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 ملنصيم اجملال التقني بناء قائمة معايري لتقو
 
 م اإللكرتونيات التعل

 COVID- 19جائحة كورونا يف عصر  املفتوح 
 

 *جنيديدمحم صدقي ليمى 
 
 

 ـ22/8/2021: النشر قبوؿ تاريخ                                                                                                                             ـ7/4/2021:  البحث تسمُّـ تاريخ

 
 مخصم  

 

في تجاوز أزمة جائحة كورونا  ـ اإللكتروني المفتوحات التعمُّ منص  الذي تسيـ بو  التأثيريـ لتقو بناء قائمة معايير استيدؼ البحث الحالي 
COVID- 19 الخصائص, لتعات اص  مندبيات حوؿ , وذلؾ مف خبلؿ استعراض بعض األ , األنماط( مـ اإللكتروني المفتوح )المفيـو

, ومف  MOOCSـ بالػػوتسميط الضوء عمى مميزات المنصات التعميمية وسمبياتيا ومعايير جودتيا وكذلؾ اآلثار المترتبة عمى التعميـ والتعمُّ 
دـ البحث استخ زـ اإللكتروني المفتوحات التعمُّ يـ فعالية منص  قو تفي تصميـ و  إلييايمكف االستناد  استنباط عدد مف المعايير التقنية التي ثـ  

, عاييرم (3) مف تنوتكو  التقني( ) في المجاؿ ي قائمة معيارية ف بناء نموذج مقترح متمثلوتوصمت الدراسة إلى , المنيج الوصفي التحميمي
في  أثرىاـ اإللكتروني المفتوح ات التعمُّ منص  يـ فعالية وتقو  عتماد عمييا في تطوير تصميـيمكف اال ؛ا  ( مؤشر 30, )ا  فرعي ( عامبل16)

( 6؛ في )( عضو ىيئة تدريس30بل عينة مف الخبراء عددىا )مف ق  تحكيـ القائمة  تـ  مواجية األزمات التعميمية في ظل الجوائح العالمية, و 
)المنيا, ( بسمطنة عماف, جامعةالسمطاف قابوسة, جامعة ), أـ القرى( بالمممكة العربية السعودي, الممؾ سعود ) جدةجامعة: جامعات ىي

% 76.67بيف )فاؽ لممؤشرات ما تراوحت نسب االت قدف, (ا لمعادلة )كوبرالمنصورة( بجميورية مصر العربية, وتـ حساب نسبة االتفاؽ وفق  
% (, 88.89-% 85.09ما بيف ) كما تراوحت لممعايير %(, 93.33 -% 78.33معوامل الفرعية ما بيف )%(, وتراوحت ل93.33 -

%(, وجميعيا نسب ال تقل عف 87.75, في حيف بمغت نسبة االتفاؽ لمقائمة المعيارية )%(86.22وبمغت نسبة االتفاؽ لممعايير التقنية )
قدرات وميارات فة لتطوير ىائل مف المعر  كـ  ـ المفتوح وما تقدمو مف ات التعمُّ %. وأوصى البحث بضرورة زيادة الوعي بأىمية منص  80

ما في ضوء ـ المفتوح لتطوير المعايير التربوية والتقنية بيا السي  ات التعمُّ أىمية توجيو المؤسسات التعميمية التي تشرؼ عمى منص  و  األفراد,
 .اتنافس في تقديـ خدمات تمؾ المنص  تنامي الت

 

 . COVID – 19 , جائحة كورونا معيارية, معايير تقنيةـ اإللكتروني المفتوح, قائمة ات التعمُّ منص   : ةالكممات المفتاحي
 

  :مقدمة
يشيد عالمنا المعاصر العديد مف التغيرات التكنولوجية 
أىميا التوسع في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ 
والتي أثرت في النظـ التعميمية بصفة عامة, وفرضت 

ة في جميع المجاالت, في أنماط العمل واإلدار  ا  تغيير 
األداء وتوفير الوقت والجيد, وأصبحت  ةواىتمت بكفاي

