتًوامل وضـعف التقليـدي، التعلـيم أمـام املـصادر،،ا ة رونـد

غ منإ النظاميذلك التعليم تواجھ ال   .املشكالت

املـصدر مفتوحـة ات املقـر تناولـت ـ ال والبحـوث اسـات الد مراجعة ضوء رو نMOOCsر تبـ ،
اســات د وجـود الباحثــة–رعـدم اطـالع حــدود لتناولـت-ـ ح ــ مق تـصو اترتقــديم املقــر رتوظيـف

املــصدر التعليميــة،MOOCsمفتوحــة العمليــة ــ ولــدعم، حــ، اــذا وتحديــد لة باملــش ساس
اســـتطالعية اســـة د إجــراء تـــم دقيـــق ل ــ رــش نجـــران) 73(ع بجامعـــة س تــد يئـــة ـــدفرعـــضو

والـتعلم،ال التعليم عملية أثناء ات املقر تلك توظيف آلية ع ـلروقوف ج عـن ـا نتائج أسـفرت
العينـة اتأفـراد املقـر ـذه ـسبة روجـود لـد%) 95(ب تتـوافر املعوال الم حوللومـات كمـاافيـة ـا،

ــــــسبة و املقــــــر%) 5(اتفــــــق بتلــــــك ــــــسيطة ال املعرفــــــة ــــــ ـــــــاع توظيف آليــــــات لــــــو يج م ولكــــــ نات ر
ــسبة وجــاءت التعليميــة، العمليــة ــ ــا توظيف عــدم ــ إ أدى ممــا ــا م ســتفادة ليأكـــدوا%) 3(و

املصدر مفتوحة ات املقر والبحثبرأن والتعليم للتعلم خصبة   .ئة

ضـــو ـــ تو مـــا توصـــياتء منطلـــق ومـــن ســـتطالعية، اســـة الد نتـــائج مـــن الباحثـــة إليـــھ روصـــلت
اســة د ـا أبر مــن ــ وال اسـات؛ الد مــن رالعديـد وان: زر ــو و رسـابوت  ,Saputeri & Purwanti) ي

ا (2021 مـــو ودي نر، و)(De Moura, et al., 2021 ووآخـــر نآدم، ـــ)2020 (ووآخـــر والع ي،
وداود)2020( نخـــــــآو، الغـــــــنم،)2020(ور ي)2019 (وأبـــــــو ـــــــا و ي وحمـــــــدا ـــــــسن)2019(، وا ،
وكفـــــــــا)2019( وعــــــــالم ـــــــــ)2019(، والرا ـــــــــا) 2017(وشــــــــلتوت) 2019(، جميع أوصـــــــــت ـــــــــ وال

ة املــــــــصدروربـــــــضر مفتوحـــــــة ات املقــــــــر ــــــــ MOOCsراعتمــــــــاد التقنيــــــــة املــــــــستحدثات ـــــــم أ كأحــــــــد
عـــــن بـــــديال ماعيـــــة ا التعليميـــــة ســـــات املما

ً
والتقليدســـــاليبر ـــــايـــــة، م ـــــســـــتفادة ـــــا ودمج

اســية الد املنــا ــا غط ال قـد وقــضايا دعــم ــ ــا وتوظيف التعليميــة، تــأطرت،رالعمليـة نــا ومــن
خاللـــــھ مـــــن يمكـــــن ح ـــــ مق تـــــصو تقـــــديم ـــــ اليـــــة ا اســـــة الد لة مـــــش ـــــا عل تقـــــوم ـــــ ال رالفكـــــرة ر

ـــ وال ـــودة، ا عاليـــة ات املقـــر تلـــك مـــن ـــ رســتفادة م ـــس
ُ

ا ةرفـــع ـــشر ال ات والقـــد رلكفـــاءات،
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وكيفيـ التعليميـةواملؤسـسية، العمليــة ـ ـا توظيف اســة ،ة الد لة مـش ثقـت ان سـبق مــا ـ ع نـاء رو
التــــا س الــــرئ الــــسؤال ــــ وتحــــددت اليــــة، مفتوحــــة :ا ات املقــــر لتوظيــــف ح ــــ املق التــــصو رمــــا ر

التعليمية؟MOOCsاملصدر   العملية

عو ا نلإلجابة للالسؤال س التاليةلرئ الفرعية سئلة عن جابة تم س اسة   :رد

املصدر .1 مفتوحة ات املقر توظيف متطلبات التعليمية؟MOOCsرما   العملية
املــــــصدر .2 مفتوحــــــة ات املقــــــر لتوظيــــــف الداعمــــــة الــــــتعلم ــــــات نظر العمليـــــــةMOOCsرمــــــا ــــــ

  التعليمية؟
املصدر .3 مفتوحة ات املقر توظيف أنماط الالعMOOCsرما   تعليمية؟ملية
املـــــصدر .4 مفتوحــــة ات املقــــر توظيــــف أثنــــاء ا اســـــتخدام يمكــــن ــــ ال الــــتعلم اتيجيات اســــ رمــــا

MOOCsالتعليمية؟   العملية

املصدر .5 مفتوحة ات املقر لتوظيف ح املق التصو رما التعليمية؟MOOCsر    العملية

داف اسةأ   :رالد

إ اسة الد ـوردفت و لة املـش حرتـصويمتقـدحـل ـ املـصدرلتوظيـفمق مفتوحـة ات راملقـر
MOOCsالتعليمية تمالعملية خاللتحقيقو من يذلك   :ما

املصدر .1 مفتوحة ات املقر توظيف متطلبات التعليميةMOOCsرتحديد  .العملية
املصدر .2 مفتوحة ات املقر لتوظيف الداعمة التعلم ات نظر عن  MOOCsرالكشف

التع  .ليميةالعملية
املصدروت .3 مفتوحة ات املقر توظيف أنماط التعليميةMOOCsرضيح  .العملية
ات .4 املقـــر توظيــف أثنـــاء ا اســتخدام يمكــن ـــ ال الــتعلم اتيجيات اســ ـــ ع الــضوء رــسليط

املصدر التعليميةMOOCsمفتوحة  .العملية
ح .5 مق تصو املصدررتقديم مفتوحة ات املقر التعليالعمليMOOCsرلتوظيف  .ةمية

اسة الد مية   :رأ

م س قد ا و اسة الد مية أ ثق يرتن   :باآل

مجـــال -1 ـــ بـــو ال دب املـــصدريإثـــراء مفتوحـــة ات املقـــر العمليـــةMOOCsرتوظيـــف ـــ
 .التعليمية

تمــــــام -2 ا نتوجيــــــھ نو،ـــــــاديمي بــــــو ن،ال نحـــــــو،والبـــــــاحث ن مـــــــنواملتعلمــــــ ســــــتفادة
املـــــصد مفتوحـــــة ات حثيـــــة ؛MOOCsرراملقـــــر و علميـــــة فـــــضاءات عـــــدة ـــــم ل ـــــيح ت قـــــد إذ

فيما والتطبيقيخاصة النظر ا شق ديثة ا باملوضوعات  .ييتعلق
نـــــاو -3 ت مــــــستقبلية، اســـــات لد عديـــــدة مجـــــاالت لفـــــتح أخـــــرر عـــــادا ىأ مفتوحــــــةللً ات رمقـــــر

اسة MOOCsاملصدر الد بموضوع مباشر غ أو مباشر ل ش  .رتتصل
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اسة الد ات   :رمصط

املتـــــصال - حرو ـــــ الـــــدين :ق ـــــن زعـــــرف ص2013 (َّ ح )60. ، ـــــ املق تخطـــــيط: "بأنـــــھرالتـــــصو
كيفيـــة؛ أو كميـــة يـــة من أدوات خـــالل مـــن ميدانيـــة فعليـــة نتـــائج ـــ ع ـــ مب مـــستقب

ن بو ال أو ن الباحث فئات ناه يت عام فكر إطار بـ،"يلبناء اجرائيا الباحثة عرفھ : َّأنھو
لتوظيف فكر املصمفتوحاتراملقريإطار  .التعليميةالعمليةMOOCsدرة

شـــــــو): (Implementالتوظيـــــــف  - ص2007(َّعـــــــرف بأنـــــــھ )47. ، ةمجموعـــــــ: "التوظيـــــــف
املـــصنوع ء للــ اصـــة ا بـــ،"الوظــائف اجرائيـــا الباحثــة عرفـــھ ات :َّأنھو املقـــر ثمار راســـ

املـــصدر بكفـــMOOCsمفتوحــة التعليميــة العمليـــة ـــ ــا ودمج ا وإبـــدباســـتخدام اعاءة
ــــــــ خـــــــــالوابت مــــــــن أفــــــــضل، علـــــــــيم إلحــــــــداث مــــــــنار مجموعــــــــة طـــــــــواتل ـــــــــا : تتمثــــــــل

م،والتنفيذالتخطيط،(  ).والتقو

املـــــــصدر - مفتوحـــــــة ات آدم :MOOCsراملقـــــــر نيتفـــــــق مـــــــصط) 2020(ووآخـــــــر أن ـــــــ َّع

MOOCsيــة نجل ة للعبــا ــ و حــرف Massive Open Online Coursesريمثــل
يمكـــــن ـــــ ـــــاوال ـــــباللترجم إ يـــــة العر املفتوحـــــة: غـــــة ونيـــــة لك ماعيـــــة ا ات راملقـــــر

املفتوحـة ونيـة لك ات واملقـر ائل، ال لتحاق ذات ونية لك ات واملقر راملصدر، ر
جديـــــ قـــــة طر ـــــ و ـــــشار، ن تواســـــعة مكـــــُدة

َّ
عـــــد، عـــــن اســـــة الد مـــــن الطـــــالب آالف رن

ائلــــة ال انيــــات م خــــالل مــــن املجـــان، يوو ــــ ــــاال وتفر نــــت، اتَّقــــدُن املقــــر تلــــك رم
املفتوحــــة ونيــــة مــــاMOOCsلك خــــالل مــــن نــــت، ن ــــ الــــتعلمع بمنــــصات عــــرف

ونية عرف،لك بـاو اجرائيا االباحثة يقـوم :َّأ نـت، ن شبكة ع مجانية ات رمقر
د ـــس و العـــالم، ـــاديم وأ اء ـــ خ مـــن نخـــب ـــا محتوا ر تطـــو ـــ عـــدداع مـــنًف ما  ًـــ

ن اناملتعلم م أي ومن وقت، ل التعلم يح وت والتخصـصات،،، املجاالت ش و
ونيـة، لك الـتعلم منـصات خالل من وتقدم للمتعلم، ي الذا طو ا ع عتمد ّكما ُ

و: مثـــل واق، و وإدالل، اك، رإد إضــــافةKhan AcademyوedXوCourseraر ــــا، وغ ،
ل يمكن أنھ نإ الملتحق اداتا ش ع يلصو و إلك ل ش ات املقر  .رإتمام

اسةحدو الد   :    رد

التالية دود ا ع الية ا اسة الد   :راقتصرت

 انية امل دود نجران:ا جامعة اسة الد رطبقت
ُ

 . 
 الزمنية دود ا:ا الد يرالفصل امالثا ا العام  .ه1441/1442من
 ة ــــشر ال ـــدود طبقـــ:ا

ُ
ــــذه االت سرد التـــد يئــــة أعــــضاء ـــ ع -محاضــــر-معيــــد(رســــة

املصدر) ردكتو مفتوحة ات املقر يوظفو رممن التعليمية MOOCsن  .العملية
 املوضـــــــوعية ــــــدود ـــــــ:ا اســـــــة الد رحـــــــصرت حُ ـــــــ مق تـــــــصو اترتقــــــديم املقـــــــر رلتوظيـــــــف

املصدر التعليميةMOOCsمفتوحة   . العملية
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  :يالنظرطار

وم مقاملمف ات   : MOOCsاملصدرفتوحةرر

ــــدانىيــــر املــــصدر) 2013(ز مفتوحــــة ات املقــــر عــــنMOOCsرأن ة ونيــــة: "رعبــــا إلك ات رمقــــر
ا يقــــــدم املقــــــر لــــــشرح ات فيــــــديو مــــــن ــــــو وتت الطــــــالب، مــــــن ما ــــــ عــــــددا دف ــــــس رمكثفــــــة، ن ً ً

ات واختبا للقراءة، ومواد اء، وخ الطلبـ،رأساتذة، ن بـ للتواصـل منتـديات عن سـافضال و تذةة
ن عضمن و والطلبة ـاحية، غ ك مـو اسة والد ، أخر ناحية من عضا وم ر ى عتمـدً أي تزامنيـة

للطالب ي الذا طو ا   ). 25. ص ("ع

نا ســـ با تفــق مـــونرو تن ات )Barcena & Martin-Monje, 2014(رومـــا املقـــر ـــف عر ـــ رع
املــصدر ــاMOOCsمفتوحــة يل/ M (Massive: (بأ ــ الــدوال ــةرــ إ يــصل ــ كب لعــدد متــاح

الطـالب، مــن الف وعـشرات أو / O (Open)الف عمــر مقيــد ـ غ والطالــب ي مجــا يل ـ ال
ن، معــ ــ جغرا ــان ب/ O (Online)م للتــد اجــة ا بــدو نــت ن ــ ع امــل بال مقدمــة ة رالــدو ن ر

لوجـھ، ـا ـشمل/ C (Course)وج ة الـدو داخـل طـراملـواد ا عـادة
ً

ـدا وا موجـھ،لوة وجـود مـع ،ّ ُ

التعلي املساعد أو ب، املد حضو رأو   ). p. 16" (ر

ز ا عرف ا) 2014(ووقد عـن: "بأ اسـة الد من اليوم عالم طالب آالف تمكن جديدة قة رطر
ن شــبكة ــا توفر ــ ال ائلــة ال انــات م ــ ع العامليــة، امعــات ا أفــضل ــ املجــان و نــت،عـد،

ا ــذا تــمل ــلغــرض وتقنيـــاتإ التطبيقيــة، بــالعلوم خــصوصا ــتم متعــددة، عليميـــة منــصات ًشاء

والفلسفة القانو وح املقاوالت ة وإدا اسوب، نا   ".ر

وأكــيال ــب ت ــا عرف ن حــ ــا) Tayeb & Akila, 2015(ـ ــيح: "بأ ت مكثفــة، ونيــة إلك ات رمقــر
ج مــــز خــــالل مــــن املحتــــو بنــــاء ــــ اىاملــــشاركة الــــشب جتممــــن للفيــــديو،اعت ــــ الرق والبــــث يــــة

بـــأن ـــضيفا و ــان، م أي ومـــن وقــت، أي ـــ والتعــاو والتفاعـــل الــتعلم ـــان باإلم ــصبح MOOCنو
ي الــذا طــو ا ــ ع اعتمــادا ات ــا امل ر تطــو أجــل مــن والتعــاو تــصال ســيلة و املــشاركة، ــ ع

ً
ر ن و

  ).p. 606 ("للمتعلم

مولــدر يـصف ـسنكمـا املــصدر) Mulder & Jansen, 2015(وجا مفتوحـة ات  MOOCsراملقــر
ــا مــن: بأ ة ــ كب أعــداد يعاب الســ مــصممة ــة، مز برســوم أو ــا بأكمل مجانيــة ونيــة إلك ات رمقــر ر

نـت، ن ـشبكة اتـصال لديـھ دام مـا ـان م أي من ا إل الوصو ص ألي مكن و ن، لاملشارك
مفت ا ف يل ال بأن موتتم الت مؤ دو ميع ل   .حددةنوح

ــــــدىروتــــــ املــــــصدر)2018(زأبــــــو مفتوحــــــة ات املقــــــر عــــــنMOOCsرأن ة عليميــــــة: رعبــــــا ئــــــات ب
كة، مش تمامات ا م لد أفراد من نت ن ع مجتمعات ن و ت إ دف ب، الو ع تفاعلية

دو ـم ل وتـوفر املجـال، ـ اء ـ ا يد ع مجانا التعلم م ل تاح و
ً

ذلـ ـ ع م ـساعد ـ ال ك،ات
توابحيــث بيـــيحـــدث ـــصـــل الفكـــر م ونتـــاج واملعلومـــات، املعرفـــة، و ـــشار و ـــا، خالل مـــن يم ن

من متعددة وسائط ل فيديو،روصو،وصوت،نصوص:ش سوم،ولقطات   .رو

عــرف املــصدر) Annamalai, 2019(أنامــااليو مفتوحــة ات ــاMOOCsراملقــر نمــاذج: "بأ أحــد
ــــث ت ــــب، الو ــــ ع املرتكــــزة ــــُالـــتعلم املتعلإ ــــف املــــشاركة ص ــــ أي ــــستطيع بحيــــث ن، مــــ

باملقر لتحاق و الدخو يل خالل من رالتعلم   ).p. 68 ("ل
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داود ا يصف ن نح ا) 2020(ووآخر ـ: بأ كب لعـدد تـوفر نت، ن ع ودة ا عالية ات ردو
ا الطالب لفةمن ت أي دو املرموقة، العاملية امعات ا مع اسة نلد حكثر مكـنمـن و يـان،

عم أو اسة د أي مع ا آخرردمج   .ل

آدم مـــن كـــال تفـــق و
ً

ن مـــصط) 2020(ووآخـــر أن ـــ ةMOOCsَّع للعبـــا ـــ و حـــرف ريمثـــل
يـة ــMassive Open Online Coursesنجل إ يـة العر باللغــة ــا ترجم يمكـن ــ ات: وال راملقــر

امل املفتوحة ونية لك ماعية واا اتصدر، اترملقر واملقـر ائـل، ال لتحاق ذات ونية رلك
و املفتوحة ونية عـنلك اسـة الد مـن الطـالب آالف تمكـن جديـدة قة طر و شار، ن راسعة

انيــــــا م خــــــالل مــــــن املجــــــان، و اتعــــــد، املقــــــر تلــــــك وتقــــــدم نــــــت، ن ــــــا يوفر ــــــ ال ائلــــــة ال رت
املفتوحة ونية نعMOOCsلك من ونيةت، لك التعلم بمنصات عرف ما خالل   . ن

املــــــــصدر مفتوحــــــــة ات املقـــــــر ملــــــــصط الــــــــسابقة فــــــــات التعر اســـــــتقراء أنMOOCsرو َّيالحــــــــظ ُ

شمل ما إيضاح من إليھ دفت فيما اتفقت ا اجميع أ تتمثل جوانب من املصط   :َّھ

 نت ن شبكة ع مجانية ات  .رمقر
 عددا دف مًس ننًما  .املتعلم
 ان م أي ومن وقت أي والتفاعل التعلم  .يمكن
 للمتعلم ي الذا طو ا ع  .عتمد
 ونية لك التعلم منصات خالل من ّتقدم ُ. 