تكنولوجيا الحاسب اآللي وتطبيقاتيا سمة أساسية 
لمتعميـ في المجتمعات الحديثة خاصة بعد ظيور 
شبكة المعمومات "اإلنترنت", وما أحدثتو مف فيضاف 

معموماتي, وما حققتو مف سيولة وسرعة في الحصوؿ 
جراء االتصا الت المختمفة دوف عمى المعمومات وا 

 التقيد بحدود الزماف والمكاف.
وعمى المستوى التربوي, شكمت التحديات المعموماتية 
بأبعادىا المختمفة منطمقا  لدعوات عديدة بضرورة 
إصبلح النظاـ التربوي بجميع مدخبلتو وعممياتو 
ومخرجاتو, خصوصا  في ضوء عجز النظاـ الحالي 

يا تقنية المعمومات عف مواجية التحديات التي أفرزت
واالتصاالت وتحوؿ العالـ مف مجتمع صناعي إلى 
مجتمع معموماتي, ليذا تتسابق كثير مف األمـ   جامعة حائل. .. كلية التربية   *

 



ات التعمُّـ اإللكتروني   ليمى دمحم صدقي جنيدي                                ..................بناء قائمة معايير لتقويـ المجاؿ التقني لمنص 

 534                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18مجمة جامعة حضرموت لمعمـو اإلنسانية المجمد 

إلصبلح نظاميا التربوي بيدؼ إعداد مواطنييا لعالـ 
موجو بالتقنية, وقد استقطبت اإلصبلحات المعتمدة 
عمى التقنية دعما  سياسيا  وشاعت خطط التقنية 

 في النموذج التربوي. إلحداث التحوؿ 
 العديد عشر التاسع القرف  في الصناعية ثورةقدمت الو 
 بصفة   والتكنولوجيا العمـو مجاالت في اإلسيامات مف

 مف العديد خاصة بصفة   لمتربوييف قدمت كما ,عامة
 وقدالتعميـ.  مف جديد عصر لبداية والبدائل األدوات
 .الثورة هىذ نتائج أىـ مف اواحد   عدب   عف التعميـ كاف
 المرئي والتمفزيوف  المسموعة اإلذاعة قدمت فقد

 لتطوير الحموؿ مف العديد الحديثة االتصاؿ ووسائل
 كما .ةالتقميدي الفصوؿ خارج التعميمية المناىج ونقل
 عف بالبحث األمور وأولياء الطبلب شغف ازداد

 األثر لو كاف امم   بمراكزىا وااللتحاؽ التعميـ مصادر
 المؤسسات مف لمعديد السريع النتشارا في الكبير

  عد.ب   عف التعميـ وبرامج التعميمية
  -النظامي أحد أنماط التعميـ غير-عد التعميـ عف ب عد وي  
ـ المتطمبات التربوية في الفترة ئصبغة تربوية تبل ذا

يستفيد مف التطورات المتسارعة في مجاؿ و كما أن  القادمة 
, والتزاوج االتصاالتيا تكنولوجيا الحاسبات وتكنولوج

 ة والمعرفة والميارة إلىر بل الخيالحادث بينيما لتوص
 (432, 2003) شاىيف,  المتعمـ.

 واحدة أصبحت حتى عدب   عف التعميـ نظـ تطورت وقد
 مف العديد في والرسمية المعتمدة التعميـ ظـن   مف

 ؛(561, 2012, )محمود التعميمية واألنظمة الدوؿ
طمب المتزايد عمى التعميـ في حيث ظير نتيجة ال

مختمف المراحل التعميمية والحاجة إلى مواكبة 
وىذا ما  التطورات السريعة في العمـو والتكنولوجيا,

تبحث عف أنظمة رديفة  جعل المجتمعات المعاصرة 
فبرزت مؤسسات  أو مساعدة لؤلنظمة التقميدية,

ا تكنولوجيبتوظيف عد ي برامج التعميـ عف ب  حاولت تبن   

وبذلؾ أسيمت  ,المعمومات الحديثة قدر المستطاع
وشبكات البصرية  والحواسيب و  وسائل السمعيةال

الطمبة في  المعمومات واألقمار الصناعية في تعميـ
 (  20-19, 2005سوىاـ, ) منازليـ وأماكف عمميـ.

 التحقق ممكف اواقع   اإللكتروني التعميـ عصر فبات
 .العالـ أرجاء في كثيريفلم بالنسبة امم  ح   كاف أف بعد

 المتحدة الواليات في نسمة مميوف  مف فأكثر كافة.
 عبر معتمدة جامعية شيادات عمى يحصموف  وحدىا

 وتكنولوجيا والتمريض التربية مجاالت في اإلنترنت
 .األخرى  المجاالت مف والكثير المعمومات
ا  فػػي تمبيػػة احتياجػػات أصػبح ميمػػ التكنولػوجي فالعامػل
 مجػرد مػف تفاعميػة أكثػر تجربػة يريػدوف ممػف  الطػبلب

 الفصػوؿ أىميػة تبػرز وىنػا .طبعيػا يمكػف محاضػرات
 (اإلنترنتػياإللكترونػي ) االتصػاؿ ونػوع المتزامنػة غيػر
عمػيـ اإللكترونػي ويشػكل الت .الطالػب إليػو يحتػاج الػذي

األكاديمية في شتى أنحػاء في المؤسسات  اتجاىا  متنامي ا
ػػى إلػػى ظيػػور امػػا أد  العػالـ, م ات التعمػػيـ لعديػد مػػف منص 

ػػاإل ات لكترونيػػة. وبعػػد مػػرور سػػنوات عمػػى تطبيػػق منص 
ا مثػػػػػل لكترونػػػػػي فػػػػػي الػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػة تعميمي ػػػػػالتعمػػػػػيـ اإل

سػػػػتراليا وفرنسػػػػا ومػػػػع الحفػػػػا  عمػػػػى أمريكػػػػا وبريطانيػػػػا وا  
ػػػػا  ؛لتعمػػػػيـالشػػػػكل التقميػػػػدي لعمميػػػػة ا مػػػػف أصػػػػبحت مزيج 

ػػػػػػػػػ ث, ولكػػػػػػػػػف يف التقميػػػػػػػػػدي واإللكترونػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػديالتعميم 
عمػػػػى  عتمػػػػادالمعطيػػػات التػػػػي أدت بتمػػػػؾ الػػػدوؿ إلػػػػى اال
فييػػا  ىػػو أف   ؛التعمػػيـ اإللكترونػػي تعػػود إلػػى سػػبب وجيػػو

منػػػػػاطق ذات مسػػػػػاحات كبيػػػػػرة وشاسػػػػػعة, والمختصػػػػػوف 
عػػػػدد الفائػػػػدة أكبػػػػر تعػػػػـ المعمومػػػػة و يسػػػػتفيد بيريػػػػدوف أف 

عبػػػػػػر الشػػػػػػبكة  مػػػػػػف الطػػػػػبلب أو حتػػػػػػى الجميػػػػػعممكػػػػػف 
ر يتػػػػيح لمطالػػػػب أف يسػػػػجل فػػػػي العنكبوتيػػػػة, وىػػػػذا األمػػػػ

 مكاف بالعالـ.  الجامعة ويتحدث مع أساتذتو وىو في أي  
 تؤثرىاالتي  الآلثارلكتروني يتعمق نموذج اإل

ف تقنيات ـ مف خبلؿ توظيالتكنولوجيا فى دعـ التعمُّ 
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ا لكتروني  إفى جعل التعميـ الحاسوب وشبكة االنترنت 
 و بشكل يدمج بيفي, أـ الصف   لمتعمُّ , أو مكمبل  اخالص  
لعاـ  وجاءت خطة التربية األمريكية, التعميـ أنواع

مؤكدة  بالتكنولوجيا" ى المقو "التعميـ ـ حوؿ 2020
 ى ـ المقو ضرورة انخراط المتعمميف في خبرات التعمُّ 