املصدر مفتوحة ات املقر التعليمية MOOCsرمزايا  :التعلمية/ العملية

املــصدر مفتوحـــة ات املقــر مزايـــا ص العمليــةMOOCsرتــت ـــ/يـــةالتعليمـــ ي فيمـــا التعلميــة
   ): 2016 خطوة،أبو(

عـــدة .1 ومتاحـــة يـــة، الدي أو الثقافيـــة، أو الزمانيـــة، أو غرافيـــة، ا ـــدود با تتقيـــد ال عامليـــة
أخر للغات ا ترجم مكن و  .ىلغات

ع .2 الثقافاتاًكباًددتناسب مختلف ن املتعلم  .من
ــ .3 ن املتخصــص ن بــ ات ــ ا تبــادل ــ ع الــساعد امللدو ــومعــالم مف يحقــق ممــا ختلفــة؛

التعليمع  .وملة
نُ .4 للموظف ة شر ال التنمية م املجاالت،سا مختلف ن  .والعامل
ـــــاُي .5 محتوا إنتـــــاج لـــــة،مكـــــن طو منيـــــة ات ـــــ لف يحتـــــاج وال ة، قـــــص منيـــــة مـــــدة ـــــ ـــــشره زو ز

أيام عدة يتجاو ال ا فأك ا، اس زلد للتعلم،ر ساعات  .أو
بتص اًغالب .6 ايقوم ا،ميم ا،وإنتاج مرموقة،روإدا عاملية عليمية  .مؤسسات
يُت .7 الذا التعلم دف ياة،حقق ا مدى  .والتعلم
التعلــ .8 ديمقراطيــة ــشر ــ ع العــالم،يمعمــل ــ فــراد جميــع أمــام افئــة مت فــرص وإتاحــة

س النظر عر،ندو لغة،قأو  .أو
املجتمعاَّضيُت .9 ن ب العلمية الفجوة املتقدق والنات  .ميةمة
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الية ا اسة الد   :التاليةاملزاياروتضيف

ومخرجاتھَّحسُت .10 التعليم جودة  .ن
مكــــُت .11

َّ
الـــــتعلم د مــــوا ـــــ إ املفتــــوح الوصـــــو رن والبحـــــثوالتعلــــيم،ل أقـــــل، و واســــع نطـــــاق ــــ ع

اليف  .الت
التعليميةُ .12 املؤسسات ن ب املعرفة ك ن،رشا ن،والباحث ن،واملعلم  .واملتعلم
وبداعُ .13 ارع  .بت
ومنتجُت .14 فاعل ل ش ي و لك البحث ات ا م  .ركسب
ــدُتـ .15 ا ـا،والوقــت،وفر ا محتو إنتــاج يمكــن إذ لفـة؛ ا،والت دو،واســتخدام ا نومــشارك

إضافية لفة  .ت
ياة .16 ا مدى التعلم فرص د واملروالتطو ،والتعليم،تز ،  .ادي
زعز .17 َّ ُ

املت التعلم ات ا حورم جتما،املتعلملمركز والتعلم ي، الذا  .والتعلم
البحثَّعزُ .18 ات ا رم نة،ز  .والتحليل،رواملقا
تمكن .19

َّ التعليميةُ للمنا ع السر العلمية،رالتطو ات التطو مع لتتوافق دائم ل ش  .رو
املعلمُ .20 من ل أدوار طبيعة حيث من بية ال ديثة ا ات تجا ٍساير

 .واملتعلم،ّ
ِـش .21

ّ ُ
صــيد ًل

املختلفــر م أعمــال ــ التعليميــة املؤســسات ي ـسو م ــساند قيمــة ذا معرفيــا ةُا
والعملية(   ).العلمية

بكفاءةُت .22 عليمية ألغراض نت ن شبكة عالية،وظف  .وجودة
تمكن .23

َّ اصةُ ا م ا لقد وفقا م علم الس من ن راملتعلم
ي"ً الذا طو   ".ا

م ات املقر يف املرتص   :MOOCsصدرفتوحة

املـــــصدر مفتوحـــــة ات املقـــــر بـــــع مـــــنMOOCsرت العديـــــد ـــــا مظل تحـــــت ينـــــدرج عـــــدة يفات تـــــص
التا النحو ع وذلك املختلفة،   ):Pilli & Admiraal, 2016 (نواع

 النقـــل ـــ ع قائمـــة ات مواقـــع: Transfer MOOCsرمقـــر ـــ ع ات املقـــر توضـــع النـــوع ـــذا رـــ
نظـــــم ـــــ أو ونيـــــة، الـــــالك ة بوجـــــودتعلمرإدا التعليميـــــة العمليـــــة وتـــــتم ـــــي، و املعلـــــم،لك

ع ن املتعلم من كب عدد جذب عتمد ذه" اسم"و ستخدم و اديمية، أو املؤسسة
مثـــل تقليديــــة أســـاليب ات والنــــصوص،: راملقـــر ة، القـــص ات ختبــــا و لة، املـــ راملحاضــــرات

موقع عت و التقييم، طر من اقومجموعة س الفئة Coursers رو ذه   .ضمن
 نتــــاج ــــ ع قائمــــة ات ــــ: Made MOOCsرمقــــر التعلي الفيــــديو ات املقــــر ــــذه رــــستخدم

خــان اديميــة أ مثــل مبتكــر، ل ســمية،،Khan Academy ـش ات مقــر تتــضمن أن مكــن رو ر
ة، متطـــو تفاعليــة برمجيـــات اســتخدام مـــع ي ــشار ال الـــتعلم أســاليب وتوظـــف ســمية، ــ روغ ر

وتقوعمل قرانقران   .ييم

 تزامنيـةرمقـر بوجـود: Synchronous MOOCsات امنيـة ال ات املقـر مـن النـوع ـذا ريتـصف
ـــــشطة، و ــــام، امل لتنفيـــــذ ائيــــة مواعيـــــد ــــا ف تحــــدد و الـــــتعلم، ــــ للبـــــدء محــــددة خ رتــــوا

عمــــل ات املقـــــر ـــــذه ع ــــ و ، ـــــادي م بـــــالتقو م ــــ تل وغالبـــــا روالتقييمــــات،
ً

مـــــعاملعلمـــــ ن
قامل فر ن  .تعلم



  MOOCsتصور مقترح لتوظیف المقررات مفتوحة المصدر 
صباح عید رجاء الصبحي/ د   التعلیمیةالعملیة في   
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 تزامنيـــةمقـــ ال ات خ: Asynchronous MOOCsرر بتـــوا تتقيـــد ال تزامنيـــة، ـــ غ ات مقـــر رـــ ر
ــــذه مزايــــا ومــــن ــــا، ا وان بات، والتــــد ــــشطة، تنفيــــذ لبــــدء بمواعيــــد م ــــ تل وال رمحــــددة،

الزم التوقيت اختالف وتناسب وقت أي ا علم يمكن أنھ ات الدوراملقر ن  .لب
 التكيف ع قائمة ات استخدام: Adaptive MOOCs رمقر ع ات املقر ذه  رعتمد

وجمـــــع التقيـــــيم، أســــاس ـــــ ع ــــصية، ال الـــــتعلم ات ـــــ خ وتقــــديم للتكيـــــف، ميــــات وار زا
ــــذا ـــسمح و ن، للمتعلمـــ أصــــعب ات مـــستو وتقـــديم القبليــــة، باملتطلبـــات املتعلقـــة البيانـــات

للمت ات املقـــر مـــن بارالنــوع ن املعرفـــة،النتقـــالعلمـــ يـــان ب ـــستخدمداخــل و م، ا ـــ فقـــا وو
مستقبليا ات املقر ر تطو التقييم ونتائج الرأي استطالعات
ً

 .ر
 املجموعــــــات ــــــ ع قائمــــــة ات ن: Group MOOCsرمقــــــر ــــــو ت ــــــ ع ات املقــــــر ــــــذه رعتمــــــد

واحت للمعلومـــات، م ـــسا اك ـــادة لز ن؛ املتعلمـــ مـــن ة صـــغ ـــشاركية ـــمجموعـــات م ا،فـــاظ
ـــذا الو ات املقـــر مـــن تنميــــةرالنـــوع ـــ ع عمـــل و ن، املتعلمـــ مـــن ة ـــ كب أعـــداد بوجـــود ـــسمح

ـــا اختيا يـــتم واملجموعـــات ـــة، التجا عمـــال ات مقـــر مثـــل خاصـــة بأعمـــال تـــرتبط ات ـــا رم ر رر
عو يتـا مرشـدين مجموعـة ـل ول والنوع، ستعداد، و ان، امل أساس ع برامج نباستخدام

امل ام ـ نال علــتعلمــ مـابخطـة وتنفيــذ ، املقـر درم ســتانفو اســتخدمت وقـد ليفــات، ت مـن ربــھ
Stanford ات املقر من النوع   .رذا

 تــصاالت ــ ع قائمــة ات تــصاالت: Connectivist MOOCsرمقــر ــ ع النــوع ــذا عتمــد
مسبق العل املحتو يحدد وال الشبكة، ًع ى وتوليُ املعرفة إنتاج ع وتركز اا،  .د

 جـلراتمقـر ة أيــام،: Mini MOOCsقـص أو الـساعات، مـن لعـدد ـستمر ات املقـر ـذه رو
للمجــــــاالت مناســـــبة ـــــ أك ــــــا أ كمـــــا ، ـــــ كب ل ــــــش ـــــشرة من أصـــــبحت قليلــــــة، ات ـــــا م رلتنميـــــة

الدقيقة  .النوعية

مفتو ات املقـــر أن ـــ ع ـــا بي فيمـــا تتفـــق ـــا جميع أن إال الـــسابقة يفات التـــص عـــدد غـــم رو َّر حـــةَّ
وتحــسنMOOCsرصداملـ ، ـ وامل ــادي والتطـو والتعلـيم، يــاة، ا مـدى الـتعلم فــرص ـد َّتز ُ ر

حـو املتمركـز الـتعلم ات ـا م عـز و ـار، بت و بـداع ع ـ ا أ كما ومخرجاتھ، التعليم لجودة ر ز َّ ُ ُ

جتما والتعلم ي، الذا والتعلم  .املتعلم،

ات املقر تواجھ ال امفتوحرالتحديات   :MOOCsدرملصة

املــصدر مفتوحـة ات املقــر ا تقــدم ـ ال املتعــددة املزايــا مـن الــرغم ـ نــاكMOOCsرع أن إال ،َّ

م املث ستفادة دو تحو ال التحديات من نمجموعة مـاال بحـسب ـا أبر ـيص ت مكـن و ز،
الرا وكفا)2019 (ذكرتھ وعالم وأحمد)2019(، ي) 2016(،   : فيما

عتم: اللغة .1 نإذ النـاطق ن املتعلمـ اسـتخدام مـن يحـد ممـا ـا، معظم ـ يـة نجل اللغـة ـ ع د
ا ل أخر  .ىبلغات

ة .2 املـصدر: رسـتمرا مفتوحـة ات املقــر ل نMOOCsرـ املتعلمــ اب ـ ال مرتفعـة معــدالت
إ ة، املختا س رالدر مـو نـامج ال ايـة ـ ح م مـ يبقى من بأن اسات الد ش تھرذ ـس % 15ا

ـــــ التحلــــــيالت% 30إ عــــــض بحـــــسب ذلــــــك رجـــــع و نفقــــــط، املتعلمــــــ ن بــــــ التفاعـــــل غيــــــاب ـــــ إ
ساتذة  .و

التحتية .3 ية التعليمية: الب ئات الب داخل العالية الكفاءة ذات نت ن شبكة توافر  عد



 

 جامعة األزھر
اھرةكلیة التربیة بالق  

بیةجلة الترم  
 م2021  لسنةیولیو، )األول(، الجزء )191(: لعددا
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نجــــــا عوامــــــل ــــــم أ مــــــن ــــــا ج املــــــصدرروخا مفتوحــــــة ات املقــــــر اســــــتخدام ــــــزMOOCsرح عز و ،
ااملما  .يدةرسات

املــــصدر: لالوصــــو .4 مفتوحــــة ات املقــــر عــــن البحــــث يــــصعب بMOOCsرإذ ــــس ا؛ جاع واســــ ،
نت ن ومنصات مواقع ا شر أماكن  .عدد

للــتعلم .5 املــصدر: الدافعيـة مفتوحــة ات املقــر تتطلــب ــMOOCsربحيــث أع للــتعلم مــندافعيــة
التقليدية ات املقر  .راملعتاد

والتواصـــل .6 يتط: التفاعـــل ـــذا نو تـــضم معلـــب التقـــو وتقـــديم امن، ـــ امل التعلـــيم وأدوات ناصـــر
املفتوح ا الد املقر داخل والتفاعل تصال أدوات ر تطو مع ي ا وال ي رالبنا  .MOOCر

ــــودة .7 املـــــصدر: ا مفتوحــــة ات املقـــــر جـــــودة عـــــددت مMOOCsرإذ وخلفيـــــا ن املـــــؤلف بتعـــــدد ،
ــــذا و والفنيـــة، ــــة، بو وال مــــالعلميـــة، مـــؤلفييتطلـــب باملعــــاين افيـــة معرفــــة ات املقـــر رتلــــك

ة، بو اال شر و ا تصميم عند والتفاعلية  .والفنية،
ــــاليف .8 الت تحمـــل ــــ ع ة والقـــد ـــل إنتــــاج: رالتمو املـــصدرعـــد مفتوحــــة ات ًأمــــراMOOCsراملقـــر

اســــة د حــــسب و ماديــــا، لفــــا رم ً مً الكــــر البــــا عبــــد ــــ) 2018 (وعبــــد س د إنتــــاج لــــف ري راملقــــرُ
مـناملفتـوح ـ € 000 30املـصدر عمليـا، € 000 60إ أو ـا نظر ـان إن س الـد طبيعـة ًبحـسب ً ر

ا إل سب املن امعة وا املوضوع، ع عتمد ذا  . و
ا .9 امللكيةتراخيص وحقو شر املـصدر: قل مفتوحـة ات املقـر مـؤلفي مـن يتطلب ذا ،MOOCsرو

و التأليف تراخيص حو جيد م ف ا امللومستخدم شر وال ةفتوح، الفكر امللكية  .قحقو
جديــــــدة .10 ات ـــــا املــــــصدر: رم مفتوحــــــة ات املقــــــر ــــــ إ الوصــــــو يتطلــــــب رإذ ســــــاتMOOCsل واملما ر،

ــ تتمثــل جديــدة، ات ــا م ــا تــصاالت،: راملرتبطــة و املعلومــات بتكنولوجيــا املرتبطــة ات ــا رامل
املعلومات جاع واس البحث ات ا وم ي، الذا التعلم ات ا روم ار ا وم النقدر، نةت  . رواملقا

ي ق طر عن التحديات تلك من عض ع التغلب يمكن أنھ الية ا اسة الد روتر   :ى

 مفتوحـــــة ونيـــــة لك ات املقـــــر تقـــــدم ـــــ ال يـــــة العر املنـــــصات وتـــــصميم ـــــشاء إ ـــــ رالتوســـــع
 .MOOCsاملصدر

 ب لتــــد يــــة التد ات الــــدو رعقــــد ر املــــصدرر مفتوحــــة ات املقــــر إ MOOCsرمــــؤلفي ــــ ــــع انتاج
العاملية للمعاي   .ًوفقا

 ل الوصـــو يل ـــس ـــ ع ة قـــاد رســـة ف بـــرامج لاســـتخدام املـــصدر مفتوحـــة ات  MOOCsررلمقـــر
ل سرب و ولة  .س

 املــــــصدر مفتوحــــــة ونيــــــة لك ات املقــــــر تقــــــدم ــــــ ال املنــــــصات تجمــــــع معتمــــــدة ــــــة ج رتــــــوف
MOOCsامل حقو يحفظ نظام ظل ماديا ا وتدعم ا، سق قوت الً ةلكية  . فكر

املصدر مفتوحة ات املقر تقدم ال   :MOOCsراملنصات

ســتفادة تتحقــق ــي ــل مفتوحــةاملث ات املقــر الــتعلمMOOCsاملــصدررمــن فــرص وضــمان ،
التعليمية املؤسسات ن ب املعرفة ومشاركة ياة، ا مدى املستمر ر والتطو ن،والتعليم ،واملتعلمـ

ن ن،،والباحث اديمي منُصو لتممت شطةتلكقديمصات و التعليمية، امج وال ات، راملقر
الــتعلم ومـصادر ـة، بو ونيـةال ــ؛لك ـا وإتاح ــا، م سـتفادة و ــا إل الوصـو عمليـة ل ــس لل

ن للمؤلف ة الفكر امللكية حقو ع فاظ ا يضمن ما و ان، م أي ومن وقت   .قأي
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امل مفتوحة ات املقر منصات عرف رو
ُ

اMOOCsصدر تفاعليـة: ""َّبأ عليميـة برمجيـة منظومة
شـــبكة ـــ ع املـــصادر متعـــددة املــة التعليميـــة،مت امج ـــ وال اســـية، الد ات املقـــر لتقـــديم نـــت رن ر

وقـــت أي ــــ ن للمتعلمـــ ونيــــة لك الـــتعلم ومــــصادر ـــة، بو ال ـــشطة لومــــنو ــــش ـــان م أي
أدوات باســــتخدام امن، ــــ م ــــ وغ امن ــــ املعلوتكنولوجيــــم ةا بــــصو التفاعليــــة؛ تــــصاالت و رمــــات

املتعلمت م تقو من املعلم سن،" (مكن ص2019ا ، .192.(   

وو نــت، ن شــبكة ــ البحــث خــالل الذكيــة،مــن ــزة ج ــ ع ونيــة لك املتــاجر ــ إ الرجــوع
أبــل: مثــل ـــدIOSمتجـــر وأندر مــنAndroidو، ـــا مــا صـــد و وحــصر اتابـــتخــتصمنـــصاتر، رملقر
املــصدرونيـةلك املــستوMOOCsمفتوحــة ــ ــىع ،املح والعــال ــي التوصــلفقــدوالعر تــم

أبر التاامل تلكزإ النحو ع وذلك   :نصات،

أوال
ً

املصدر:  مفتوحة ات املقر تقدم ال ية العر   :MOOCsراملنصات

ــــي ة:Ethraiإثرا ملبــــاد ونيـــــة إلك ل"رمنــــصة الــــوط نـــــامج عــــال ب عـــــدرلتـــــد إحـــــدى،"ُن ــــ و
ـــد مع ات الــوطرمبــاد التحـــو برنــامج ضـــمن العامــة ة لدا كفـــاءة2020ر فــع ـــ إ ــدف ـــ وال ر،

ئــــــة ب ــــــ ع م ف معــــــا ــــــادة و م ا ــــــا م ر تطــــــو مــــــن م تمكيــــــ خــــــالل مــــــن املدنيــــــة دمــــــة ا رمــــــوظفي زر
ـــــسر ـــــل ب تفاعليـــــة ونيــــة ملـــــوإلك يمكـــــن املنــــصة ـــــ يل ـــــ ال فبمجـــــرد ولة، دوســــ ا مـــــةظفي

الاملدن امج ـــ ال مـــن ســـتفادة بمحتــــويـــة تنفـــرد ـــ وال ـــي، إثرا ـــ ع املقدمـــة ونيـــة لك يـــة ىتد ر
مـــــن ســـــتفادة و يل ـــــ ال فرصـــــة ـــــا ا ز ميــــع ـــــيح ت كمـــــا عاليـــــة، جـــــودة وذي معتمـــــد رتــــد وَّر

ثر و املعرفيـة ـدمات ا مـن سـاتالعديـد ومما ـة دا التنميـة مجـاالت ـ رائيـة ار ة ديثـةردا
ي،(   ).2019إثرا

اك املــــــــصادر:رإد مفتوحــــــــة ماعيــــــــة ا للمــــــــساقات يــــــــة عر ونيــــــــة إلك تــــــــم)MOOCs(منـــــــصة ،
عليميــة مــساقات تــوف ــ إ ــدف والتنميــة، للتعلــيم انيــا امللكــة مؤســسة مــن ة بمبــاد ا ــس رتأس ر

تط ع يقوم ودة ا العالمعالية ادي وأ اء خ من نخب ا ا محتو ر يو أجمـع،والعـالمالعر
تقـديم ـ إ مـعباإلضـافة بالـشراكة اك إد عمـل يـة، العر للغـة جمـة امل العامليـة املـساقات  رعـض

edX امعـــة عـــة والتا العـــالم مـــستو ـــ ع ـــ و ونيـــة لك التعليميـــة املنـــصات إحـــدى ـــ ىو
ـــــد ومع كيـــــة م فرد فرصـــــةرـــــا تـــــوفر كمـــــا للتكنولوجيـــــا، س ـــــشوس بمـــــماسا ساقاتلتحـــــاق

اتمت املـستو افـة وع ننوعة للمتعلمـ يمكـن ي، مجـا ل ـش و يـة العر باللغـة ن النـاطق ميـع
ـــس اك إد أن بالـــذكر ـــدير ا ومـــن ـــي، و إلك ل ــش املـــساقات إتمـــام ادات شـــ ـــ ع ــصو را ل

العــــرب اء ـــ ا ــــ وتحف إبـــراز ــــ إ ــــأيـــضا التعلي املحتـــو إلثــــراء املجـــاالت افــــة عىمـــن ـــي ــــالعر
ومعرفن م ا خ ومشاركة ـنت ع ـا وطرح مـساقات ر تطـو خـالل مـن العـرب ن املتعلم مع م

اك،( املنصة   ).2019رإد

العلميـــة، :إدالل املجـــاالت ـــ املجانيـــة، التعليميـــة ات الـــدو مـــن مجموعـــة تقـــدم يـــة عر َّمنـــصة َّ َّ رَّ ّ
ِ

ُ َ
ِ

جتمو و والفنيـة، والتقنيـة، ـة، َّدا َّ ـَّاعيـة،رَّ اَّوالتنمو املجـاالت مـن ــا وغ ِة بحــثُ و ـا ـتم ـ ل
ُ َ َ

ِ
َ َ

اســـــم ـــــا عل يطلـــــق ـــــي، العر الـــــشباب ـــــا متخصـــــصو" دالالت"ُع ـــــا ف يقـــــدم يـــــة، وتد نعليميـــــة ُ ّ ُ
ِ