بالتكنولوجيا داخل الصفوؼ الدراسية وخارجيا وذلؾ 
إلعدادىـ كي يكونوا مشاركيف نشطيف ومبتكريف 

بؾ اشتالمعرفة وأخبلقييف في مجتمعنا الم ىموقادريف ع
جور التكنولوجيا أـ باإلضافة إلي زيادة تعظي ا.عالمي  

ات التعميمية لزيادة الثقافة الرقمية الشبكية والمنص  
لممعمميف وتقوية خبراتيـ المينية في إعداد الدروس 
والواجبات لمطبلب مف أجل تحسيف عممية التعميـ 

 (Moedritscher, 2006. )ـوالتعمُّ 
ػػػػونشػػػػيد فػػػػي وقتنػػػػا الحاضػػػػر ثػػػػورة ى ات ائمػػػػة فػػػػي منص 

ذا التواصػػػػل االجتمػػػػاعي قطػػػػاع  ىلقينػػػػا الضػػػػوء عمػػػػأ, وا 
 وف و مػػػػػف الضػػػػػروري أف يعػػػػػي المعممػػػػػالتعمػػػػػيـ نجػػػػػد أن ػػػػػ

الطريقػػػة الصػػػحيحة لتوظيػػػف مواقػػػع وشػػػبكات التواصػػػل 
يمية بميػارة وذكػاء لمحصػوؿ االجتماعي في العممية التعم

ف أو  ميميػػػة ذات جػػػودة عاليػػػة, خاصػػػة  مخرجػػػات تع عمػػػى
ػ ا ا محترف ػالجيل الحػالي الػذي نقػـو بتعميمػو أصػبح ممارس 

ـ ذلػػػػؾ عمينػػػػا حػػػػت  ي   ومػػػػف ثػػػػـ, ألدوات التقنيػػػػة واالتصػػػػاؿ
ألسػػػػػػػاليب واألدوات التػػػػػػػي نسػػػػػػػتخدميا معشػػػػػػػر تطػػػػػػػوير ا

تربػػػػوييف لتحقيػػػػق توافػػػػق واسػػػػتفادة مػػػػف األدوات التقنيػػػػة ال
جػػػػػذبيـ  مػػػػػل عمػػػػػىأصػػػػػبحت بأيػػػػػدي الطمبػػػػػة والعوالتػػػػػي 

 (    104-103, 2017)دمحم, .تعزيز ميارات التعمـو 
 معمػـ,35000  مػف أكثػر أف   إلػى الدراسػات وتشػير

 والجامعػات العػاـ التعمػيـ مػدارس فػي طالب 250000و
 يسػتخدموف  العػالـ أنحػاء جميع في والمنظمات والكميات
 ديع   ولـ , Blackboard شبكة عمى إلكترونية مقررات
 بػل؛ فقػط العػادييف الطػبلب تعمػيـ فػي سػتخدـي   الحاسػب
 الػػذيف والطػبلب ا,وبصػري   اسػمعي   المعػاقيف الطػبلب

 الموىػوبيف والطػبلب الػتعمـ, فػي صػعوبات مػف يعػانوف 
ػ . عػدب   عػف التعمػيـ فػي سػتخدـي   الحاسػب وأصػبح ا,أيض 

 (562-561, 2012)محمود,
( في دراستو بعض جوانب 2005)تناوؿ الصالح لقد و 

 لكترونػي ومؤشػرات أدائيػػا,إلـ االتعميمػي لمػػتعمُّ التصػميـ 
وأوصػػػػػى بػػػػػاجراء دراسػػػػػات تعتمػػػػػد أسػػػػػموب المقارنػػػػػات 
المرجعيػػػة بػػػيف جامعػػػات عربيػػػة وأجنبيػػػة لتحديػػػد جػػػودة 