ّ
ِ

ُ ر
م وصــل حلقـــة ــ عت كمــا عاليــة، بجــودة املعلومــة َخالصــة َ

ٍ
َ َُ َ َ َ ُ

ٍ اِ ـــ خ مــن املحتــو مقــدمي ن بــ َعرفيــة ُ ى َ ُ ّ
ِ ُ َّ

ٍءِ
ن،ُومتخ املعرِّصـص عــن ن البـاحث ن ــ ِو

َ
ِ

فئــاتَ مــن املمتـدة الفئــات مختلــف ـ يــصنفو الـذين فــة
ُ

ِ ن َّ ُ

ــ م ــسا الـذي مــر عمــال، واد و ن املـوظف فئــات ـ إ صــوال و العمــل، عـن ن والبــاحث ِالطلبـة
ُ َّ ر و

َّ ُ ً
ِ

َ

ا وقد م ا ا م ر رتطو  ).2019إدالل،(مر
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ق اديمية إلك:أ اديمية متأ ـونية ـدماتخصصة وا املنتجـات ق ـسو و عـالم، مجـاالت
ـــ غي إلحــداث ديثـــة، ا التقنيــة الوســائل لتوظيـــف ــس ديــدة، ا ع املـــشا وإطــالق رالواعــدة،

املختـص خـالل مـن واملؤسـسية، ة ـشر ال ات والقـد الكفـاءات فع م س ، رإبدا ر نُ سـ واملما رن
الت وإتاحة عالم، وعليممجاالت وقت التخصل جميع و ان، م أي اديمية( صاتمن أ

  ).2019ق،

ب الــــسعودي:ودر ة ــــشر ال د املــــوا صــــندو ـــــا يرعا ، ــــ ك وطنيــــة ســــعودية ة رمبــــاد قر ،"ـــــدف"ى
الطلبـــــة ر تطـــــو خـــــالل مـــــن وذلـــــك الـــــسعودي، العمـــــل ســـــو احتياجـــــات تلبيـــــة ـــــ ع عمـــــل قحيـــــث

ا ـا م ر بتطـو ن والراغب العمل عن ن ومـستروالباحث الـوم م تقـدوا متقدمـة، جـات د ـ إ مرظيفي
مختلـــف ــ ات ــا امل ر تطــو مــن تمكــن ومجانيــة، مختلفــة ونيــة إلك يــة تد بــرامج ب در رمنــصة ر

ّ
و

املختلفــــة، التواصـــل ات ــــا وم ـــ اســــب ا اســـتخدام ات ــــا وم يـــة نجل اللغــــة مثـــل راملجـــاالت ر
املجــــــاالبا عــــــض ــــــ يـــــة التد امج ــــــ ال ــــــ إ املتخرإلضـــــافة املت البيانــــــاتصـــــصة وتحليــــــل حاســــــبة

ــــ يـــــةوال التد امج ــــ ال مـــــن ــــا وغ ن التــــأم ومنـــــدوب الفوتــــوغرا ر والتـــــصو ة والــــسكرتا ق رسو ر
ب،(املختلفة   ).2019ودر

اق ا:ور باللغـــة اديميـــة أ اســـية د مـــواد بتقـــديم ـــتم مجانيـــة، عليميـــة شـــرمنـــصة ـــ يـــة لعر
أ ا يقــــــــدم والتخصــــــــصات، وننــــــــاديميواملجـــــــاالت ــــــــ العمتم العــــــــالم جــــــــاء أ مختلــــــــف ــــــــي،رمــــــــن ر

تقـــــدم إذ املتخـــــصص؛ ـــــ واملعر ـــــ العل م مخـــــز مـــــن املـــــستفيدين دائـــــرة لتوســـــيع وومتحمـــــسو ن
ن واملـــوظف م، تخصـــصا مجـــال ـــ م ف معـــا لتنميــة ـــسعو الـــذين ن ـــامعي ا للطـــالب ا رخــدما ن

م لـــــد مـــــسممــــن ــــل ول مـــــا، تخــــصص ـــــ ــــ املعر ستكـــــشاف بــــاللفــــضو وتمتع ادةتعلم ســـــ
ف ا، لـــــذا أســـــبوعيا،املعرفيـــــة ا محاضـــــرا عـــــة ومتا م تمـــــام ال ة ـــــ املث باملـــــادة لتحـــــاق م ـــــا بإم

ً

م يناس الذي الوقت و انوا أينما اسة الد مالء و ن املحاضر مع روالتفاعل اق،(ز  ).2019ور

مجموعـةمنص :Zadiزادي ات مبـاد مـن املفتـوح، الشر للتعلم ـدرة ـزاد، تقر ا فف املعـا رب
عـــسر ملـــن عـــسرالـــشرعية أو املزدحمـــة، م بـــرامج أو م إقـــام ـــان م ب ـــس ـــا إل الوصـــو م لعلـــ

ة والقــد ديــة وا الرغبـة م وعنــد ديثـة، ا التعليميــة ــدمات ا مـن ــا خلو ب ـس ــا م ف م رعلـ
التقن مــن ســـتفادة ــ الع تقــديم ـــ املنــصة اعتمـــدت الـــتعلم، ــ يـــات

ُّ
امل ـــتعلـــيم ع نظـــامفتــوح

(MOOCs)) املفت الشر للتعلم ادي   ).2019وح،زمنصة

مـن :سديم مـة كر رعايـة و املباركـة، التقنيـة مؤسـسة من املقدمة ات املباد أحد سديم رمنصة
ــــ ن للعــــامل ــــ متم تـــد محتــــو بنــــاء ـــ إ املنــــصة ــــدف يـــة، ا ــــ الراج ســــليمان رمؤســـسة ى

وج خـــاص، ل ـــش ح للــر ادفـــة ال ـــ غ عـــام،املنظمــات ل ـــش ـــي العر العــالم ـــ ن املـــستخدم ميــع
ـس إثـركمـا ــ ـيإ العر ــ املعر املحتـو اىاء يقــدم يـة تد ات دو ــ ع املجـاالت، مـن العديــد رـ ر

ن للمتــد ــ العل املـــستو فــع ــدف وذلـــك املجــاالت، شــ ـــ ن املتخصــص مــن رعــدد ســـديم،(ىر
2019.(  

متخصــص:ســند مجانيــة، ونيــة إلك اديميــة ـــأ ع املتــصل بالــسند الــشرعية العلــوم بتعلـــيم ة
التح والطوجـــــھ باقيـــــق خـــــذ مـــــع وثـــــة، املو قـــــة طرر والـــــر النافعـــــة ديثـــــة ا ســـــاليب و لوســـــائل

ــــ الن ــــ إ والتلقــــي خــــذ ــــ متــــصل ســـند ذا واســــاتذة مــــشائخ ا يقــــدم التطبيــــق، ــــس لت بـــالواقع
ســند ــيح ت وســلم، بھ ــ و وآلــھ عليــھ هللا صــ املــصطفىمحمــد دار ملــن املــسند والتلقــي خــذ
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اســـ ســـالرللد ــــات ع علمية مـــواد ــــشمل اســـية د ــــرمراحـــل املتلقـــي تفيــــد ـــة ودعو ـــة و وتر ميــــة
ة دو ـــ مــشاركة أو كتــاب إتمــام ادة وشــ مرحلــة، إكمــال ادة شــ اديميــة تمــنح وآخرتــھ، ردنيــاه

اسـية الد املراحـل جميـع اكمـال عنـد تخـرج ادة وشـ عة،(رتخصـصية، الـشر علـوم سـند اديميـة أ
2019.(  

ســة مبــاد:رمد مؤســـسمـــن التعليميـــةرات املنـــصة تــضم العامليـــة، مكتــوم آل اشـــد بـــن محمــد رة
يــــا عر ــــا نوع مــــن العــــرب،5000ًالرائــــدة الطــــالب ن ملاليــــ مجانــــا متاحــــة بالفيــــديو، ــــ علي س د

ً
ر

ا والعلـــوم اضـــيات والر حيـــاء و والكيميـــاء يـــاء الف مـــواد ــــــشمل إ ناد باالســـ ـــا عر تـــم لعامـــة،
املنـــا إذالعاملأحـــدث اســـييـــة؛ الد املنـــا مختلـــف الـــصفرغطـــي ـــ وح طفـــال ـــاض مـــن رة

ــــ وتطبيقــــات بات تــــد ســــة مد منــــصة تــــضم التعليميــــة ات الفيــــديو جانــــب ــــ وإ عــــشر، ي رالثــــا ر
إ ، ـــــام ت إطـــــار ـــــ التعليميـــــة العمليـــــة عـــــز بمـــــا العلميـــــة، املـــــواد املـــــسابقاتزمختلـــــف جانـــــب ـــــ

ية   .)2019البيان،(التحف

ع إلدنظام التعلمن ة ـ:را ع عمـل الـسعودية، يـة العر باململكة التعليم ة ا و ا شأ أ رمنصة ز
ــــــد ومعا يــــــة جن س واملــــــدا العــــــام للتعلــــــيم املحدثــــــة، اســــــية الد ات املقــــــر ــــــ إ الوصــــــو ــــــس رت ر ر ل

السع س املدا إ باإلضافة للصم مل روفصو والتقـل ن املعلمـ أدلـة وتـوف ـارج، ا م،ودية و
بنــــــكمـــــا ســـــتقــــــدم مــــــن الف يــــــضم أســــــئلة افــــــةك ــــــ لة واملــــــ اضــــــية ف س والــــــدر وئلة،

الطـــــالب قبـــــل مـــــن ســـــئلة طـــــرح انيـــــة إم إتاحـــــة ـــــ إ باإلضـــــافة الـــــسعودية، اســـــية الد ات راملقـــــر ر
ع جابــــة ــــتم و اســــية الد ات املقــــر افــــة ــــ ن رواملعلمــــ ن،ر املتخصــــص مــــن ــــق فر ــــق طر عــــن ــــا ل

ال ــــــملــــــساعدة لطالــــــب الالوصــــــو علــــــم عليــــــھ ل ــــــس و باســــــتخداملمعلومــــــة، ديــــــدة، ا ف رملعــــــا
التعلم ة املتطو التكنولوجية    .رالتقنيات

ـم مــصر:نف ـ ـ املد التعلـيم ملنـا ـسط م شـرح تقـدم مبتكـرة، ونيـة إلك عليميـة رمنـصة
زائـــ وا والـــسعودية ا مـــنروســـو ا مـــد ات فيـــديو ـــق طر عـــن ـــت و وال اد20-5ر دمـــةقيقـــة،

سمجا املدا لطلبة امل بال ارنية م املستفيدين م،(وجميع   ).2019نف

ــاديمي أ الــسعودية،:ننـو يــة العر باململكـة للقيــاس الـوط املركــز مــن املعتمـدة املنــصات أحـد
مـــــع اك باالشـــــ الـــــسعيد ز عبـــــدالعز الـــــدكتو ا ـــــس بتأس ـــــرقـــــام إ نـــــو ـــــدف الـــــضلعان، نمحمـــــد

ع الطـــالب اجتيــامــساعدة اختبـــاـــ املقـــدرز والتحــصي ات القـــد الـــوطرات قيـــاس مركــز مـــن مان
وتوصــــيل شــــرح مــــة م م عــــاتق ــــ ع أخــــذوا الــــذين ســــاتذة مــــن نخبــــة بواســــطة وذلــــك باململكـــة،

العمــل ــق فر فقــام وممكنــة، لة ســ ذاتــھ الوقــت ــ و وجذابــة شــيقة بطــر باســتخدامقاملعلومــات
اء الـذ خـالل مـن ديثـة، ا والفصـطناالتقنيـات والتـدو، التفاعليـة، ات ادفــة،يـديو ال نات

ا عـــض مــع تتــداخل ــ وال ونيـــة، لك لعــاب مــن وأنمــاط املباشـــر، الــشرح خــالل مــن وكــذلك
نو منصة داخل العمل ق فر عليھ س الذي املن لتؤسس  .نالبعض
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املصدر: ًثانيا مفتوحة ات املقر تقدم ال ية جن   :MOOCsراملنصات

: Codecademy GO ـ ـودة ا عاليـة عليميـة مـساقات تـوف ـ إ ـدف متخصـصة، منـصة
مثـــل مجـــة، ال لغـــات علـــيم اللغـــات،: مجــال مـــن ـــا وغ ـــي، و و ، ـــاثيو و ت، ســـكر افــا ا رلغـــة ن

ن املختص من عدد ا يقدم ية تد ات دو رع   .املجالر

Coursera:مجانيــــ مــــساقات تقــــدم عليميــــة امعــــات)MOOC(ةمنــــصة ا ــــ أك مــــع نبالتعــــاو
ن بــــ التعـــــاو يــــتم العـــــالم، مــــستو ــــ نع ـــــذه Courseraى اتو الـــــدو عــــض إلتاحـــــة امعــــات را

مثــــل املختلفــــة، املجــــاالت مــــن العديــــد ــــ ــــا اصــــة ا والطــــب،: التعليميــــة يــــاء، والف ندســــة، ال
جتما والعلــــوم اضــــيات، والر حيـــــاء، وعلــــم ــــسانية، وعلــــوالعلــــوم اســــعيـــــة، ا ،وم ـــــ ب

التخصصات من ا وغ اللغات، علم و عمال، ة سات،مح(روإدا و و   ).2016راضرات

edX:التقنيـة للعلوم س شوس ماسا د مع مع بالتعاو د فا ا جامعة ا أسس ائدة، نمنصة ر ر ر
)MIT (عـــام مـــن2012ــ ـــدة وفر ـــودة ا عاليـــة مجانيـــة عليميـــة و يـــة تد ات دو تقـــدم ر، ـــار نوع
أفــمـ قبـل ـن ــ ن للمتعلمـ العـالم ــ واملؤسـسات امعــات وا ن املعلمـ ــاضل م ــل أك وتـضم ن،

منـــصة90مــن أعــضاء امعـــات ا أن املنــصة ـــذه ـــ مــا وأفـــضل عامليــا، ا ًشـــر ً
edXن ويتـــصدر

حـسب العالم حو فضل ون عت و امعات ا يف لتص ُQS World University Rankingsمـع
م عحصول تقديرًدائما جات د   .رأع

Khan Academy: ،خــــان ســــلمان ا ـــشأ أ حيــــة، ــــ غ ــــاديرمنــــصة العلــــم ــــشر ل ــــدف
مجانيـة ـة نظر مـصادر اديميـة وتـوفر ا، تطـو ـ ك عـد عليميـة أساليب مستخدمة ميع، ل

ً
ر

ُ

امل ـذا ـ الـسباقة عـد بذلك و ، عال علي مستو ع ا تحض اىتم و اجـال، ـإلضـافة
حاليــ اديميـــة تقــوم يــة نجل باللغــة املتــوفرة ات اتالفيــديو الفيـــديو ترجمــة ــ ع بالعمــل ا
ً

العالم لغات جميع خان،(إ اديمية   ).2019أ

Lynda: ســــــاتذة مــــــن ــــــ كب عــــــدد تــــــضم ي، الــــــذا الــــــتعلم مجــــــال ــــــ الرقميــــــة املنــــــصات أقـــــدم
ن ف املح اء وا ن اتاملجاالمختلفوالباحث الـدو ف املنـصة تقـدم املتنوعـة، العملية رت

الرائجــــة املجــــاالت افــــة ــــ نــــت ن ــــ التعليميــــةع ات املــــسا قــــسم ــــ ع وتحتــــو العــــالم، رحــــو ي ل
كما املة، يةال العر للغة جمة م املنصة ات فيديو معظم   . أن

Memrise: مــن ــ أك لــتعلم فاعليــة ــ أك اإل100منــصة ــسســبانية،لغــة، ملانيــة،والفر و ية،
غاليـــة يرلنديــــة،وال و يطاليـــة، و ــــة، و وال واليابانيـــة، يـــة، انتون وال نية، الــــص ن واملانـــد ر، ر

د والـــــــــــسو ولنديـــــــــــة، وال ـــــــــــة، لز والبولنديـــــــــــة،والو ـــــــــــسلندية، و اتاالنيـــــــــــة، وال والفنلنديـــــــــــة، ية،
يـة والعر سـية، ـات(ووالر ل عـدة ـ)متـوفرة وح ،املركبـةاللغـات، لينجــو وال انتو، سـ نمثـل

اللغـــات مـــن ــ والكث والنـــا ي، والـــدوثرا بونـــا، ي تقنيـــاتوالتــو أفـــضل املنـــصة ــستخدم ، ىخـــر
علــوم ــ املعتمــدة كمــاالــتعلم ة، ــ كب ــسرعة ــ والتحف الــتعلم عمليــة ن لتحــس وذلــك عــصاب؛

إنجــاز أو جديـدة، لمـات لـتعلم ـداف أ وضـع ميمكـن خـالأشـياء كمــاحـددة معينـة، منيـة ة ـ ف زل
اخ ـا خالل مـن يمكـن ـ ال ات ختبـا مـن ال أشـ عـدة املنـصة مثـلرتتـضمن ـة، اللغو ات ـا امل رتبـار

ات ـــــا وامل املتعـــــددة، ات رختيـــــا مـــــنر ـــــا وغ والكتابـــــة، ع، الـــــسر والتـــــذكر ســـــتماع، و الـــــسمعية
ات ختبا   .رأساليب
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:Open HPI ا للمساقات ـMOOCاملصدرمفتوحةماعيةمنصة بالت اسـو ـد مع ـا يرعا ،
Hasso Plattner Instituteسدام وتكنولوجيـابو الكمبيـوتر علـوم مجـال متخصصة بأملانيا،

ملانية و ية نجل ن باللغت   .املعلومات

Ted:متحـدث قبـل مـن ـشر ال ـستحق ـ ال القيمـة ـار ف و للمحاضـرات املـة مت ـمَّمنصة ل ن
وتجخ املستات مع م ا وأف م تجا و شار و معينة، مجاالت ب را ر لقـانر خـالل من ن ءاتمع

ا مــد ة قـص محادثـات عــام18أو ا ـس تأس تـم أقــل، أو حــو1984دقيقـة كمـؤتمر بــدأت وقـد ل،
جميــــــــع غطــــــــي و ة وشـــــــ فــــــــة معر منظمـــــــة أصــــــــبحت ن و ـــــــسلية، وال والتــــــــصميم والتكنولوجيـــــــا

ا بــاملجــاالت مــنلعلميــة تــم100أك ــ ال واملحادثــات اللقــاءات جميــع التطبيــق ــ ع وجــد و لغــة،
ا ي، (TEDمؤتمراتإلقاء   ).2015التوا

املصدر مفتوحة ات املقر امدعمMOOCsرتوظيف ا   :التعليم

املـصدر مفتوحة ات املقر استخدام تـصبودعـمـMOOCsرعد ملـا تحقيقـا ـام ا ًالتعلـيم

خطــة للمملكـــةالتنميـــةإليــھ ـــةالعاشــرة ؤ و الــسعودية، يــة التعلــيم2030رالعر إتاحـــة افـــةــ ل
التعلــــــيم، لقطــــــاع ــــــل التمو مــــــصادر ــــــع وتنو ، ــــــام ا التعلــــــيم كفــــــاءة ــــــز عز و املجتمــــــع، شــــــرائح

ـــــ ع ع ــــ عليميــــة ئــــة ب وإيجـــــاد العمــــل، ســــو ومتطلبــــات التعلـــــيم، مخرجــــات ن بــــ قواملواءمــــة
ب و ار،البحث العملوت لسو مة الال ات ا وامل ف املعا ن املتعلم اكساب م قس ز ر   .ر

إجمــــــا مكــــــن املــــــصدرو مفتوحــــــة ات املقــــــر توظيــــــف مزايــــــا أبــــــر رل التعلــــــيمدعــــــمــــــMOOCsز
ام يا الن(فيما   ):2017،ال

ن - للمتعلمــــــ ــــــسبة املــــــصدر:بال مفتوحــــــة ات املقــــــر اســــــتخدام م ــــــMOOCsرــــــس
الــــ ات ــــا م ر الــــذرتطــــو والتعلم ي، ــــتطــــوا ع م قــــد عــــز و ن، للمتعلمــــ ــــ راملعر ز ر

ي ي كما الناقد، مـعالتفك التواصـل ل س و العالم، أنحاء مختلف من املحتو ىح
ـ ع ـم ملـن الـتعلم فرصـة وفر و وقت، أي و ان، م أي من ن واملتعلم اء، ا

ع عــــالوة ي، مجــــا ل ــــش جديــــد ء ــــ لــــتعلم ســــيلة و العمــــل، أس
ً و ير ذلــــك ــــــــ ن

املــــــصدراســــــتخ مفتوحــــــة ات املقــــــر القــــــرMOOCsردام ات ــــــا م ن املتعلمــــــ نلــــــدى ر
ا ـا ات املقـر تلـك م ـس كمـا الرقمية، مية محو واملتمثلة ن، والعشر ردي