كمػػا  ونػػى مػػف منظػػور التصػػميـ التعميمػػي.ر لكتـ اإلالػػتعمُّ 
فػػػػى معػػػػايير بنػػػػاء المػػػػواد ( 2006) عبػػػػد النبػػػػي بحػػػػث  

فػػي ضػػوء مػػدخل الػػنظـ  عػػدالتعميميػػة فػػي التعمػػيـ عػػف ب  
ػػػػ  ىموزعػػػػة عمػػػػ ا  ( معيػػػػار 78قائمػػػػة بيػػػػا ) ىإلػػػػ لوتوص 

مػف بػيف و خمسة محاور رئيسػية لبنػاء المػواد التعميميػة, 
تحديػػػػػػد  ,ىػػػػػػذه المعػػػػػػايير )تحديػػػػػػد األىػػػػػػداؼ التدريسػػػػػػية
اسػػػتخداـ , مسػػػتوى الموضػػػوعات إلػػػى وحػػػدات منفصػػػمة

األشكاؿ والصور والخرائط والجػداوؿ, اعتمػاد األسػموب 
 .(ـ المستمروالمغة البسيطة المشجعة عمى التعمُّ السيل 

 ,Moller, Wellesley&Huettناقشػت دراسػة )و 

ـ ( اآلثػار المترتبػػة عمػػى التصػميـ التعميمػػي لمػػتعمُّ 2008
كترونػػػػػػي وانتيػػػػػػت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى وجػػػػػػود عػػػػػػدد مػػػػػػف لاإل

مجػػػػػاؿ التصػػػػػميـ  فػػػػػيالمتغيػػػػػرات تػػػػػؤثر بشػػػػػكل كبيػػػػػر 
يـ ودة, تقػػػػو اآلتػػػػي: )الجػػػػالتعميمػػػػي, وىػػػػي عمػػػػى النحػػػػو 

االحتياجػػػػػات, قيػػػػػاس العائػػػػػد عمػػػػػى اسػػػػػتثمار النتػػػػػائج, 
ودعـ األداء, إدارة المعرفة, الحاجة   التعميـ فيالتأثير 

إلػػػى اتبػػػاع منيجيػػػات أفضػػػل لتصػػػميـ الػػػنظـ التعميميػػػة 
ISD  ػػ –ىػػذه العوامػػل تػػؤثر  ( وأكػػدت الدراسػػة أف  -امع 

بشكل كبير فى تطور مجػاؿ التصػميـ التعميمػي لمتعمػيـ 
   كمػػػا قػػػاـ الصػػػعيدي نترنػػػت.إلعمػػػى ا المعتمػػػدعػػػد ب   عػػػف
جريػػػت بجامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز ( بدراسػػػة أ  2011)

يـ محتػػػػػػوى تحديػػػػػػد المعػػػػػػايير البلزمػػػػػػة لتقػػػػػػو يدفت اسػػػػػػت
عػػػد مػػػف وجيػػػة لكترونيػػػة فػػػي التعمػػػيـ عػػف ب  المقػػررات اإل

صت الدراسة فى نتائجيا نظر الخبراء والمختصيف وخم  



ات التعمُّـ اإللكتروني   ليمى دمحم صدقي جنيدي                                ..................بناء قائمة معايير لتقويـ المجاؿ التقني لمنص 

 534                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18مجمة جامعة حضرموت لمعمـو اإلنسانية المجمد 

يـ لتقػػػػػو  ( معيػػػػػارا  42( محػػػػػاور تضػػػػػـ )7إلػػػػػى تحديػػػػػد )
عد وىي: لكترونية فى التعميـ عف ب  محتوى المقررات اإل

  ,الموضػػوعية,  الحداثػػة أو المعاصػػرة  ,)دقػػة المحتػػوى 
 النمذجػػػػػة(.و  ,االتسػػػػاؽ ,المبلءمػػػػة ,التغطيػػػػة والشػػػػموؿ

تسػػييل (  2016)يدفت دراسػػة الصػػبحي والعتيبػػياسػػتو 
ات عممية الوصوؿ إلى المواقع الرسمية الخاصة بمنص  

بػراز  التعميـ المفتػوح واالسػتفادة منيػا والتعػرؼ عمييػا, وا 
الصػعوبات التػي  ة ىي  أىمية ىذه المنصات, ومعرفة ما

تواجػػو األفػػراد عنػػد اسػػتخداـ منصػػات التعمػػيـ المفتػػوح, 
موقػػػػػػع الػػػػػػدليل الخػػػػػػػاص  وتوصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى أف  

سػيـ فػي إقبػاؿ األفػراد عمييػا ات التعميـ المفتػوح ي  بمنص  
ػوتجربت ات يا واالستفادة منيا, كما أكدت عمى أف منص 

ة وتنميػػػة ميػػػارات التعمػػػيـ المفتػػػوح تسػػػيـ فػػػي رفػػػع كفايػػػ
 ثػػػـ تطػػػوير ذاتيػػػـ أوال   عمػػىوقػػدرات األفػػػراد وتسػػػاعدىـ 

المجتمػػػع, كمػػػا أوصػػػت بضػػػرورة إعػػػداد دورات تعريفيػػػة 
وأدلة خاصة وكتيبات ونشرات إرشادية فػي المؤسسػات 

  ات.ىذه المنص   زيادة الوعي بأىميةلكافة 
و مػف األىميػة عنػد اسػتخداـ حظ أن  ضوء ما سبق نبلفي 
البػػػد  ؛لكترونػػػي وتطبيقاتػػػو المتعػػددة فػػػي التعمػػػيــ اإلالػػتعمُّ 

والتطبيق مع التأكيػد  الربط بيف النظرية ىمف التركيز عم
التفاعميػػػػػػػػػة والتبادليػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف النمػػػػػػػػػاذج التربويػػػػػػػػػة  ىعمػػػػػػػػػ

 المستخدمة.واالستراتيجيات التعميمية والتقنيات 
 :مشكمة الدراسة

الػػنظـ التعميميػػة  فػػير تفشػػي فيػػروس كورونػػا المسػػتجد أث ػػ
فػػػي جميػػػع دوؿ العػػػالـ, ممػػػا أدى إلػػػى اإلغػػػبلؽ الكامػػػل 
لممػػػػػدارس والجامعػػػػػػات, والتوجػػػػػػو نحػػػػػو أسػػػػػػاليب جديػػػػػػدة 
 لمتعمػػيـ تعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة . ومػػف

 مػا أف د,بعػ عػف لمتعمػيـ المسػتجدة واإليجابيػات الفػرص
 إلػى التعميمية النظـ أوضاع دفعت مف الجائحة فرضتو
 عمى لتتغمب والفردية النظامية اإلبداعية المبادرات طرح

 وتعميػق المػدارس إغػبلؽ عػف الناشػئة صػعوبات التعمػيـ

الخاصػة  المبػادرات مػف الكثيػر ظيػرت فقػد  .الدراسػة
 والشػراكات بعػد, عػف اإللكترونػي التعمػيـ بمنصػات
 كػوزارة والػوزارات األخػرى  التعمػيـ وزارات يفبػ الجديػدة

 جديػػدة تطبيقػػات اسػػتحدثت كػػذلؾ. االتصػػاالت
 نظػـ فػي جديػدة التقػويـ, وتطبيقػات ونظػـ لبلختبػارات

والمػؤتمرات  بعػد, عػف اإللكترونػي  اإللكترونيػة اإلدارة
 تطبيقػات خػبلؿ مػف الدوريػة واالجتماعػات والمقػاءات
 (67, 2020الخميسي, ).التعميـ في اإللكترونية اإلدارة

مشػػػػػكبلت  Dahdouh (2016) قػػػػػد ناقشػػػػػت دراسػػػػػةو 
ػػ ـ اإللكترونػػي المفتػػوح التػػي يتوجػػب عمػػى ات الػػتعمُّ منص 