ـــسد و ، ــ ا الد م تحــصيل عــز و اســية، الد م ا ملقــر ن املتعلمــ يعاب اســ رــادة ر زز ر
لد ن مع تخصص أو مجال لتعلم م شغفحاج  .بتعلمھم

لألســـاتذة - ــسبة املـــصدر:بال مفتوحـــة ات املقــر اســـتخدام بابســـMOOCsريـــوفر
مــن تحــسن ـ َّال ـمُ تمامــاتأدا ذو اء ــ ا مـع التواصــل ــ م ـس ــا أ كمــا ي،

ات ــــا وم معلومــــات وتكـــسب ، ــــ وال ـــ امل التطــــو انيـــة إم ــــيح وت كة، راملـــش ر
امل التعلم يتحقق ذلك و وجديدة؛ مستمر، ياةالتعلم ا  .دى

امعـــات - ل ـــسبة ـــيح:بال املــــصدرإي مفتوحـــة ات املقـــر واســـتخدام MOOCsرنتـــاج
بـأدوات م عـ ستعاضـة يمكن إذ ساتذة؛ و ن املوظف اليف ت تخفيض انية إم
أعــداد التحــاق ب ــس ة ــ كب واقتـصادية اجتماعيــة منــافع لتحقيــق إضــافة تقنيـة،

كمــ ن، املتعلمــ مــن ــائلــة يمكــن البا ــةيع و وإيجــاد ــار، بت و ، ــ العل حــث
العامليةل امعات ا مستو ع  .ىامعة
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التعليمية - للعملية سبة املـصدر:بال مفتوحـة ات املقـر اسـتخدام MOOCsريحقـق
مــن ن املتعلمــ مــن ة ــ كب مجموعــة علــم ا اســتخدام ــيح ي كمــا الــتعلم، ــ نــة واملر

وا ــــــسيات، وا عمــــــار، الفيـــــــات،مختلــــــف إضـــــــافةروالقــــــد تمامــــــات، و ت،
العملي ن مةلتحس ال البيانات باستخدام التعليمية ـيح)Big Data(ة ت حيث ؛

املحتـــــو إثـــــراء ذلـــــك ـــــ ع عـــــالوة الـــــضعف، نقـــــاط بـــــع وت ن، املتعلمـــــ ـــــشاط بـــــع ىت
خاص ل ش ي العر واملحتو عام، ل ش  .ىالعال

منـصات        من العديد دت ش ذلك أجل اتاملقـمن وظـا MOOCsاملـصدروحـةمفترر م ا تطـو
ً

ًر
الــــــسنوات رـــــ وتطــــــو جودتــــــھ، فــــــع و ، ــــــ الرق ــــــا محتوا وتـــــوف ــــــا، بناء ــــــ املاضــــــية رالقليلــــــة

ا ســـــ و منـــــصة جـــــاءت العـــــال الـــــصعيد ـــــ فع ره، تطـــــو ـــــ املـــــستخدمة دوات و رالوســـــائل
Courseraوإديكــــس ،edXــــادي أ وخــــان ،Khan Academyولنــــدا ،Lyndaوتيــــد ،Tedــــ ،

مــــن ن بــــاملالي الغنيــــة املنــــصات املــــصدراملطليعــــة مفتوحــــة ات املجــــاالت MOOCsرقــــر افــــة ــــ
وإدالل ــــي، وإثرا اك، وإد اق، ر منــــصة احتلــــت ــــي العر الــــصعيد ــــ وع العــــالم، حــــو رالرائجــــة و ل

م يــة والتد التعليميــة ات املقــر تقــدم ــ ال يــة العر الرقميــة املنــصات ن بــ ة بــار انـة رم ر فتوحــةز
كمـــاملـــ مبـــاصدر، بـــإطالق الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ خالـــد امللـــك جامعـــة قامـــت ةا علـــم"رد

ـ منـصة" أك ات ـا م إتاحـة ـ إ ـدف ـ مKKUxرال منـا ـم ف ـ الطـالب ملـساعدة ميـع؛ ل
ات املقــــر بنــــاء ــــ امعــــات وا ن ــــاديمي وملــــساعدة افيــــة، واح إبداعيــــة قــــة بطر رالتعليميــــة

بجـــوالر عاليـــةقميــة منـــصةدة أن بالــذكر ـــدير ا ،KKUxـــ ـــ ق ـــار ابت أفــضل ـــ ع رحـــصلت
لعامفرع السعودية ية العر اململكة مستو ع والتعلم ىالتعليم

ّ
ـ2019 املتحدة، مم من

املعلومات ملجتمع العاملية القمة ع مشا جائزة اليـةWSISرمسابقة ا اسـة الد دعـا مـا ذا و ر،
تقــــديم ــــ مقإ يمكــــنرتــــصو ح ســــــــ فكــــرة طــــرح خاللــــھ عاليــــةمــــن ات املقــــر تلــــك مــــن رتفادة

وال ـــودة، ـــا ـــا توظيف وكيفيـــة واملؤســـسية، ة ـــشر ال ات والقـــد الكفـــاءات، فـــع ـــ م ـــس رـــ ر
ُ

التعليمية    .العملية

السابقة اسات   :رالد

ال حـــسب اســـة الد بموضـــوع العالقـــة ذات الـــسابقة اســـات الد ـــزء ا ـــذا رـــستعرض سلــــسلر
لالت يرا كما قدم، إ حدث من   :ا

اسـة وانيسـابوترد ـو ـ (Saputeri & Purwanti, 2021) رو إ النوعيـة اسـة الد ـذه رـدفت
املـصدر مفتوحة ات املقر حو د املز رمعرفة وكيـفMOOCsل ـسيا، بأندون تـا ا يوجيا جامعـة رـ

توفر أن وكMOOCsيمكن التعليم؟ ـواملساواة ي انيـف للتحـض اسـيةامعـة الد ات رمقـر ر
ن شــبكة ــ ع ناملفتوحــة محاضــر عــة أ مــع املعمقــة املقــابالت ــ اســة الد أداة وتمثلــت رنــت؟ ر

اســة الد وتوصــلت البيانــات، جمــع عمليــة ــ ات املقــر تحليــل جانــب ــ ا تــا، ا يوجيا جامعــة رمــن رر
املصدر مفتوحة ات املقر أن ت) MOOCs(را تم تال ـا ـتحليل وذاتيـا،ب مجانيـا عليميـا ا ًأسـلو ً ً ً

م ن املتعلم ومكنت
ّ

ـ ع ن املـشارك جميـع اتفـق كمـا فاعليـة، ـ أك ل ـش در امل م وق استخدام ن
ُ

املـــــــصدر مفتوحـــــــة ات املقــــــر ـــــــ) MOOCs(رأن ع التعلـــــــيم ر تطـــــــو ــــــ مبتكـــــــرة منـــــــصة عـــــــن ة رعبــــــا
يوفر حيث نت، ومـوادMOOCن مفتوحـة، بـرامجمعلومات جـودمـن عاليـةذات تقـدمة كمـا ،

MOOCsتــصب أن يمكــن عليميــة ـــمنــصة أع مــستو ــ اســتھ د ملواصــلة ص ــ ألي ا خيــا ىح ر ًر
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املفتوحة اسية الد ات املقر حضو اص من للعديد يمكن لذلك إضافة لفة، ت أقل ا رأل ر ر
نت ن التعل) MOOCs(ع عليمية ات اتجا حاليا أصبحت عـدًال عن أم كمـا تـوفر، ـا

MOOCsامعـــات ا مـــع للتنــــافس امعـــة ل جيــــدةالفرصـــة عليميـــة خــــدمات تقـــديم ـــ ىخــــر
عمليــــة ــــ املــــصدر مفتوحــــة ات املقــــر اســـتخدام ة بــــضر اســــة الد أوصــــت تــــام ا ــــ و ـــا، رلطال رو ر

  . التعلم

و ا مـو دي اسـة د روسـعت نر كي ،)(De Moura, et al., 2021 وآخـر عــن الكـشف ـ دمـجإ  فيـة
MOOCs مـــن ات املقـــر لتلـــك ـــة بو ال القيمـــة عـــن والكـــشف املـــدمج، الـــتعلم ـــ أفـــضل ل رـــش

مـــع متعــددة طــر وظفــت كمـــا ، املخــتلط املــن لــذلك اســـة الد ظفــت و الطــالب، نظــر ــة قوج ر و
مثـــل املفتـــوح: البيانــات ة دا أصـــو مقــر وتحليـــل ة، دا قــسم س ئـــ و ســاتذة مـــع راملقــابالت لر ر ر

واســتطاملــصد آر، أنرالع النتــائج ــرت أظ وقــد الطــالب، علــمMOOCاء قــة كطر اســتخدامھ تــم
ــادة بز ســمح ممــا لوجــھ، ــا وج الــتعلم ســاعات مــن جــزء محــل لتحــل يــدي، تم مقــر ــ ًمدمجــة ر

أســتاذ ــل ل الطــالب أعــدد ــ إ باإلضــافة وأن، للطــالب، ــسبة بال جاذبيــة ــ أك نــضباط جعــل نــھ
القــــائ املــــدمج ــــالــــتعلم ع ــــةتــــمMOOCم بو ال العمليــــة ن لتحــــس ــــاليف،تنفيــــذه الت ن وتحــــس

كمــــــا ليــــــة، بال املتعلقــــــة ــــــاليف الت وخاصــــــة ــــــأالتعليميــــــة، التعلي التــــــصميم أن النتــــــائج ــــــرت ظ
تقيــيم وطــر تكميليــة، ــشطة وأ وقــراءات، جماعيــة، ــشطة أ تــضمن املــصدر مفتوحــة ات قللمقــر َّ ر

للتغ الطـــالب مـــع واجتماعـــات الرامتنوعـــة، وذيـــة ــــجعـــة، ع للتعليـــق الفيـــديو خـــالل مـــن لقـــاءات
النتـــائج ـــرت أظ كمـــا ن، التمـــا ـــأرنتـــائج ع القـــائم املـــدمج الـــتعلم مــــشاركةMOOCن ـــ م ســـا

العمليــــة ن وتحـــس لوجـــھ، ــــا وج اســـية الد الفــــصو ـــ ًالطـــالب ر ــــالتعليميـــةل إ الطـــالب ــــل وتحو ،
و ن، ــــشط ن ــــنأمتعلمــــ عت عــــد عــــن الــــتعلم ــــًامــــاًمؤشــــراتفــــضيل ال والقيمــــة ــــودة ا ــــ ع

ـــ ع القـــائم املـــدمج بــــالتعلم يتعلـــق فيمـــا الطـــالب ا مـــنـــموأMOOCريتـــصو الـــتعلم نيفـــضلو
ا خالل من التعلم ستمرار وسيواصلو املصدر مفتوحة ات املقر نخالل   .ر

ــــ الع اســــة د ــــدفت يو مفتــــوح) 2020(ر مقــــر فاعليــــة تحديــــد ــــ ــــز MOOCs املــــصدررإ عز ــــ
ـــ و مجموعــــةال ــــ ع القـــائم ، ــــ التجر شـــبھ املــــن اســــتخدام وتـــم الدافعيــــة، وتنميـــة الوطنيــــة ة

ــ ع اســة الد وطبقــت البعـدي، القيــاس ثــم ـة التجر تطبيــق ثــم ــ القب القيـاس خــالل مــن رواحـدة
ــا قوام جامعــاتًطالبــ) 233(عينــة ثــالث ــ إ تمــو ي وطالبــة ــشة( نا ب طيبــة، ســعود، تــمو،)امللــك

التاليــــــةدوإعــــــداد املــــــصدرراملقــــــر: ات ومقيــــــاسMOOCsمفتــــــوح الوطنيــــــة، ــــــة و ال ومقيــــــاس ،
برنـامج باســتخدام ـا ومعا البيانــات جمـع عــد و قSPSSالدافعيـة، فــر وجــود النتـائج ــرت أظ و؛

الداللـــة مـــستو عنـــد إحـــصائية داللـــة ـــ) 0.05 ≤ ∝( ىذات العينـــة أفـــراد جـــات د متوســـطي ن ربـــ

والقالتطبيــــــ ــــــ نالبعــــــديقب بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود وعــــــدم الدافعيــــــة، وملقيــــــاس
العينـــ أفـــراد والدافعيـــةةاســـتجابات الوطنيـــة ـــة و ال ـــ مقيا ـــ ع

ُ
ضـــوء ـــ و س، ـــ ا ـــ إ ىعـــز
تحقـق مفتوحـة ات مقـر نـاء و ـشاء إ ـ ع ن واملعلمـ ن املحاضـر يع ـ ب اسـة الد أوصـت رالنتائج ر

ال ة بو ال إداف ونسعو ا قـدل ومواضـيع قـضايا دعـم ـ املفتوحـة ات املقـر مـن رفادة
مـع ات شرا عقد ع امعات ا يع و الوطنية، القضايا وخاصة الرسمية، املنا ا غط ال

املفتوحة ات املقر ارمنصات خالل من ا ا مقر عض   .رلتقديم
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داود اسة د دفت نركما وإ) 2020(ووآخر ع املقالوقوف اتاقع املفتوحةرر ونية لك
العـــــصر، ملتطلبــــات وفقـــــا ــــام ا للتعلـــــيم جديــــدة ى ر تقــــديم مـــــع نــــد، ال ـــــ ــــشار ن ًواســــعة ؤ
النتــائج وتوصــلت ، املقــار املــن توظيــف تــم ــدف ال ولتحقيــق مــصر، ــ ــا م ســتفادة نوكيفيــة

واســــعة املفتوحــــة ونيــــة لك ات املقــــر أن ــــ وفــــرترإ ــــشار الن اســــفرصــــة مــــنرد ــــ كب لعــــدد ة
ات املقـر لتلـك الوصـو ـ ع سـاعدت ـا أ كمـا املرموقـة، العامليـة امعـات ا مع ند ال رالطالب ل
ات املقـــــر اســـــتخدام بتفعيــــل تمـــــام ة بــــضر اســـــة الد وأوصــــت مـــــان، أي ــــ و ـــــان م أي رمــــن رو ر ز

شار ن واسعة املفتوحة ونية ا) MOOCs(لك ومررمقر اسية د عمررت مخاحل   .تلفةة

آدم اسة د سعت ن نرح قائمـة) 2020(ووآخر ا م و تت ال سة الرئ املجاالت تحديد نإ
املفتوحـــــة ات املقــــر الوصـــــفي،MOOCs املــــصدررمعــــاي املــــن اســـــتخدم ــــدف ال ــــذا ولتحقيـــــق

تــصميم معــاي قائمـة أن ــ إ النتــائج املــصدوتوصـلت املفتوحـة ات وMOOCsرراملقــر ت مــن، : نــت
املقــــــرملعا عــــــن العامــــــة للمحتــــــو) 6(رلومـــــات ــــــ التعلي التـــــصميم ، تــــــصميم) 9(ىمعــــــاي ، معــــــاي

ــــــــشاركية ال ــــــــام وامل الــــــــتعلم ــــــــشطة للمــــــــادة) 6(أ املتعــــــــددة الوســــــــائط تــــــــصميم وكفــــــــاءة ، معــــــــاي
املقـر) 22(التعليمية داخـل ابط الـر تصميم وجودة رمعيار؛ تحكـم) 8(و ودعـم ، ـمعـاي املـتعلم

ـيلكراملقـر والنمذجـة) 9(و ، املحتــو) 6(معــاي بنـاء ــ ك ـشا وال التفاعليــة ودعـم ، ىمعــاي ر
والواجبــات) 11( ــشطة ــ ع ن املتعلمــ أداء تقيــيم واملرجعيــة) 11(معيــار، التوثيــق ) 4(معيــار،

ــــو تت ائيــــة ال ا صــــو ــــ التــــصميم معــــاي قائمــــة أصــــبحت ــــذلك و ، مــــنرمعــــاي ،معــــ) 10(ن اي
قـــــ) 89(و النتــــــائج ضـــــوء ـــــ و مؤشـــــرا،

ُ ً
ـــــا أبر مـــــن التوصــــــيات مـــــن مجموعـــــة أنظــــــار: زدمت توجيـــــھ

املفتوحــة ات املقـــر توظيــف ميــة أ عـــن التعلــيم ومـــسؤ القــرار رمتخــذي ـــ MOOCs املـــصدرو
  .التعليم

أنامــاالي اســة د ــدفت ن) Annamalai, 2019(ركمــا املحاضــر ات تــصو عــن الكــشف ــ عــنرإ
ات اراملقــر تواجــھMOOCsرملــصدمفتوحــة ــ ال والتحــديات م، ا تــصو ــ ختالفــات وتقــ ر،

م اســةلتلــكاسـتخدام د مــن اسـتخدام وتــم ، املـال ــام ا التعلــيم مؤسـسات ــ ات راملقـر ي ر
عــن ن املحاضــر ات تــصو استكــشاف تھ ملناســ النــو الــة اســةMOOCsرا الد عينــة ونــت وت ر،

امل 15من وطبقت محاضرا،
ُ نحيالفرديةقابالتً ب ما مقابلة ل استغرقت مـع60-40ث دقيقـة

القــر ــ ــة بو ال ســات املما أن و مــدر ن ي املــال ن املحاضــر أن النتــائج وكــشفت ك، مــشا نــل رن ر
اســـية الد ات املقــر مــن ــا نوع مـــن ــدة وفر جديــدة انيــات إم مـــع ت تطــو قــد ن والعــشر ــادي را ر ر

نـــــت ن ــــ تـــــصو)MOOCs (ع وأن املحار، اســـــتخدامضـــــرات حـــــو ن ي املـــــال انـــــتMOOCsلن
التعليمية لألغراض ا توظيف ة ضر ع مؤكدين ، أسا ل ش نية،ورإيجابية امل   .والتنمية

ي ــا و ي حمــدا اســة د قــة) 2019(رأمــا بطر التعلــيم فاعليــة تقيــيم ــ إ ــدفت اتفقــد راملقــر
املــصدر علــيMOOCsمفتوحــة ــــ يــة العر اللغــة سم ــراملــدا ــواز،ةالثانو بمنطقــة للبنــات

ية التجر ن املجموعت ذو ، التجر شبھ املن استخدم دف ال ذا ا(ُولتحقيق ـس تد تـم رال
ك املـو ا(والـضابطة) وباسـتخدام ـس تد تـم ـ قـةرال مــن)التقليديـةبالطر مجموعـة ـل وتألفـت ،

النتــــائ) 30( وأســــفرت التحــــصيلطالبـــة، ــــادة عــــن ـــزج ا علــــيرالد لطالبــــاتمــــ يــــة العر اللغــــة
اســتخدام ة بــضر اســة الد وأوصــت الــضابطة، املجموعــة بطالبــات نــة مقا يــة التجر راملجموعــة ر ور

MOOCs ك املش س للتد تكميلية قة وكطر أك مجتمعات ية العر اللغة قواعد   رلتعليم
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س     .راملدا

ز اســـة د ووســعت نر لتقـــديميـــةالنوع) Zhu, et al., 2019( ووآخـــر املعلـــم دوافـــع معرفــة ـــ إ
املـــصدر مفتوحـــة ات ن،MOOCsراملقـــر لتحـــس املـــستخدمة التعليميـــة ات ـــا بت معرفـــة روكـــذلك

اء)MOOCs(تـــــصميم آ باســـــتطالع البــــــاحثو وقـــــام ر، أســـــتاذا) 143(ن
ً

ــــــ) MOOCs (أســـــاتذةمــــــن
بــــــإجر قــــــاموا ثــــــم العــــــالم، أنحــــــاء مــــــعجميــــــع مقابلــــــة ــــــ) 12(اء ع م ،Zoomتاملقــــــابالبرنــــــامجمــــــ

الســـــــتخدام ساســـــــية ــــــــم دوافع عـــــــن موســـــــع ل ـــــــش م ــــــــم،)MOOCs(وســـــــؤال أ أجـــــــابوا وقـــــــد
استكــــشاف) MOOCs(نــــستخدمو أو ، الفــــضو ب ــــس أو ــــة، العمر املرحلــــة الحتياجــــات لتلبيــــة

س للتــد جديـدة رطـر النـاسق مـن ــد املز ـ إ للوصـو أو امعــلعــرضل، ق ـسو وال م، م،ابحـو
ـــــــةجدمـــــــتحقيـــــــقو ا بت الطـــــــر عـــــــض ـــــــ إ اســـــــة الد توصـــــــلت كمـــــــا التفاعليـــــــة، رالتكنولوجيـــــــا قر

لتـصميم مــدة،)MOOCs(التعليميـة وتقـص املـشكالت، حـل ـ ع القـائم الـتعلم اسـتخدام ـا وم
ــ ـــ إ اســـة الد توصـــلت كمـــا الفيـــديو، رمقــاطع تـــصميمســـاتذةر عـــن عـــام ل ) MOOCs(ـــش