ػفػي امؤسسات التعميـ العػالي أخػذىا  ي العتبػار قبػل تبن  
أسفرت النتػائج قد . و اإللكتروني المفتوحـ ات التعمُّ منص  

أف مشػػكبلت كبيػػرة, مترابطػػة و مسػػيطرة بشػػ عػػف ثمػػاني
ػػ ات, وتمػػؾ المشػػكبلت  تحػػددت فػػي: معػػدؿ تمػػؾ المنص 

النمػوذج التجػاري, السػمعة,  التسرب العػالي, االعتمػاد,
حػاجز يـ الطػبلب و أخبلقيات البحػث, تقػو  البيداجوجية,

المغػػػة. وأكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى أنػػػو يجػػػب عمػػػى صػػػانعي 
السياسػػػات بمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي أف يكونػػػوا عمػػػى 

ػػػػ وعػػػػي بتمػػػػؾ المشػػػػكبلت قبػػػػل ـ ات الػػػػتعمُّ تضػػػػميف منص 
كمػػػا تطرقػػػت  اإللكترونػػػي المفتػػػوح بخططيػػػـ لمتطػػػوير.

 Mitsuyo, Hiroyuki, Yasuhiro,دراسػػػة )

,Rieko&Naoshi (2017 Katsusuke,  لعمػػػل
العػػػالي بأنحػػاء اليابػػػاف حػػػوؿ لمتعمػػيـ  استقصػػاء مفصػػػل

, والعػػرض و اسػػتخداـ  مصػػادر التعمػػيـ المفتػػوح الػػوعي
ػػػػػ والتػػػػػي قامػػػػػت  ؛لكترونػػػػػي المفتػػػػػوحـ اإلات الػػػػػتعمُّ ومنص 

بتحميل الػوعي بمصػادر التعمػيـ المفتػوح و الغػرض مػف 
ـ المفتوح ات التعمُّ تقديمو واألخذ بو وكذلؾ األخذ بمنص  

عبػػػػر اإلنترنػػػػت, وبمقارنػػػػة تمػػػػؾ الدراسػػػػة بػػػػأخرى مثيمػػػػة 
الػػػػػوعي  ؛ اسػػػػػتنتجت الدراسػػػػػة أف  2013جريػػػػػت عػػػػػاـ أ  

 رة طفيفػػة  وأف  بمصػػادر التعمػػيـ المفتػػوح قػػد ازداد بصػػو 
ػػػػ ـ المفتػػػػوح عبػػػػر اإلنترنػػػػت ازدادت ات الػػػػتعمُّ عػػػػدد منص 

الزيػادة  كمػا اسػتنتجت أف   ؛بصػورة كبيػرة خػبلؿ العػاميف
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فػػػي األخػػػذ بمصػػػادر التعمػػػيـ المفتػػػوح كانػػػت منخفضػػػة 
ػػػػ ـ ات الػػػػتعمُّ بينمػػػػا كانػػػػت الزيػػػػادة مرتفعػػػػة بالنسػػػػبة لمنص 

مفتػػػوح مصػػػادر التعمػػػيـ ال وأف   ؛المفتػػػوح عبػػػر اإلنترنػػػت
ـ لمطػػػػػػبلب, فػػػػػػي حػػػػػػيف ت سػػػػػػتخدـ لتحسػػػػػػيف بيئػػػػػػة الػػػػػػتعمُّ 

ػػتسػػ دعػػػـ  ـ المفتػػػوح عبػػر اإلنترنػػتات الػػتعمُّ تيدؼ منص 
ـ المسػػتمر مػػدى الحيػػاة, كمػػا اعتزمػػت المؤسسػػات الػػتعمُّ 
, والتػي قػػدمت 2013جريػت عمييػػا الدراسػة عػػاـ التػي أ  
ػػػػػػػ ـ المفتػػػػػػػوح عبػػػػػػػر اإلنترنػػػػػػػت, وكػػػػػػػذلؾ ات الػػػػػػػتعمُّ منص 