م اصة   .ا

اس د دفت الرو أبو ات) 2019(مغنة املقـر اسـتخدام فاعلية عن الكشف املـصدر رإ مفتوحـة
MOOCsلـــــــدى الناقـــــــد ـــــــ التفك ات ـــــــا م تنميـــــــة مقـــــــرطـــــــالبرـــــــ ـــــــ ـــــــ سا ع الـــــــسا رالـــــــصف

واســــت مأدبــــا، محافظــــة ــــ اضـــيات تحــــصيلياُالر ا اختبــــا تطبيــــق وتــــم ، ــــ تجر شــــبھ املــــن ًخدم ،ًر
اختبـ ـ ع ية مب مالحظة طاقة او ـا م ـرار التفك لواطـت ونـة–نسوالناقـد م عينـة ـ ع جلـسر،

يــةًطالبــ) 73(مــن تجر ما إحــدا ن، مجمــوعت ــ ع عــو مو وطالبــة نا ونــتز خــر)34(مــنت و ى،
ونــــــتضــــــابطة للفــــــصل)39(مــــــنت ي، الثــــــا ــــــ ا ــــــامرالد ا العــــــام وقــــــد2018/2019 مــــــن م،

داللــــة ذات فاعليــــة وجــــود عــــن اســــة الد نتــــائج مفتوحــــةمالســــتخداإحــــصائيةركــــشفت ات راملقــــر
لــدى،MOOCsاملـصدر الناقـد ــ التفك ات ـا م تنميــة مقــرطـالبرـ ـ ــ سا ع الـسا رالــصف

بتوظيـــــــــف اســـــــــة الد وأوصـــــــــت اضـــــــــيات، املـــــــــصدررالر مفتوحـــــــــة ات العمليـــــــــةMOOCsراملقـــــــــر ـــــــــ
  .التعليمية

ــــــسن ا اســــــة د ــــــدفت ن حــــــ دو) 2019(رــــــ ــــــ ع التعــــــرف ــــــ اارإ مفتورملقــــــر ملــــــصدراحــــــةت
MOOCsن املعلم إعداد برنامج ر رطـوم،،تطو ا بجامعـة بية ال لية ا تطبيق ومعوقات

لـــــذلك ظفــــت الوصـــــفيوو ــــ(املــــن عـــــشوائية)التحلي عينـــــة ــــ ع عـــــت و بانة اســــ واســـــتخدمت ز،
ـــــ) 54(بلغـــــت إ النتـــــائج وخلـــــصت رطـــــوم، ا بجامعـــــة بيـــــة ال ليـــــة ـــــ س تـــــد يئـــــة أن: رعـــــضو

الســـــتاملتوســـــط ي ـــــسا اتا املقـــــر بـــــدو واملتعلقـــــة ـــــل ك بانة ســـــ فقـــــرات ـــــ ع العينـــــة رجابات ر
املـــ مفتوحــــة ماعيــــة ا ونيـــة بلغــــتلك ن املعلمــــ إعـــداد برنــــامج ر تطــــو ــــ جــــة) 3.78(صدر ربد

برنــــامج ر تطـــو ــــ ات املقـــر ــــذه توظيـــف دو تحــــو معوقـــات نــــاك أن كمـــا مرتفعــــة، رموافقـــة ن ل
جة بد ن املعلم متوسطرإعداد هموافقة قد ومتوسط ذات)3.57(رة ق فـر وجـدود عدم كذلك و،

ال اء آل ـسابية ا املتوســطات ن بـ إحــصائية ماعيــةرداللـة ا ونيـة لك ات املقــر دو نحـو رعينــة ر
التخـصص ـ ملتغ عز ن املعلم إعداد برنامج ر يتطو دمـة،،ى ا قـدمتوسـنوات تـام ا ـ و

ـــــــــا م أ التوصــــــــيات مـــــــــن املـــــــــصدرراملقـــــــــراعتمــــــــاد: مجموعــــــــة مفتوحــــــــة ـــــــــم MOOCsات أ كأحــــــــد
عن بديال ماعية ا التعليمية سة املما التقنية املستحدثات

ً
التقليديةر   .ساليب

س وجيمـو س ـوك اسـة د دو) Koukis & Jimoyiannis, 2019(رأمـا تحليــل ـ إ ـدفت رفقـد
)MOOCs (للمعلمـــــ ــــ امل ر التطــــو فاعلنــــ تحديــــد خــــالل مــــن مكثفــــة، ة دو ـــــريـــــة ع مفتوحــــة

ـــــ ع قائمـــــة نــــت التعلـــــيم)MOOCs(ن س مـــــدا ـــــ اليونانيـــــة اللغـــــة ــــ معل لـــــدعم ومـــــصممة ر،
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ندات مــس محــر مــع التعاونيــة الكتابــة ــشطة أ تنفيــذ ــ رالثـانو املــن،Googleي لــذلك ظفــت وو
ــــــــ(الوصـــــــفي حــــــــوو،)التحلي ن املعلمــــــــ مــــــــن البيانــــــــات مــــــــع يان ســــــــت اســــــــتخدام ــــــــملتــــــــم ا رآ

تــصميم ات ــ مم حــو م ا لوتــصو ـــم) MOOCs(ر لعمل جماليــة والنتــائج ــصية ال م ا زوإنجــا
م ر وتطـو ـ ــامل ـسة ئ عــاد أ ثالثـة تنـاو خــالل مـن للمعلــم ـ امل ر التطـو إطــار تحديـد وتــم ر، : ل

الفرديـــة، املتبـــادل،واملـــشاركة والـــدعم قـــران اتوتفاعـــل و نا للـــس ي عـــاو ـــشاء تعليميـــة،الرإ
منـــــــصةُوح الت ـــــــ ـــــــ ن للمعلمـــــــ ـــــــشطة ال املــــــشاركة تحليـــــــل خـــــــالل مـــــــن نوعيـــــــا البيانـــــــات للــــــت

ً

)MOOCs(ح وكــــــــذلك أنُ، ـــــــــ إ النتـــــــــائج وتوصــــــــلت يان، ســـــــــت ــــــــ ع ـــــــــم دود مـــــــــن كميــــــــا رللـــــــــت
ً

)MOOCs (ر وتطو ودعم النظراء، ن ب والتفاعل ن، للمعلم شطة ال املشاركة ز عز فعاال ان
ً

نداتةالكتابـــــ مـــــس مـــــع واGoogleالتعاونيـــــة تـــــصو ن املـــــشارك غالبيـــــة أن النتـــــائج ـــــرت أظ كمـــــا ر،
)MOOCs (فع ئـــــة ـــــزَّكب لتعز ـــــالـــــة امل ر التطـــــو ودعـــــم الـــــصفية ســـــات واملما ـــــة بو ال م ف رمعـــــا ر

دلــــــيال النتـــــائج قــــــدمت كمـــــا املـــــستمر،
ً

أناًداعمـــــ ــــــ ــــــ) MOOCs(ع امل ر للتطـــــو ــــــة نا وســـــيلة
ن    .للمعلم

وكفــاعتوسـ عــالم اســة فاعليــة) 2019(رد قيــاس ــ املــصدرإ مفتوحــة ات ــ MOOCsراملقــر
ال وإنتــــــاج تــــــصميم ات ــــــا م املعــــــزرتنميــــــة معلمــــــاتAugmented Realityزواقــــــع املرحلــــــةلــــــدى

، ـــــ التجر شــــبھ املــــن اســـــة الد اتبعــــت ــــدف ال ولتحقيــــق ـــــر، وادي ــــ ــــة والثانو راملتوســــطة
الواعتمــدت التـــصميم ـــ عع القـــائم ـــ بلغـــتتجر ن، مجمــوعت مـــاـــ م كـــال قـــوام

ً
،معلمـــة) 25 (

ار امل ختبار دوات طاقة،يوتمثلت منو املعلمات تمكن مدى لقياس لھ عة التا املالحظة
، املعــــز الواقـــــع وإنتــــاج تــــصميم ات ــــا مل ــــي دا انــــب زا ــــخلــــصتور إ اتفاعليــــةالنتــــائج راملقـــــر

املــصدرمفتوحــ املعــز MOOCsة الواقــع وإنتــاج تــصميم ات ــا م تنميــة زــ Augmented Realityر
بـوادي ــة والثانو املتوســطة املرحلـة معلمــات مــنلـدى عنــھ اسـة الد أســفرت مــا ضـوء ــ و رــر،

التوصـــــيات، مــــن عــــدد تقـــــديم تــــم ــــانتــــائج أبر مـــــن املفتوحـــــةزــــان ات املقــــر اســـــتخدام ة رضــــر رو
MOOCsعليم بالطالب عمليات نروتد     .املعلم

ــــ الرا اســــة د ــــ) 2019(رأمـــا ع التعـــرف ــــ إ ــــدفت املــــصدرفقـــد مفتوحــــة ات املقـــر رفاعليــــة
MOOCs تـــــ واســـــتكمنــــصة جـــــدة، بمدينــــة العلـــــوم ملعلمــــات نيـــــة امل للتنميـــــة ــــي و إلك ب ُد

خدمر
العينـــــة ـــــ ع ـــــة التجر طبقـــــت حيـــــث الواحـــــدة، املجموعـــــة ذو بالتـــــصميم ، ـــــ التجر شـــــبھ املـــــن

اســـةساســـية عـــة) 30 (رللد التا س املـــدا ومـــن املختلفـــة املراحـــل ـــ العلـــوم معلمـــات مـــن رمعلمـــة
بنـــات جـــدة شـــر التعلـــيم خـــاللقملكتـــب مـــن ـــة ا الو ـــشط ال الـــتعلم ة دو ـــ ع حـــصلن ـــي والال ر، ز ر

املب ب عشوائية،واشر،رالتد قة بطر ن اختيا ـرتم دوات ـتحـصيلالاختبـار:وتمثلت املعر
مـن و م شط ال التعلم قبليـ) 20(نعن طبـق عـديًفقـرة و ضـاًا لقيـاس يان اسـت ـ إ باإلضـافة را،

عـــن للتـــدMOOCsالعينــة مـــنركمنـــصة ـــو م عـــد، عــن ـــوفقــرة،) 48(نب إ اســـة الد رتوصـــلت
ـــا م أ عديـــدة بمتوســــطMOOCsأن:نتـــائج التحـــصي ختبـــار نتــــائج ـــ كفـــاءة مـــستو ىحقــــق

مقابــــل) 5.17( ـــــ القب لالختبــــار جــــة بلـــــغ) 19.63(رد املحــــسوب ثـــــر ــــم و البعــــدي، ختبـــــار ــــ
ا) 0.90( الســــــــتخدام ــــــــ كب ثــــــــر ــــــــم أن ــــــــ ع ــــــــذا املــــــــصدرو مفتوحــــــــة ونيــــــــة لك ات رملقــــــــر
)MOOCs (ملعلمـــ نيـــة امل التنميـــة معلمـــاتـــ مـــن ضـــا يوجـــد كـــذلك جـــدة، مدينـــة ـــ العلـــوم رات

اسـتخدام عن ـن) MOOCs(العلوم ل نيـة امل التنميـة قـ،ـ النتـائج ضـوء ـ و
ُ

مـن مجموعـة دمت
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ا م أ باسـتخد: التوصيات ـي و لك الـتعلم ثقافة شر ع املـصدرامالعمل مفتوحـة ات راملقـر
MOOCs.  

اب عبــــــدالو اســــــة د ســــــع) 2019(رأمــــــا ــــــفقــــــد التقيــــــيم وأدوات أنمــــــاط معــــــاي تحديــــــد ــــــ إ ت
املــصدر مفتوحــة ات يــMOOCsراملقــر العر املنــصات املــن،ةــ الغــرض ــذا ل اســة الد ظفــت رو و

ــــ(الوصــــفي مــــن،)التحلي العينــــة ونــــت ــــ) 33(وت ــــ علي وتوصــــلتمنــــصة) 13(رمقــــر يــــة، عر
اســة ــرالد التقيــيم أنمــاط أن ــ وتق: إ ي، الــذا أدواتالتقيــيم وأن ، ــ والتقيــيم قــران، يــيم

ـــ املوضــوعية،: التقيــيم ونيـــة لك ات ليفـــات،ورختبــا والت املقاليـــة، ونيــة لك ات رختبـــا
اسـتخ تم ـالصكذلك التقيـيم ملعـاي املـقائمـة مفتوحـة ات توصـلتMOOCsصدرراملقـر كمـا ،

ـــ ن املتعلمـــ تقيـــيم معــــاي تـــوافر مـــستو أن ـــ ئــــاتىإ املـــصدرب مفتوحـــة ات ــــ MOOCsراملقـــر
ــ إ يــصل ال يــة العر عمليــة %80املنــصات ــ التقيــيم أنمــاط امــل ت ة بــضر اســة الد وأوصــت ر، ور

ن املتعلم   .تقييم

السابقةالتع اسات الد ع   :رليق

الــــــسا اســـــــات الد جوانـــــــب،ربمراجعــــــة ـــــــ ــــــا اتفاق يتـــــــ اليـــــــة ا اســــــة الد مـــــــع ـــــــا ن ومقا ربقة ر
ا التاواختالف النحو ع أخر   :ىجوانب

 اســـة الد ــداف ـــا:رأ تناول ـــ الـــسابقة اســـات الد جميــع مـــع اليـــة ا اســـة الد راتفقـــت اتر راملقـــر
املـــصدر نـــاوMOOCsمفتوحـــة ت لـــم إذ ، خـــر ـــا ا متغ ـــ ـــا مع اختلفـــت ـــا أ إال ل، مـــنى ًأيـــا

السابقة اسات ارالد ات املقر تلك لتوظيف ح مق تصو رتقديم التعليميةر  . لعملية
 املـــستخدم الد:املـــن اســـةراتفقـــت د مـــع اليـــة ا وان: راســـة ـــو و رســـابوت  & Saputeri) ي

Purwanti, 2021)،ن وآخــــر و وو ،)Zhu, et al., 2019( ز النــــو املــــن ا اســــتخدام ــــ ،
بق مـــــع واملـــــنواختلفـــــت الوصـــــفي، واملـــــن ، ـــــ التجر شـــــبھ املـــــن ـــــا إتباع ـــــ اســـــات الد ريـــــة

اسة د ومن ، املقار واملن راملختلط، النون الة  .ا

 اســـة الد مثـــل:رعينـــة ، ـــام ا بـــالتعليم تمـــت ا ـــ ال اســـات الد مـــع اليـــة ا اســـة الد راتفقـــت ر
اسة وان: رد و و رسابوت ا (Saputeri & Purwanti, 2021) ي مو نرودي  De Moura, et ووآخـر

al., 2021)(،ـــ أنامـــاالي)2020(يوالع ،) Annamalai, 2019(ـــسن ا واختلفـــت،)2019(،
خر التعليمية املراحل تناولت ال اسات الد بقية ىعن  .ر

 اســـــة الد ـــــ:رنتـــــائج ع الـــــسابقة اســـــات الد املـــــصدررأكـــــدت مفتوحـــــة ات املقـــــر توظيـــــف ميـــــة رأ
MOOCs العمليــــــة التعليميــــــةـــــ ســــــات املما ـــــ التقنيــــــة املـــــستحدثات ــــــم أ كأحــــــد رالتعليميـــــة

ما ســاليبا عــن بــديال عيــة
ً

حــاالتقليديــة مق ا تــصو لتقــدم اليــة ا اســة الد جــاءت لــذا ،ً ًر ر
التعليمية العملية ات املقر تلك   . رلتوظيف

السابقة اسات الد من ستفادة    :رأوجھ

ال مـــن اليـــة ا اســـة الد عـــنراســتفادت جابـــة و اســـة، الد لة مـــش ة بلـــو ــ الـــسابقة اســـات رد رر
خــــالل مـــن ا املــــستقبليةأســـئل اســـات الد بتوصــــيات خـــذ و الـــسابقة، اســــات للد ـــة النظر رطـــر ر

لتوظيـــف ح ــ مق تـــصو تقــديم ـــ مت ســا كـــذلك اليــة، ا اســـة الد ــ ا وتـــضمي ــا، م ثقــة راملن ر
مف ات املصدرراملقر  . التعليميةالعمليةMOOCsتوحة
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اسة الد   :رإجراءات

اسة الد الد:رمن داف أ تحقيق أجل بأنـھرمن عـرف والـذي النـو املـن اسـتخدام تـم َّاسـة ُ :
مـــن" ـــم ل ـــھ يوج مـــا خــالل مـــن اســـة الد عينـــة أفـــراد اء أ ــ ع الباحـــث فيـــھ عتمـــد الـــذي رالبحــث ر

ال أو لمــات، ال مــن ــا معظم ــ ــو تت بيانــات بجمــع يقــوم ثــم ــانأســئلة، بتحليل يقــوم ثــم نــصوص
معين معاي ع عنبناء جابات ا م ستمد عالم،" (أسئلتھة ص2014أبو ، .82 .(   

اسة الد نجـران:رسياق بجامعة س التد يئة أعضاء جميع من اسة الد سياق و رت ر ن –معيـد(َّ
ـام) ردكتو–محاضر ا العـام من ي الثا ا الد للفصل العمل أس ع م رممن ــ،1442ر

م عــــدد للمعل) 1537(والبــــالغ اًوفقــــا تــــم ــــ ال املباشــــرة دومــــات املــــوا عمــــادة مــــن ــــا عل رــــصو ل
نجران جامعة ة شر   .ال

اســة الد ـــ راملــشاركو القـــصدية:ن قــة بالطر اســـة الد ــ و املـــشار اختيــار رتـــم غرضـــية(ن ،)عينــة
مـــن ونـــت التاليـــةســـبعةت العلميـــة الرتـــب يحملـــو ن أســـتاذم: (نمـــشارك مـــساعد، أســـتاذ حاضـــر،

ك يوظفـــو) رمـــشا املـــصدرنممـــن مفتوحـــة ات تحقيـــقراملقـــر ـــ مو ـــس و التعليميـــة، العمليـــة نـــ
ا أسئل عن جابة و اسة، الد داف   .رأ

اســـــة الد البيانـــــات:رأداة جمـــــع اســـــةاملــــــشاركمـــــنتطلـــــب الد ـــــ شــــــبھرن املقابلـــــة أســـــئلة إعـــــداد
عـــد ـــا بنا تـــم ـــاملقننـــة، ع املرتبطـــة دبيـــاتطـــالع اســـات اســـةروالد الد بموضـــوع ،رواملتعلقـــة

اســة د وان: رمثــل ــو و رســـابوت و(Saputeri & Purwanti, 2021) ي ن، وآخـــر ا مــو ودي  Deر
Moura, et al., 2021)(،أنامــااليو)Annamalai, 2019( مــن نخبــة اء أ ــ إ الرجــوع جانــب ــ رإ

الـــــص ـــــذا ـــــ ن ـــــو وتر أســـــاتذة، مـــــن ن ومقـــــابالتاملختـــــص اســـــتفتاءات ـــــ ع ا اســـــتطالع تـــــم دد،
اومفتوحة، املصادر خالل وليـةمن ة الصو إ التوصل تم ـرلسابقة ال اسـة الد تمثـلرألسـئلة

املــصدر مفتوحـــة ات املقــر التعليميــة،MOOCsرتوظيــف العمليــة جـــرـــ ثــم مـــنىومـــن التحقــق
امل ن املحكمــــ مــــن مجموعــــة ــــ ع ا عرضــــ وذلــــك ر الظــــا ا التاليــــةيصــــدق املجــــاالت ــــ ن : ختــــص

التعلــيم،( تكنولوجيــا ، ــ التعلي سالتــصميم التــد وطـــر راملنــا التاليــة)ق وانــب ا ــ وضـــوح: ،
احــــات واق ــــة، اللغو والـــصياغة اســــة، الد ملوضــــوع ا مناســــب ومــــدى ــــأخــــررســـئلة، ع نــــاء و ،ً ى

بـــصو لتخـــرج داة ـــ ع التعـــديالت إجـــراء تـــم ن املحكمـــ خمـــسةرمالحظـــات متـــضمنة ائيـــة ال ا
طر عـــن داة ثبــــات مـــن التأكـــد تــــم كـــذلك اأســـئلة، نفــــس الباحثـــة قبــــل مـــن التطبيـــق إعــــادة ـــق

تبــ معـامالت حــساب ثـم ومــن بـا، تقر ر شــ عـد أعيــدت ثـم ، ــ و املقابلـة نفــذت رحيـث ً ُ نُ بــ اط
ــــساو قيمتــــھ بلــــغ إذ ن ً) 0.92(ياملقـــابلت عاليــــا الثبــــات معامــــل عــــد ــــب  و ثقــــة عطــــي الــــذي القــــدر

املعيــــــــا ــــــــ إ نادا اســـــــــ اســــــــة، الد ألغــــــــراض الثبـــــــــاتراســــــــتخدامھ معامــــــــل ــــــــ عت الـــــــــذي ي حــــــــصا ر
ً من  منخفضا أقل ان ً) 0.70(إذا عاليا ه عت تجاو  و ،) (0.80(زإذا واملف   ).1999الوكيل

تنفيذ اسةأداةإجراءات   : رالد

التا وفق املقابلة عملية   :تمت

إ .1 ســـــتطالعيةعــــد اســــة الد سلتحديــــدرجـــــراء التـــــد يئــــة املقـــــرأعـــــضاء يوظفـــــو اتنممــــن رر
التعليمية العملية املصدر سبعةمفتوحة عن اسة الد نتائج كشفت نر،   .مشارك

عتم .2 لالتفاق ن املشارك مع للمقابلةالتواصل املناسب  .الوقت
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اختيار .3 ومتم ز املقابلةZoomوبرنامج  .إلجراء
أ .4

ُ
ــت ــاجر و وملقابلــة ك املــشا لمــع نــامج،ر ال بــرابط ــده تز ــروعــد ا توثيــقمــع ــ ع ص
يال املقابلة

ً
  .بالفيديو

املـ .5 الباحثـة مـعسـألت ، و املقابلـة سـؤال و ك لشا ل افيـمنحـھر ًوقتـا ـً للتفك يلا ــ مـع ،
إضـــافة ي، كتـــا ل ـــش ـــلتوثيـــقســـتجابة ن تـــم ـــ ح كـــذا و أســـئلةالفيـــديو، جميـــع مـــن اء

  .املقابلة
ك .6 املشا الباحثة شكرت املقابلة عاونھراية  .ع
أ .7

ُ
ن املشارك بقية مع ا نفس جراءات  .املقابلةعيدت

أسبوع .8 ملدة يوم ل واحدة جلسة بواقع املقابلة جلسات تنفيذ  .تم
ن .9 ب مقابلة ل  .دقيقة55إ40تراوحت

املقابلةتم .10 بيانات غ لتفر  .يوميش

البيانات     :تحليل

التالية باملراحل البيانات تحليل   :مر

ــــــامل - و ــــــغ :رحلــــــة ــــــغ: البيانــــــاتتفر تفر و(البيانــــــاتتــــــم الكتابيــــــة، يالتســــــتجابات ــــــ
حده، )املقابالت ع ك مشا ل يدورل ل    .يش

املالحظات:الثانيةاملرحلة - املالحظات: يل يل و القراءة، إعادة   .تمت

ا: املالحظاتاستخراج:الثالثةاملرحلة - جابات من العديد يل نتم للمشارك   .لنوعية

عــةاملرحلـة - النتــائج:الرا مــن: صـياغة ــا عل ـصو ا تــم ــ ال املعلومـات صــياغة تمـت نــا لو
وأجابـت و السؤال الباحثة تناولت حيث اسة، للد نتائج ل ش ع السابقة طوات لا ر

السؤاعنھ، ي،ثم الثا حل مق تصو تقديم إ خلصت ح سئلة بقية مع كذا   .رو

امسةرحلةامل - النتائجالتح:ا من لقراءة: قق الباحثة عادت ـالبيانـاتحيث ع طـالع و ،
التوصـل تـم ـ ال النتائج من للتحقق ذلك والتوسع النظر طار و السابقة، اسات يالد ر

و ا، وتفس ا، ومناقش ا، فيھإل الباحثة أي   .ريان

ا ومناقش ا وتفس اسة الد نتائج   :رعرض

وجاب السؤال عن املـصدر:لة مفتوحـة ات املقـر توظيف متطلبات MOOCsرما
التعليمية؟   العملية

ل ـش مـا ـو و ن مشارك سبعة أن البيانات تحليل نتائج أن%) 100(كشفت أكـدوا العينـة مـن
املتطلبـــ مـــن عـــددا املـــصدرًنــاك مفتوحـــة ات املقـــر توظيـــف قبـــل ـــا توافر يجـــب ـــMOOCsرات

ا يالعملية النحو ع املتطلبات وتلك   :لتعليمية؛

ا املقـر توظيــف متطلبــات أبـر أن و ك املــشا ريـر ز ل املـصدررى مفتوحــة العمليــةMOOCsت ــ
م: التعليمية بد فال والقناعة، واملرجعية، والتوثيق التحتية، ية التامةالب ن ل املسؤ قناعة ون

امل تلك توظيف مية بأ التعليمية والتعلماملؤسسات التعليم عملي ات   .رقر
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املتطلبـات تلــك ـم أ أن والثالـث ي الثــا ك املـشا تفـق ــودةالتو: رو وا ب، والتـد يــل والتأ رعيـة،
املـــــصدر مفتوحـــــة ات املقـــــر توظيـــــف قبـــــل التأكـــــد مـــــن بـــــد فـــــال عتمـــــاد؛ العمليـــــةـــــMOOCsرو

العاملية ودة ا معاي تطبق ا أ َالتعليمية ُ.  

املـــشا ـــضيف تقـــدمو مـــا ــــ ع ـــع الرا املــــصدر: رك مفتوحـــة ات املقـــر تـــدعم أن يجــــب إذ راللغـــة؛
MOOCsإضــ اللغــات، اعــدد اســتخدام ميــة بأ والقناعــة التحتيــة، يــة الب لتــوافر وامـــتالكافة ،

اسب ا الستخدام ساسية ات ا املعلوماترامل وشبكة ،.  

املقــــــر توظيــــــف متطلبــــــات ــــــم أ أن ــــــامس ا ك املــــــشا ؤكــــــد املــــــصدررو مفتوحــــــة التفاعــــــل: رات
تلـك ــسمح أن بــد فـال نــة؛ واملر ، والوصـو ــشار ن و ووالتواصـل، بــأكل املحتــو عـرض ات ىاملقــر ر

املتعلم وميو ات اتجا مع يتوافق بما للعرض؛ أسلوب   .لمن

والـ الـسادس ك املشا تفق ـرو ب ي حيـث ب؛ والتـد يـل التأ املتطلبـات تلـك أبـر أن ـ ع ع رسا ز
ا ب ةرتـــــد ـــــشر ال ـــــوادر ن–طـــــالب–أســـــاتذة(ل ات) فنيـــــ املقـــــر توظيـــــف ـــــ الرغبـــــة ا لـــــد ـــــ رال

امل نـتMOOCsصدرمفتوحة ان شـبكة مـن التحتية ية الب لتوافر إضافة التعليمية، العملية
ا معامـــل ـــ وتج الـــسرعة، ـــفائقـــة ـــااســـب مي بأ والقناعـــة ساســـية، ات ـــا امل وامـــتالك ر،

ا املعلوماتالستخدام وشبكة ،  .اسب

ي املتطلبــــات مــــن مجموعــــة نــــاك أن ــــ إ ن املــــشارك إجابــــات توظيــــفــــش قبــــل ــــا توافر جــــب
املصدر مفتوحة ات بـدMOOCsراملقر فـال القناعـة، ا مقـدم ـ ي أ و التعليمية، مـنالعملية

املقــــر توظيــــف ميــــة بأ التعليميـــــة املؤســــسات ــــ التامــــة ن ل املــــسؤ املـــــصدروقناعــــة مفتوحــــة رات
MOOCsعتمـــــاد و ـــــودة ا كـــــذلك التعليميـــــة، العمليـــــة التأكـــــد: ـــــ مـــــن بـــــد توظيـــــففـــــال قبـــــل

املــــصدر مفتوحــــة ات العامليــــة،MOOCsراملقــــر ــــودة ا معــــاي تطبــــق ــــا أ التعليميــــة العمليــــة ــــ
ا ــــ اتيجياتًســـواء ســــ أو املحتــــو ـــداف أ تحقــــق ــــ ال الرقميــــة الوســـائط أو ىملحتــــو التقنيــــةى

مفتوحــة ات املقــر عــض ــا تمنح ــ ال ادات الـش ــ املجتمــع ثقــة تــضمن ــ ال املــصدرروالتعليميـة
MOOCs .  

ب والتـــد يــل التأ ذلـــك ــ ع ة: رعــالوة ـــشر ال ــوادر ال ب تـــد ــ ب ي –طـــالب–أســاتذة(رحيــث
ن املــصدرا) فنيــ مفتوحــة ات املقــر توظيــف ــ الرغبــة ا لــد ــ العمليــةMOOCsرل التعليميــة،ــ

والبــــــا: والتوعيــــــة ن، ــــــاديمي و ن، واملتعلمــــــ ن، املعلمــــــ وتثقيــــــف توعيــــــة مــــــن بــــــد حــــــوفــــــال ن لحث
املصدر مفتوحة ات التعليميةMOOCsراملقر العملية ا مي   .وأ

للغة املقـر: إضافة تلك تدعم أن يجب التحتيـةإذ يـة الب وتـوافر اللغـات، عـدد شـبكة: رات مـن
السرع فائقة نت ـزةان أج وتـوافر التعليميـة، املؤسـسات داخـل ـ آ حاسب معامل تج تم و ة،

ــ(عــرض جك وال)وبر الــتعلم،، عمليــة ــ ن املتعلمــ جميــع مــشاركة مــن بــد فــال والتواصــل، تفاعــل
املخت التعليميــــــة ــــــام وامل ــــــشطة، ـــــــشاركيةفــــــلوأداء مجموعــــــات ــــــشكيل خــــــالل مــــــن وذلـــــــك ة،

ع ا بي فيما تتواصل عاونية مفتـوحو املقـر داخـل والتواصـل تـصال أدوات اسـتخدام ـق طر رن
املـــــصدرMOOCاملــــصدر مفتوحـــــة ات املقــــر ـــــيح ت أن ـــــ ب ي إذ ، والوصــــو ـــــشار ن و ر، MOOCsل

ش والـــو ، املقـــر لقـــاءات حـــضو ـــ واملـــشاركة يل ـــ ال انيـــة رإم ر لر ـــش واملناقـــشات يـــة، رالتد
ال عـدد التحـاق دعـم ع ة القد كذلك ي، الوصـورمجا انيـة إم وإتاحـة ن، املـشارك مـن لمحـدود

من ممكنة حة شر أك فعالإ ل ش م وتثقيف لألفراد التعليمية ات املستو   .مختلف
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نة لقد:وواملر وفقـا سـھ در مراجعـة للمـتعلم ات املقر تلك يح ت أن بد ًفال و وقتـھ،ر ف وظـر واتـھ، ر
بمــا للعــرض؛ أســلوب مــن بــأك املحتــو عــرض لــھ ــسمح عــالوةىو وميولــھ، اتــھ اتجا مــع يتوافــق

ً

أ مـن العديـد تتوافر أن يجب ذلك املعلومـات،ع وتبـادل الـرأي، عـن ـ والتعب املناقـشات، ال شـ
واملرجعيــــــة والتوثيــــــق قــــــران، و ن املعلمــــــ مــــــع تحــــــددإذ: والتفاعــــــل أن مفتوحــــــةاملقــــــيجــــــب ات رر

لMOOCsاملـصدر املقدمــة التعليميــة املؤســسة أو يئــة ال املحاضــر،اســم واســم ، ــ التعلي رلمقــر
بــھ التواصــل ســائل و التــھ ومؤ املؤلـف، نوأو مج ــ م أو ن مــؤلف مــن العمــل ــق فر أسـماء وتحــدد ،

املقر محتو بناء استخدمت ال واملصادر املراجع وتذكر م، ا وخ م ال رومؤ ى ُ.  

مفتوحــ ات املقــر توظيــف قبــل ات ـا امل مــن مجموعــة اتقــان مــن البــد ا ـ رأخ ر املــصدرً MOOCsة
التعليميـة، اسـتخ: مثـلالعملية ـ ساسـية ات ـا املعلوماتيـة،رامل والـشبكة ـ اسـب ا دام

ال ات ـا وم املـشكالت، وحل الناقد، التفك ات ا وم ي، واملعلوما ي ا السي من ات ا روم ر تـصفحر
ات ا وم اف، باح املعلومة عن البحث ات ا وم نت، ن شبكة رع والتفاعلر   .تصال

اســـــة د نتـــــائج مــــــع يجـــــة الن ـــــذه نآدم: روتتفـــــق الغـــــنم،)2020(ووآخــــــر ــــــي)2019 (وأبـــــو وال ،
ي)2016( ــا وا ات)2016(ر، املقـــر توظيـــف نجــاح ـــ م ـــس ــ ال املتطلبـــات ـــم أ حــددت ـــ ال ر،

امل يمفتوحة ا يص ت مكن و   :صدر؛

العامة   :املتطلبات

 وم ن املسئول ميةقناعة بأ القرار املصدرتخذي مفتوحة ات   .MOOCsراملقر

 ع مشر عن وشاملة املة مت خطة املصدرووضع مفتوحة ات عMOOCsراملقر   : شتمل
 ونيــــــــــة لك ات املقـــــــــــر مواصـــــــــــفات اســــــــــة رد ـــــــــــاMOOCsر انا وإم ا خصائـــــــــــص وتحديـــــــــــد ،

م ـــــــس أن يمكـــــــن ـــــــ ال والتعليميـــــــة ـــــــة بو ال واملـــــــشكالت ا، ـــــــداف وأ ا ـــــــا،وفوائـــــــد حل ـــــــ
ا تنفيذ   .ومعوقات

 توظيــف جــدو اســة ىد املــصدرر مفتوحــة ات تــواز MOOCsراملقــر لفــة الت أن مــن يللتأكــد
والتعلي قتصادي   .العائد

 لتوظيــف مــد لــة طو شــاملة خطــة املــصدروضــع مفتوحــة ات التعلــيم MOOCsراملقــر ــ
ســـــــائل و دافـــــــھ وأ وفلـــــــسفتھ ع باملـــــــشر ـــــــف عر ـــــــ ع تحتـــــــو ـــــــام وا و ـــــــي وتن تطبيقـــــــھ،

اتيجيات وتحاس ـة، املعيا املتطلبات تنظم ال عات شر وال اللوائح ضع و ة، روا ديـدو
طة ا ذه لتنفيذ منية   .زمدة

 مجــــــــال ــــــــ اســــــــات والد بحــــــــاث املــــــــصدررإجــــــــراء مفتوحــــــــة ات لــــــــيموالتع MOOCsراملقــــــــر
ـــ ع ن واملـــسئول س التـــد يئـــة أعـــضاء وإطـــالع عـــام، ل ـــش ـــي و املـــستجداترلك آخـــر

ات مستمرةالتروالتطو ة بصو م د وتز رقنية   .و
 اســـــتخدام لفاعليـــــة املـــــستمر املـــــصدرالتقيـــــيم مفتوحـــــة ات مـــــنMOOCsراملقـــــر والتأكـــــد ،

ديثمو وا املستمر للتطو ا   . راكب

 يــــــة التد امج ــــــ ال العمــــــلورو،رتنفيــــــذ س،ش التــــــد يئــــــة ألعــــــضاء املــــــستمرة ،روالنــــــدوات
املعاونــة يئــة ن ،وال ــ دا لتوظيــف،رو مثــل ســتخدام ــ ع مفتوحــةوالطــالب ات راملقــر

ا MOOCsاملصدر   .وتفعيل
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ة شر ال   :املتطلبات

 املحتـــــو لتـــــصميم مـــــة الال ات ـــــا وامل ات ـــــ ا م لـــــد الـــــذين فـــــراد مـــــن ة ـــــشر ىكفـــــاءات ز ر
امليالنظـــر تــــأليف ــــق وفر ن ـــشا واملس اء ــــ وا اء املــــد ـــشمل و تــــھ، وإدا رمجتــــھ رو ر ىحتــــور
التعليميواملص ن عمم للمشر ة املطلو الكفاءات من م وغ    .ون

 أثنـــاء ـــة وفو دائمـــة ة بـــصو ات والـــشب ـــزة ج لـــصيانة ـــ ف دعـــم ـــق رفر اســـتخدامر وقبـــل
مل والطـــــــــالب ن املـــــــــصدرنـــــــــصاتاملعلمـــــــــ مفتوحـــــــــة ات عطـــــــــالMOOCsراملقـــــــــر ـــــــــة ملواج ،

  .املحتملة
 التكنولوجية ية الب   :متطلبات

 ماديةمتطلبات.  
 بر   .جيةممتطلبات
 املصدر مفتوحة ات املقر منصة   .MOOCsرمتطلبات

ي الثـا الــسؤال املــصدر: إجابـة مفتوحــة ات املقـر لتوظيــف الداعمــة الـتعلم ــات نظر رمــا
MOOCsالتعليمية؟   العملية

بي تحليــل نتــائج وظــاكــشفت م اتفاقــا عــن املقابلــة مــن ــا عل ــصو ا تــم ــ ال اســة الد انــات
ً ً ل ر

املــــــصدربـــــ مفتوحــــــة ات املقـــــر لتوظيــــــف الداعمــــــة الـــــتعلم ــــــات نظر مــــــن عـــــدد ــــــ ع ن املــــــشارك رن
MOOCsي النحو ع ا عرض يمكن التعليمية،   :العملية

ــــ و ــــة ي:النظر الــــشب تــــصال ــــة الديــــ: نظر ــــ و املــــشار نر مفتوحــــةى ات املقــــر أن راســــة َّ ر
يMOOCsاملصدر الشب تصال ة نظر نظل املتعلمـ ن بـ والتفاعـل للتواصـل الفرصة يح ت

ـق طر عـن املقـر اء ـة،: روخ وا ا والنقاشـات ، جتمـا التواصـل ات وشـب ـي، و لك يـد رال
املدونا وقراءة نت، ن شبكة ع   . توالبحث

الثانيــة ــة البنائيــة:النظر ــة مفتوحــة: النظر ات املقــر أن اســة الد ــ و املــشار ريتفــق َّ ر املــصدرن
MOOCsوتوجــھ الــتعلم، بموضــوعات اصــة ا الــسابقة ات ــ ا ــ ترا البنائيــة ــة النظر ظــل ــ

ـــــداف بأ مرتبطــــة حقيقيــــة ــــشاطات ب ده وتــــز العامـــــة، ــــداف و الغايــــات تحقيــــق نحــــو واملــــتعلم
امھالت ا لضمان شاطاتعلم، ال ذه تنفيذ أثناء   .وتفاعلھ

الثالثة ة السلوكي:النظر ة املـصدر: ةالنظر مفتوحـة ات املقر أن اسة الد و املشار ريؤكد َّ ر ن
MOOCsمـــن املــتعلم بـــھ يقــوم الــذي الـــسلوك صــف و بتحديـــد ــتم الــسلوكية ـــة النظر ظــل وــ

وتقــسي وتحليلــھ موضــوع، ــل ل الــسلوكية التعليميــة ــداف موضــوعاتخــالل أو وحــدات ــ إ مھ
ـ ال ومـن الـصعب، ـ إ ل الـس مـن جة متد ةرمنفصلة، صـغ أجـزاء ـ إ ـا وتجزئ املركـب، ـ إ سيط

ــــ و بــــالعنوان والتغذيــــةابتــــداء م، التقــــو ثــــم ــــشاط، فال ، ــــ العل املحتــــو ثــــم التعليميــــة، ىداف
  . الراجعة

عــة الرا ـة املعرفيـة:النظر ــة ا: النظر ــ و املــشار املــصدرنــش مفتوحــة ات املقــر أن اسـة رلد َّ ر
MOOCsـــــ املعرفيــــة ـــــة النظر ظــــل تجنـــــبــــ مــــع املقـــــر داخــــل املتعـــــددة الوســــائط بوضــــوح رتم

ماليـــــ ا ــــــةضـــــافات املكتو النـــــصوص مــــــع امـــــل ومت وظيفـــــي ل ــــــش ا وعرضـــــ ـــــا، عل الزائــــــدة ة
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والت ام، ــ و والتبــاين، ــساطة، ال وتــوافر املــصاحب، ي الــصو املبالغــةوالتعليـق وعــدم نظــيم،
ب حتفاظ ل س مما ا، داخل لوان ااستخدام إل اجة ا عند ا جاع واس   .املعلومات

أن اسة الد بيانات مفتوحـةرش ات املقـر لتوظيـف الداعمـة الـتعلم ـات نظر من عددا رناك ً

ــــMOOCsاملــــصدر وتتمثــــل التعليميــــة، العمليــــة ال: ــــ ي الــــشب تــــصال ــــة مــــعنظر تتوافــــق ــــ
اســـــــت عتبـــــــار ـــــــ وتأخـــــــذ ن، والعـــــــشر ـــــــادي ا القـــــــر اســـــــوب،ناحتياجـــــــات ا تكنولوجيـــــــا خدام

العنا ن بـــ مـــع ا ـــ جتماعيـــة ات عتمـــدوالـــشب و ، ـــ الرق العـــصر ـــ بـــالتعلم الـــصلة ذات صـــر
بـــالتغ دومـــا ـــسم ت ـــ ال ـــا ذا املعلومـــات مـــن ـــ أك املعلومـــات ـــ ع ـــصو ا كيفيـــة معرفـــة ـــ ًع ل

تنـــوع ضــــوء ـــ ـــستمران واملعرفـــة الــــتعلم أن كمـــا ـــسارع، امل ةروالتطـــو ضــــر ـــ ع وتؤكـــد راء، ور
فا ساسية، ات ا وامل يم املفا ن ب ط للتعلمرالر س الرئ املصدر ست ل ات   .رملقر

البنائيـــــة؛ ـــــة الـــــتعلموالنظر ئـــــة ب ـــــ وت للمـــــتعلم، الداخليـــــة املعرفيـــــة بالعمليـــــات ـــــتم حيـــــث
املت املعرلتجعل بنـاء ـ إ تـؤدي معينـة ـشاطات ب قيامـھ خـالل بنفـسھ معرفتـھ يب الذاتيـةعلم فـة

و شاد و التوجيھ املعلم دو نحصر و رعقلھ، ـر ال الـسلوكية ة والنظر والتنظيم، شراف
ـــا غي و الـــسلوكيات، مـــن العديـــد علـــم انيـــات إم وتحديـــد ، ـــشر ال الـــسلوك ـــ ع ك بـــال يــتم

يجــــة الــــتكن م تقــــو عمليــــة وترتكــــز الفــــرد، أمــــام تتــــوافر ــــ ال واملعلومــــات ات ــــ مــــدىل ــــ ع علم
والنظر املطلـــوب، ل بالـــش أدائــــھ املـــراد بالـــسلوك تمثيــــلالقيـــام ميـــة أ ـــ ع تؤكـــد إذ املعرفيــــة ـــة

ــــو ت أن يمكــــن ـــ وال والفيــــديو والـــصوت، ال، شــــ و والرســـوم، ، الــــصو خـــالل مــــن ناملعلومـــات ر
إ ـــ بكث اللفظيـــةأفـــضل باملعلومـــات نـــت قو مـــا ممـــا: رذا ـــة، املكتو أو املنطوقـــة لمـــة وســـيلةال عـــد

املدى ة قص الذاكرة باملعلومات لالحتفاظ مة   . م

اســــــةوتت د إليـــــھ ت أشــــــا مـــــا مــــــع يجـــــة الن ــــــذه رفـــــق نآدم: ر ــــــ)2020(ووآخـــــر والرا ،)2019(،
وجليلة)2016(وأحمد ي)2016(، ـا وا حـ)2016(ر، ـ وال الداعمـة، الـتعلم ـات نظر أبـر زددت

املـــصدر مفتوحـــة ات املقـــر ـــاMOOCsرلتوظيـــف م التعليميـــة، العمليـــة تـــصالية،: ـــ ـــة النظر
ـــــ ع تؤكــــــد ـــــ اتوال مقـــــر وتــــــصميم ـــــا بي ــــــة قو عالقـــــة نــــــاك رأن َّMOOCsــــــذه ـــــيح ت حيــــــث ،

تــــصمي قــــة طر عــــن ن املتعلمــــ لــــدى املفــــضلة الــــتعلم أســــاليب اســــتخدام ات علــــمراملقــــر ئــــات ب م
بمــــ ــــا، املجموعــــات ــــم و ك ــــشا ال أنمــــاط اخــــتالف ــــ ع نرقائمــــة املتعلمــــ ميــــو مــــع يتوافــــق لا

ل تصال ات ا م وتنمية م تماما يـتمروا أنـھ كمـا املعلومـات، وجمـع ات الشب واستخدام م، د
البحــــث خــــالل مــــن م بأنفــــس املعرفــــة ــــ إ للوصــــو ن للمتعلمــــ أدوات وتــــوف املحتــــو لتنظــــيم ــــى

إ الـــــتعلم، منـــــصات داخـــــل مـــــن ـــــا إل الوصـــــو يمكـــــن ـــــ ال املعلومـــــات ـــــيحلقواعـــــد ت لـــــذلك ضـــــافة
ـــــــش ال مثـــــــل أنواعـــــــھ، ـــــــل ب ـــــــ التعلي املوقـــــــف ـــــــ ك ـــــــشا سلـــــــسرال وال واملتـــــــواز ي نتقـــــــا ك يا ر

ــــــصية ال ات ـــــا امل وتوظيـــــف الـــــتعلم ـــــ مختلفـــــة مـــــداخل اســـــتخدام ـــــ إ باإلضـــــافة ي، روالتـــــآز ر
ـــــشا ـــــ ن املـــــشاركةللمتعلمـــــ ـــــ ع عتمـــــد ـــــ ال بات والتـــــد ـــــشطة ذلـــــك ـــــ بمـــــا الـــــتعلم رطات

ـــــوو و ات، الـــــشب باســـــتخدام ن واملعلمـــــ الطـــــالب ن بـــــ جتمـــــا فرديـــــانالتفاعـــــل ـــــا ف ـــــز التعز
ً

اجتما إطار ة واملعنو افآت امل ومختلفة متعددة أساليب باستخدام وجماعيا
ً

.  

ا جتماعية البنائية ة ـاروالنظر ف لتوليـد الـزمالء مـع عاونيـة ة بـصو العمـل ـ ع تؤكـد ـ رل
مرواملعـــا واملـــسا حـــة، املطر التعليميـــة للمـــشكالت لـــو ا وتقـــديم ديـــدة، ا وف ـــامل امل أداء ـــ ة

م، بي جتما والتفاعل للتعاو يجة ن ن املتعلم جانب من ا سا اك يتم فاملعرفة نالتعليمية،
م املناقشة مMOOCsرقروأدوات مال ن و م ي و م ومعلم الطالب ن ب   .زالوسيط
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وحـدونظر إ التعلي املحتو تقسيم ع تؤكد ال املعلومات تج ة،ىة صـغ عليميـة ات
ممـا ـا، تل ـ ال الوحـدة ـ إ نتقـال ثـم ـا وإتقا التعليميـة الوحـدة اسـة بد للمـتعلم سمح ربحيث

نظــيم ب تمــام ـ اتع مقــر تــصميم عنــد مــنMOOCsراملعرفــة املحتــو عــرض ــ نتقــال ىو
سيط املناسبةال الراجعة التغذية وتقديم املركب،   .إ

الث الــــسؤال املــــصدر: الــــثإجابــــة مفتوحــــة ات املقــــر توظيــــف أنمــــاط ــــMOOCsرمــــا
التعليمية؟   العملية

مـــن ـــا عل ـــصو ا تــــم ـــ ال اســـة الد بيانـــات تحليـــل نتـــائج ت لأشـــا ر عـــنر أنمــــاطاملقابلـــة عـــدد
املـــصدر مفتوحـــة ات املقـــر العملMOOCsرتوظيـــف التعليميـــة،ـــ النحـــوويـــة ـــ ع ا عرضـــ مكـــن

  :ي

و ك املـــشا ليتفــق والـــسادسر ــامس ــ وا تقـــديم ع فيــھ يـــتم إذ ي، الــذا الـــتعلم راملقـــرنمـــط
املــصدر الMOOCمفتـوح ــ الــتعلم عـن بــديال ذاتيــا ليتعلمـوه ن بحيــثًللمتعلمــ اســية، الد رقاعـة

وتحمل بنفسھ، نفسھ عليم انية إم للمتعلم اتُيتاح التوج توف مع تھ، وإدا علمھ لية رمسؤ و
شادا علمھرو خالل يحتاجھ الذي والدعم   .ت

ر استخدامىو يمكن أنھ ي الثا ك املـساعد؛راملشا الـتعلم التعليميـةنمـط العمليـة تبقـى وفيـھ
دو التقليــــــدي الــــــنمط ــــــ املــــــصدرع مفتــــــوح املقــــــر دو ــــــو و ، ــــــ رغي ر ن املــــــتعلمMOOCن ،دعــــــم

ف عميـــق وتفو ن والتمـــا ــــشطة ســـة ومما ، ـــ التعلي للمحتــــو رمـــھ ر النقــــاشى حلقـــات مــــع اعلـــھ
بھ اصة   .ا

ن حــ ــــ ع ع والــسا ــع والرا الثالــث ك املــشا ينمــطريتفــق الــذا والــتعلم واملــساعد، : املـــدمج،
فيـھالـذيو مــنيــتم املـصدرالــتعلم مفتــوح املقــر املحاضــراتMOOCرخـالل مــع جنـب ــ إ جنبــا ،ً

اسيةاملباشر الد القاعة   .رة

أنمــاط ثالثــة نــاك أن اســة الد بيانــات املــصدرلرــش مفتوحــة ات املقــر ــMOOCsرتوظيــف
التعليمية تمثلتالعملية ،:  

ي .1 الذا التعلم املـصدر: نمط مفتـوح املقـر يقدم النمط رذا ُMOOCليتعلمـوه ن للمتعلمـ
ب اســــية، الد القاعــــة ـــــ الــــتعلم عــــن بــــديال رذاتيــــا نفـــــسھً علــــيم انيــــة إم للمــــتعلم يتـــــاح ُحيــــث

الـــذي والـــدعم شـــادات و ـــات التوج تـــوف مـــع تـــھ، وإدا علمـــھ لية مـــسؤ وتحمـــل ربنفـــسھ، ر و
املعر نقـــــل ـــــ واملتمثـــــل التقليـــــدي ه دو مـــــن املعلـــــم دو تقـــــل و علمـــــھ، خـــــالل ريحتاجـــــھ ،فـــــةر

ل ـــشار واملس ، ـــ والنا واملرشـــد، املوجـــھ، دو ـــ إ ن املتعلمـــ ن يمكـــنروتلقـــ الـــنمط ـــذا و ـــم،
ــ إ يفھ الفــردي: تــص أو: الــتعلم املــستقلة، الذاتيــة اســة الد ــق طر عــن انفراديــا الــتعلم ــتم رو ً

حــل أو الـتعلم ـ مجموعــة ـل ك ـشا ت نــت، ن شـبكة ـ ع ــشاركية مجموعـات خـالل رمـن
أ عاتومشكالت مشر   .وإنجاز

املساعد .2 التعلم ع: نمط التعليمية العملية تبقى ووفيھ و ، غي دو التقليدي نالنمط ن
املــــــــصدر مفتــــــــوح املقــــــــر ردو ،MOOCر ــــــــ التعلي للمحتــــــــو مــــــــھ ف عميــــــــق و املــــــــتعلم، ىدعــــــــم

املقــــر ــــساعده ل بــــھ؛ اصــــة ا النقــــاش حلقــــات مــــع وتفاعلــــھ ن والتمــــا ــــشطة ســــة رومما ر ر
ا الـنمطMOOCصدرملمفتوح ـذا ـ ع مثلـة ومـن أفـضل، ـ ا د تحـصيل يـامق: رإنجـاز
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املــــصدر مفتــــوح مقــــر ــــ عليــــھ لالطــــالع ن املتعلمــــ بتوجيــــھ ن معــــ موضــــوع شــــرح قبــــل راملعلــــم
MOOCاملــصدر مفتوحــة ات املقـر ــ ن معـ موضــوع عـن بالبحــث م لـيف ت أو أوMOOCsر، ،

م مقـــــر ـــــ ع للـــــدخو س الـــــد عـــــد م رتـــــوج ل املـــــصدرفتـــــر وحـــــلMOOCوح معـــــھ، والتفاعـــــل
حة املطر   . وسئلة

الـتعلم .3 املــصدر: املـدمجنمـط مفتـوح املقـر خـالل مــن الـتعلم ـو ي الـنمط ــذا رـ ،MOOCن
ــــ فعـــال ل ــــش م ـــس ممـــا اســــية، الد القاعـــة ـــ املباشــــرة املحاضـــرات مـــع جنــــب ـــ إ ُجنبـــا ر ً

ال ـــــــ ع ن املتعلمـــــــ حفـــــــز و التعلـــــــيم، جـــــــودة ن ـــــــدتطـــــــَّتحـــــــس ز و م، ا وقـــــــد م ا ـــــــا م مـــــــن ر رو ر
ـ ن و للـتعلم، م وفـاعلي م الفرديــةمـشارك ق الفـر ـ را و م، لـد ـار وامل ــ املعر انـب وا ي

التعلــــــــيم ملـــــــل ـــــــ ع قـــــــ و ي، الـــــــذا والـــــــتعلم التعلـــــــيم ـــــــ الديموقراطيـــــــة حقـــــــق و م، بيـــــــ
املـــــصدر مفتوحــــة ات املقـــــر جـــــودة فـــــع ــــ م ـــــس أنـــــھ كمـــــا رالتقليــــدي، مـــــنMOOCsر ـــــد ز و

اليف ت قلل و ا، عل ن القائم ن املحاضر وكفاءة ا كبكفاء ل ش   .التعلم

إليھ ت أشا ما مع يجة الن ذه أمروتتفق بجامعـة عـد عـن والتعلـيم ي و لك التعلم عمادة
املـــــصدر)2015(ىالقـــــر مفتوحـــــة ات املقـــــر لتوظيـــــف نمــــــاط أبـــــر حـــــددت ـــــ روال ــــــMOOCsز

الت مثلالعملية متعـة،: عليمية، أك أنھ و بو ال يراه والذي ي الذا التعلم يـتعلمننمط فـاملتعلم
ـتعلم و مـستقال، مفكرا املتعلم يصبح كذلك مية، أ ا ل ست ل معلومات حفظ دو بھ، تم ما

ً ً ن
افيـــة ال اعة الـــ لديـــھ واملـــتعلم قيـــود، دو الـــتعلم ـــة بحر حظـــى و لية، املـــسؤ نتحمـــل اســــةو رلد

ا املتعلمــــومجـــال ـــستطيع ذلـــك ــــ ع عـــالوة لــــھ، ـــشرح ل املعلـــم انتظــــار دو نتمامـــھ ًن
خاللــــھ مـــن

مثـل ، ــ عظ ميــة أ ذات أخـر ات ــا م ـساب ىاك وضــع: ر ات ــا م أو الـذات، تقيــيم أو الوقــت، ة رإدا ر
مناســب حــل عــن بالبحــث ة واملبــاد ا تحديــد خـالل مــن املــشكالت حــل ات ــا م ر وتطــو رـداف، ر

ا خل مع وإضفاء التعلم،، لعملية شرحاص قبل املعلم فيھ يقوم الذي املساعد التعلم ونمط
املـصدر مفتـوح املقـر ـ عليھ لالطالع ن املتعلم بتوجيھ ن مع عـدMOOCرموضوع م تـوج أو ،

حــة، املطر ســئلة وحـــل معــھ، والتفاعـــل املقــر ذلــك ـــ ع للــدخو س والــد ر ل اور ـــ الـــتعلمًأخ نمــط
ااملـدمج ـو ي لــن نـا بمقــدونو وإنمـا املعرفيــة؛ املعلومـة ــ ع ـصو ل الوحيـد املــصدر ـو رملعلــم ل

املـــــصدر مفتــــوح املقــــر واســـــتخدام نفــــسھ ـــــ ع عتمــــاد ـــــMOOCراملــــتعلم ع العثــــو أجـــــل رمــــن
ــــــ ع ــــــصو ا ــــــ ع قــــــادر منــــــتج ص ــــــ بأنــــــھ املــــــتعلم ــــــشعر مــــــا ــــــذا و يحة، الــــــ لاملعلومـــــات ُ ُ

بنفــ العلميــة ــداملعلومــات تز ثــم ومــن ةسھ، القــد ــ بنفــسھ ثقتــھ ــد وتز نفــسھ، عــن ضــاه جــة رد ر ر
وامل العلم تحصيل مع والف   .عرفة

ــع الرا الــسؤال توظيــف: إجابــة أثنــاء ا اســتخدام يمكــن ــ ال الــتعلم اتيجيات اســ مــا
املصدر مفتوحة ات التعليمية؟MOOCsراملقر   العملية

بيانات تحليل نتائج علكشفت صو ا تم ال اسة لالد عـنر املقابلـة من مـن ا العديـد تـوافر
است يمكن ال التعلم اتيجيات املـصدراس مفتوحـة ات املقـر توظيف أثناء ا ـMOOCsرخدام

التعليمية التا،العملية النحو ع   :وذلك

املق والـــــــتعلم املــــــــشكالت، حـــــــل اتيجية اســـــــ اســــــــتخدام يمكـــــــن أنــــــــھ و ك املـــــــشا ليـــــــر لــــــــوب،رى
أثنا نية الذ طة ر املصدروا مفتوحة ات املقر توظيف التعليميةMOOCsرء   .العملية

ن رح استخدامأظ ي الثا ك اتيجيةراملشا الس املستمر يھ الـذا والـتعلم ، الذ العصف
املصدر مفتوحة ات املقر توظيف التعليميةMOOCsرأثناء   .العملية
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و ـــوار ا اتيجية اســـ باســـتخدام الثالـــث ك املـــشا ـــتم والـــتعلمروا ي، التعـــاو والـــتعلم املناقـــشة،
عات باملــشر والــتعلم ـشاف، املــصدروباالك مفتوحــة ات املقــر توظيــف العمMOOCsرأثنــاء ليــةــ

  .التعليمية

ع الرا ك املشا اتيجيةروأكد اس استخدام يمكن عاتأنھ باملـشر والتعلم شاف، باالك والتعلم
املصدر مفتوحة ات املقر توظيف التعليميةMOOCsرأثناء   .العملية

ع والــسا ــامس ا ك املــشا ا ماســتخدامرواتفــق املــشكالت، تيجيةالســ وحــل ي، التعــاو الــتعلم
املقلوب املصدروالتعلم مفتوحة ات املقر توظيف التعليميةMOOCsرأثناء   .العملية

الــــسادس ك املــــشا اســــتخدامھروأشــــار ــــ يالــــدائمإ التعــــاو الــــتعلم اتيجية توظيــــفأثنــــاءالســــ
املصدر مفتوحة ات التعليميةMOOCsراملقر   .العملية

بيا أنھش اسة الد مفتوحـةرنات ات املقـر توظيـف ـ التاليـة اتيجيات س استخدام ريمكن
التعليميةMOOCsاملصدر   : العملية

 واملناقشة وار ا اتيجية املـصدر: اس مفتـوح املقر عرض يتم موضـوعMOOCرإذ املتـضمن
امل اء تبـــــادل عــــــده ــــــتم و املرالـــــتعلم، ن بـــــ واملناقــــــشة ــــــوار وا مختلفــــــة عــــــض مــــــع ن تعلمــــــ

دو ــــو و ، للمقــــر التعليميــــة واملنتــــديات النقــــاش لوحــــات خــــالل مــــن املعلــــم ومــــع رالــــبعض نر
نقاط التعلم موضوع ة لو و التعقيب  .  راملعلم

 اتيجية ياس التعاو تقسيم: التعلم خالل من ذلك تم مـاو ة صـغ مجموعـات ـ إ ن املتعلمـ
ن الواحدة،) 5 – 3(ب يمبحيثللمجموعة املفـا ـ إ للوصـو م بيـ فيمـا العمـل تقاسم ليتم

املـــصدر مفتوحـــة ات املقـــر باســـتخدام يحة الـــ اتيجيةMOOCsرالعلميـــة ســـ ـــذه ـــ و
جتمــا التواصــل وســائل املختلفــة،ُتوظــف تــصال ل؛وآليـــات يــد ســـالال وإ ــي و رك

ا خالل من للمعلم   .املعلومات
 املــشكالت حــل اتيجية مرتبطــة: اسـ لة مــش ســياق ــ ــ التعلي املحتــو عــرض املعلــم ىيقــوم

ـ البحـث خالل من ا عل للتغلب املناسبة لو ا ار بابت ن املتعلم قوم و اتلبالواقع راملقـر
ا  .MOOCsملصدرمفتوحة

 الــذ العــصف اتيجية املــصدرأث: اســ مفتــوح املقــر عـــرض موضـــوعMOOCرنــاء املتــضمن
املعلـم يقــوم نبالـتعلم املتعلمــ ـ ع ســئلة مـن مجموعــة ــار،،طــرح ف مــن العديـد لتوليــد

لسة ا اية ا مناقش ثم ومن ا، ل انتقاد دو ا   .نوجمع

 نيــة الذ طــة ر ا اتيجية املــصدر: اســ مفتــوح املقــر عــرض موضــوعاملتــضمنMOOCرعــد
منظمـــة قـــة بطر املعلومـــات تقـــديم ن املتعلمـــ مـــن املعلـــم يطلـــب ـــسةالـــتعلم الرئ ـــار ف ز ـــ ُت

ا ونتائج حداث ن ب التمي ع ساعد و  .بوضوح،

 املقلـــــوب الــــتعلم اتيجية مــــن: اســــ ذلـــــك ــــتم املقـــــرو ابــــط ن املتعلمـــــ املعلــــم مـــــشاركة رخــــالل ر
املــصدر ــي،MOOCمفتـوح و إلك وســيط أي ــ وقــتع قبــل عليــھ بــاالطالع ن املتعلمــ ليقـوم

الفع الالتعلم وقت خصص و بات، والتد شطة وتنفيذ للمناقشة، الفع  .رتعلم

 ـــشاف باالك الـــتعلم اتيجية ـــا :اســـ ف ـــتم ـــو إ للوصـــو معينـــة، لة بمـــش ن املتعلمـــ ـــة لمواج
يم املفــا أو ن خــالقــوان مــن ا ــشاف اك م مــ املطلــوب املعلومــات املـــصدرأو مفتــوح املقــر رالل
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MOOCحر ـم ل ك ـ ي ثـم الـتعلم، موضـوع بُاملتضمن التجـا وتنفيـذ الفرضـيات، صـياغة رـة
حل إ الوصو غية ا م  . لللتحقق

 ي الــــذا الــــتعلم اتيجية ات،: اســــ ـــــا وامل املعلومــــات، املــــتعلم ـــــسب يك اتيجية ســــ ــــذه ـــــ رو
نفـــــــس ـــــــ ع االعتمـــــــاد و ذاتيـــــــة ة بـــــــصو ات ـــــــ ّوا املـــــــصدرر مفتوحـــــــة ات املقـــــــر خـــــــالل مـــــــن رھ

MOOCs،تھ ص ر وتطو ن تحس غية ملجموعـة؛ سـتھ مما ق طر عن اتھ ا وم اتھ، روقد ر ر
ّ

بمف التعليمية شطة وتحديدمن دافھ، أ وصياغة التعليمية، لغاياتھ يصھ عد ّرده

بـــــالتعلم ســـــرعتھ مـــــع ناســـــب ت عليميـــــة خطـــــة يـــــضع بحيـــــث لـــــھ، املالئمـــــة الوســـــائل
ّ

وميولـــــھ ،
اتھ  . وتوج

 عات باملـــشر الـــتعلم اتيجية ب: واســـ ن املتعلمـــ لـــف يـــضمي ع مـــشر ة صـــو ـــ بالعمـــل والقيـــام ر
املقــــــر ن مــــــستخدم ــــــشاط ال أوجــــــھ مــــــن عــــــددا

ً
املــــــصدر مفتوحــــــة نحــــــوMOOCsرات وســــــيلة

م نظر ة وج من ا مي أ ا ل محددة داف أ  . تحقيق

أشــار مــا مــع يجــة الن ــذه ــإليــھوتتفــق ــيم)2017 (ع والي و)2016(، اق، وعبــدالر زالــشرقاو ي
أبـر،)2010( حــددت ـ ــياســزوال و لك الــتعلم أثنـاء ا اســتخدام يمكـن ــ ال الـتعلم اتيجيات

الع ـــــــاـــــــ أبر مـــــــن ـــــــ وال عـــــــام، ل ـــــــش التعليميـــــــة املناقـــــــشات: زمليـــــــة ونيـــــــة، لك املحاضـــــــرات
املـــــشكالت وحـــــل ونيـــــة، لك ماعيـــــة ـــــيا و ونيـــــة،و،لك لك ع يراملـــــشا التعـــــاو والـــــتعلم

الذ والعصف ي، و يلك و لك شاف ك و ي، و   .لك

ــامس ا الــسؤال املــصدر: "إجابــة مفتوحــة ات املقــر لتوظيــف ح ــ املق التــصو رمــا ــMOOCsر
التعليمية؟   العملية

تم ال النتائج من الية ا اسة الد إليھ توصلت ما ع ربناء فقـدً املقابلـة مـن ـا عل صو لا
مفتوحــة ات املقـر لتوظيــف تـصو اح ــ اق رتـم النحــوMOOCsاملـصدرر ـ ع التعليميــة العمليـة ــ

  :التا

ح ــ املق التـصو املــصدر: رـدف مفتوحـة ات املقــر توظيـف ــ إ ح ـ املق التــصو رـدف MOOCsر
التعليمية   .العملية

ح املق التصو رات   :رم

رات ـــــ م املـــــصدرتنطلـــــق مفتوحـــــة ات املقـــــر لتوظيـــــف ح ـــــ املق رالتـــــصو العمليـــــةMOOCsر ـــــ
يالتع مما   : ليمية

الــــسعودية .1 يــــة العر اململكــــة ـــة ــــز) 2030(ؤر عز و املجتمــــع، شــــرائح افــــة ل التعلــــيم إتاحـــة ــــ
واملواءمة ، ام ا التعليم العملكفاءة سو ومتطلبات التعليم، مخرجات ن  .قب

يـــ .2 العر اململكـــة ــة الـــسعوديةؤر لـــدى) 2030(ة الـــو تنميـــة يتطلـــب ممـــا ـــ الرق التحـــو لـــ
التعليماملتع تقنيات بمستجدات ساتذة و ن   . لم

ـ .3 ع ـساعد و ـار، بت و البحـث ـ ع سـاتذة و ن املتعلم تحفز مرنة، ئة ب التنميـةالتعلم
ياة ا مدى املستمر التعلم يح وت نية،  .امل
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العا .4 ــــــات تجا ديثـــــــة،مــــــسايرة ا والــــــتعلم التعلــــــيم اتيجيات اســـــــ بتفعيــــــل املعاصــــــرة مليـــــــة
املتمــايزــالتعلم والــتعلم ذاتيــا، املــنظم والــتعلم املقلــوب، والــتعلم ي، التعــاو والــتعلم ي، ًالــذا

امل تحفز ال اتيجيات س من ا التعلموغ ع  .تعلم

امل .5 تـــوف حيـــث مـــن ســـاتذة، ـــ ع التعليميـــة عبـــاء بوقـــتتخفيـــف م ام ـــ ال وعـــدم ، ىحتـــو
لتقديمھ واحد ان  .وم

إيجابي .6 ات اتجا ن و ياةت ا مدى والتعلم ديثة، ا التعلم أساليب نحو  .ة

م .7 علم لية مسؤ تحمل ن املتعلم مشاركة تحفز عليمية ئة ب  .وتوف

املـــــــصدرإكـــــــسا .8 مفتوحـــــــة ات املقـــــــر توظيـــــــف خـــــــالل مـــــــن ادفـــــــة علـــــــم ات ـــــــ خ ن املتعلمـــــــ رب
MOOCsالتعليمية  .العملية

إ .9 ت أشا ال السابقة اسات والد البحوث رنتائج املـصدرر مفتوحـة ات املقـر توظيـف مية رأ
MOOCsالتعليمية  .العملية

ات .10 املقر توظيف ة بضر السابقة اسات والد البحوث رتوصيات رو املصدرر   MOOCsمفتوحة

التعليميــــ ســــات املما ــــ التقنيــــة املــــستحدثات ــــم أ التقليديــــة،ركأحــــد ســــاليب عــــن بــــديال ة
ً

العملية ا ودمج ا م ستفادة  . التعليميةو

ح ــــــ املق التــــــصو مفتوحــــــة:رخطــــــوات ات املقــــــر لتوظيــــــف ح ــــــ املق التــــــصو خطــــــوات رتتــــــضمن ر
التعليميةMOOCsاملصدر   :يالعملية

أوال
ً

املصدر:  مفتوح املقر لتوظيف   :MOOCرالتخطيط

املتط مــــن عــــدد املــــصدرنــــاك مفتوحــــة ات املقــــر توظيــــف ــــ البــــدء قبــــل ــــا توافر يجــــب رلبــــات
MOOCsوتتضمن التعليمية   :العملية

 املــــــصدر: القناعـــــة مفتوحـــــة ات املقـــــر توظيـــــف ميـــــة بأ التامــــــة ن ل املـــــسؤ قناعـــــة مـــــن بـــــد رال و
MOOCsالتعليمية  .العملية

 عتمــــــاد و ــــــودة املـــــــصدر: ا مفتوحــــــة ات املقـــــــر تطبــــــق أن ـــــــ ب ـــــــودة MOOCsري ا معــــــاي
ال الرقميـــــــــــة الوســـــــــــائط أو املحتـــــــــــو ـــــــــــ ســـــــــــواء ىالعامليـــــــــــة، أوً املحتـــــــــــو ـــــــــــداف أ تحقـــــــــــق ىـــــــــــ

عـض ـا تمنح ـ ال ادات الـش ـ املجتمـع ثقـة تضمن ال والتعليمية التقنية اتيجيات س
املصدر مفتوحة ات  .MOOCsراملقر

 ب والتــد يـل ة: رالتأ ــشر ال ــوادر ال ب ن–بطــال–أســاتذة(رتــد ــ) فنيــ الرغبــة ا لــد ــ ال
املصدر مفتوحة ات املقر التعليميةMOOCsرتوظيف  .العملية

 ات: عيـــــةالتو املقــــــر حـــــو ن والبـــــاحث ن، ــــــاديمي و ن، واملتعلمـــــ ن، املعلمـــــ وتثقيــــــف رتوعيـــــة ل
املصدر التعليميةMOOCsمفتوحة العملية ا مي  .وأ

 املصدرتدعم :اللغة مفتوحة ات اللغات MOOCs راملقر  .عدد
 التحتيــــــة يــــــة الــــــسرعة:الب فائقــــــة نــــــت ان شــــــبكة داخــــــلتــــــوافر ــــــ آ حاســــــب معمــــــل ــــــ وتج ،

عرض از وج التعليمية، جك(املؤسسة  ). وبر
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 والتواصـــل ــــام:التفاعـــل وامل ـــشطة، وأداء الــــتعلم، عمليـــة ـــ و ــــشار ي ن املتعلمـــ نجميــــع
مجموعــا ـشكيل خـالل مــن املختفـة، عــنالتعليميـة ـا بي فيمـا تتواصــل عاونيـة و ـشاركية ت

تصال أدوات استخدام ق مفتوحطر املقر داخل  .MOOCاملصدرروالتواصل
 والوصو شار املـصدر:لن مفتوحـة ات املقر يح ـMOOCsرت واملـشاركة يل ـ ال انيـة إم

ع ة والقـــــد ي، مجـــــا ل ـــــش واملناقـــــشات يـــــة التد ش والـــــو املقـــــر لقـــــاءات رحـــــضو ر ر ر دعـــــمر ـــــ
ــ إ الوصــو انيــة إم ــيح وت ن، املــشارك مــن محــدود ال عــدد مــنلالتحــاق ممكنــة حة شــر ــ أك

امل فعالمختلف ل ش م وتثقيف لألفراد التعليمية ات  .ستو

 نـــة املـــصدر:واملر مفتوحـــة ات املقـــر ـــيح اتـــھ،MOOCsرت لقد وفقـــا ســـھ در مراجعـــة رللمـــتعلم
ً و

بـــــأك املحتـــــو عـــــرض لـــــھ ـــــسمح و وقتـــــھ، ف ىوظـــــر مـــــعو يتوافـــــق بمـــــا للعـــــرض، أســـــلوب مـــــن
تــــوفر كمــــا وميولــــھ، املــــتعلم ــــات واتجا املناقــــشات، ال أشــــ مــــن الــــرأي،العديــــد عــــن ــــ التعب

قران و ن املعلم مع والتفاعل املعلومات،  .  وتبادل
 واملرجعيــــــة املــــــصدر:التوثيـــــق مفتوحــــــة ات املقـــــر املؤســــــسةMOOCsرتحــــــدد أو يئــــــة ال اســـــم

املقدمــــــــة ســــــــائلالتعليميــــــــة و التــــــــھ ومؤ املؤلــــــــف، أو املحاضــــــــر، واســــــــم ، ــــــــ التعلي وللمقــــــــر ر
م،التواصــــل ا ـــــ وخ م ال ومــــؤ ن مج ــــ م أو ن مـــــؤلف مــــن العمــــل ــــق فر أســـــماء وتحــــدد بــــھ،

املقر محتو بناء استخدمت ال واملصادر املراجع روتذكر  .ى
 جديــدة ات ــا توظ: رم املــصدريتطلـــب مفتوحــة ات املقـــر العمليــMOOCsريــف التعليميـــةـــ ة

ـا أبر من لعل ات، ا امل من مجموعة زاتقان س: ر ات ـا ـرامل اسـب ا اسـتخدام ـ اسـية
وحـــل الناقـــد ـــ التفك ات ـــا وم ي، واملعلومـــا ي ا الـــسي مـــن ات ـــا وم املعلوماتيـــة، روالـــشبكة ر

شـــبكة ـــ ع التـــصفح ات ـــا وم اراملــشكالت، بـــاح املعلومـــة عـــن البحـــث ات ـــا وم نـــت، ف،رن
والتفاعل تصال ات ا   .روم

املصدر: ًثانيا مفتوح املقر تضمنMOOCرتوظيف و التعليمية،   :العملية

 املعلم  : ردو

املصدر .1 مفتوح املقر ابط ن املتعلم رمشاركة  .MOOCر

املصدر .2 مفتوح املقر عنوان ن املتعلم ف  .MOOCرعر

املصدر .3 مفتوح املقر استخدام قواعد نمعMOOCرمناقشة  .املتعلم

ع .4 الــــــتعلم أثنــــــاء ــــــا إنجا املطلــــــوب ــــــام بامل ن املتعلمــــــ املــــــصدرزتوجيــــــھ مفتــــــوح املقــــــر رــــــ
MOOC. 

داف .5 تحقق مدى ملعرفة التعلم م تقو بآلية ن املتعلم ف  .عر

شـــا .6 املــــصدررإ مفتــــوح املقــــر اســــتخدام إثنــــاء ــــم ل املتاحــــة املــــساعدة لطــــر ن املتعلمــــ رد ق
MOOC. 

مف .7 املقر عناصر املصدررعرض ابطMOOC توح وم سلسل م ل    .ش

التعلم .8 من  .زتحديد

 املـــتعلم ن: ردو قت طـــر إحـــدى تـــضمن الفـــردي: و الـــتعلم عـــن: إمـــا انفراديـــا الـــتعلم ـــتم ًو

املـــــــست الذاتيـــــــة اســـــــة الد ـــــــق شـــــــبكةرطر ـــــــ ع ـــــــشاركية مجموعـــــــات خـــــــالل مـــــــن أو قلة،
إ أو مشكالت، حل أو التعلم، مجموعة ل ك شا ت نت، عاترن مشر  .ونجاز
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 وتتـــضمن الـــتعلم، الــتعلم: أنمــاط ونمـــط ي، الـــذا الـــتعلم الـــتعلمنمــط ونمـــط املـــساعد،
   .املدمج

 والـــــتعلم التعلـــــيم اتيجيات ـــــشمل: اســــ واملناقـــــش: و ـــــوار ا اتيجية اتيجيةاســــ واســـــ ة،
، الــــــــــذ العــــــــــصف اتيجية واســـــــــ املــــــــــشكالت، حــــــــــل اتيجية واســـــــــ ي، التعــــــــــاو الـــــــــتعلم

ا اتيجية الـــــتعلمواســــ اتيجية واســـــ املقلـــــوب، الــــتعلم اتيجية واســـــ نيـــــة، الذ طـــــة ر
عاتباال باملشر التعلم اتيجية واس ي، الذا التعلم اتيجية واس شاف،   .وك

 التعليميــــــــــــة والتقنيــــــــــــات ــــــــــــشاشة: وتتــــــــــــضمن:الوســــــــــــائل متــــــــــــصل ــــــــــــ آ حاســــــــــــب ــــــــــــاز ج
جك(عرض املعم)وبر آ حاسب زة أج السرعة، فائقة نت إن شبكة   ل،

 وأدواتـــــھ التقيـــــيم وا: وتتـــــضمن: أنمـــــاط قـــــران، تقيـــــيم ي، الـــــذا ،التقيـــــيم ـــــ لتقيـــــيم
، املقا ونية لك ات ختبا املوضوعية، ونية لك ات رختبا ليفاتر   .الت

 
ثالثا

ً
تضمن:  و والتوظيف، التخطيط م  :تقو

املصدر -1 مفتوح املقر لتوظيف التخطيط مرحلة م  .MOOCرتقو

م -2 املصدرتقو مفتوح املقر توظيف  .MOOCرمرحلة

مدى -3 ملعرفة ن املتعلم م دافتقو          .تحقق

املــــــصدر -4 مفتــــــوح املقــــــر عناصــــــر م –طةــــــش–ىاملحتــــــو–ــــــداف (MOOCرتقــــــو
التعلم اتيجيات م–اس  ).التقو

ي -5 ا ال ر التقر وإعداد م التقو نتائج    .تحليل

اسة الد   :رتوصيات

تو ما يضوء باآل تو ا فإ نتائج من اسة الد إليھ   :رصلت

ـ .1 ح ـ املق التصو اسـةرتب الد املـصدرلترـذه مفتوحـة ات املقـر ـMOOCsروظيـف
ـــــــدالعمليــــــة تز ـــــــ ميــــــة أ مـــــــن لـــــــھ ملـــــــا وذلـــــــك نوالتعليميـــــــة، ات،املتعلمـــــــ ـــــــا وامل ف، رباملعـــــــا ر

جودة ن لتحس مة الال ات تجا التعليميةزو  .العملية
ةتوف .2 ـشر ال انات لت،واملاديـة،م مـة الال مفتوحـةزوالفنيـة ات املقـر املـصدرروظيـف

MOOCsالتعليميةالعملية. 
إنتــــــــاج .3 ــــــــ ع س التــــــــد يئــــــــة أعــــــــضاء يع املــــــــصدررــــــــ مفتوحــــــــة ات MOOCsراملقــــــــر

ا التعليميةوتوظيف العملية  .بكفاءة
يــــة .4 تد ات دو رعقـــد الألســــاتذةر ــــ ع ــــم الطالع ن اتواملتعلمـــ املقــــر مجــــال ــــ رديـــد

املصدر اMOOCsمفتوحة توظيف ات ا م م  .التعليميةالعمليةروإكسا
لــــــدى .5 ي إيجـــــا اتجــــــاه نيئـــــة واملتعلمــــــ املــــــصدرلت ســـــاتذة مفتوحـــــة ات املقــــــر روظيـــــف

MOOCsوالتعلم التعليم   . عملي
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اسة الد حات   :رمق

املوضـــو عــــض اح ـــ اق يمكــــن اســــة الد نتـــائج ضــــوء اســــاترـــ الد مــــن ـــدا مز تتطلــــب ــــ ال رعات
ً

ي لآل وفقا   :ًاملستقبلية

د .1 املـــــصدررإجــــراء مفتوحــــة ات املقـــــر دو حــــو راســـــات ر التعلـــــيمMOOCsل جــــودة ن تحـــــس ــــ
ام  .ا

املــــــصدر .2 مفتوحـــــة ات املقـــــر توظيــــــف تواجـــــھ ـــــ ال التحـــــديات عــــــن للكـــــشف اســـــات د رإجـــــراء ر
MOOCsاملالعملية لو ا اح واق الالتعليمية، ل  .ناسبة

ات .3 ـــ وا العامليـــة ب التجـــا أبـــر حـــو اســـات د رإجـــراء زر مفتوحـــةالدوليـــةل ات املقـــر رلتوظيـــف
 .التعليميةالعمليةMOOCsاملصدر

املــصدر .4 مفتوحــة ات املقــر منــصات أبــر حــو ية مــ اســات د رإجــراء ز ل يمكــنMOOCsر ــ ال
ا  .التعليميةالعمليةتوظيف

فاع .5 حـو يــة تجر اســات د لإجـراء اتر املقــر توظيــف ــ اسـة الد ــذه ــ ح ـ املق التــصو رليــة رر
املصدر  .التعليميةالعمليةMOOCsمفتوحة

املصدر .6 مفتوحة ات املقر توظيف فاعلية حو ية تجر اسات د رإجراء ل ـMOOCsر ا وأثر ،
ن املتعلم لدى عديدة ات ا م  .رتنمية

مية .7 تقو اسات د املـصدررإجراء مفتوحـة ات ـام MOOCsرللمقر ا التعلـيم مؤسـسات ـ
ودة ا معاي  .ضوء
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