مػػػػػػػت بػػػػػػػالتخطيط لتقػػػػػػػديميا عػػػػػػػاـ المؤسسػػػػػػػات التػػػػػػػي قا
ػػػػػ2015 ات لممجتمػػػػػع مػػػػػف أجػػػػػل , تػػػػػوفير تمػػػػػؾ المنص 

المؤسسػػػػػػػات اليابانيػػػػػػػة  ف  حيػػػػػػػث إ ؛أغػػػػػػػراض ترويجيػػػػػػػة
مؤسسات ذاتية الدعـ فيمػا يتعمػق بػادارة أنشػطة التعمػيـ 

 المفتوح دوف دعـ مف الحكومة أو المؤسسات.
تسػػػػػببت جائحػػػػػة فيػػػػػروس كورونػػػػػا  2020فػػػػػي مػػػػػارس و 
(COVID-19فػػػػػي انق ) مميػػػػػار  1.6طػػػػػاع أكثػػػػػر مػػػػػف

, أي مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف ا  بمػػػػد 161طالػػػب عػػػػف التعمػػػػيـ فػػػػي 
% مف الممتحقيف بالمدارس عمى مستوى العالـ, ممػا 80

أدى ألزمػػات ىائمػػة فػػي األنظمػػة التعميميػػة حػػوؿ العػػالـ. 
 وقػػػػػد أظيػػػػػرت أزمػػػػػة تفشػػػػػي فيػػػػػروس كورونػػػػػا المسػػػػػتجد

(COVID-19)  التكنولوجيػػػا بوقػػػف  أثػػػرعالميػػػا أىميػػػة
ات وتحفيز قطاعات كبيرة مػف البشػر فػي التواجػد التجمع

بمنػػازليـ لوقػػف انتشػػار الفيػػروس, سػػواء بتطبيػػق سياسػػة 
العمػػػل مػػػف المنػػػزؿ والتعمػػػيـ عػػػف بعػػػد, والحصػػػوؿ عمػػػى 
خػػػػػدماتيـ الحكوميػػػػػة والماليػػػػػة أونبليػػػػػف, باإلضػػػػػافة إلػػػػػى 
تسػػػػػمية أوقػػػػػاتيـ باسػػػػػتخداـ أحػػػػػدث التطبيقػػػػػات المجانيػػػػػة 

وغيرىػػػػا, مػػػػا يشػػػػير بػػػػأف  لمترفيػػػػو ومشػػػػاىدة المسمسػػػػبلت
كبيػػػرا  مػػػؤثرا  التكنولوجيػػا لػػػـ تعػػد لمرفاىيػػػة فقػػط بػػػل أيضػػا 

بػػادارة األزمػػػات لػػػيس فػػػي مصػػػر فقػػػط ولكػػػف العديػػػد مػػػف 
 .دوؿ العالـ

شػػػػػػكل التحػػػػػػوؿ الرقمػػػػػػي عػػػػػػامبل رئيسػػػػػػا لتسػػػػػػريع كمػػػػػػا 
االستجابة الدوليػة لمتصػدي لوبػاء كورونػا المسػتجد, ففػي 

لمتعامل مع تداعيات الوقت الذي تتكاتف فيو دوؿ العالـ 

", والعمػل  19 -انتشار فيػروس كورونػا المسػتجد "كوفيػد
عمػػػى إيجػػػاد حمػػػوؿ لمتحػػػديات التػػػي فرضػػػيا ىػػػذا الوبػػػاء 

اعػػػػػات عمػػػػػى مختمػػػػػف القطاعػػػػػات التنمويػػػػػة وأوليػػػػػا القط
 األثػػػر, وبػػػرز بوضػػػوح الصػػػحي واالقتصػػػادي والتعميمػػػي

الجػػوىري لمتكنولوجيػػات الرقميػػة والسياسػػات ذات الصػػمة 
لتصػػػػػدي لمتحػػػػػديات الناجمػػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذه األزمػػػػػػة. فػػػػػي ا

 .(2020)الدىشاف, 
ستراتيجي العالمي نحو تفعيل وفي إطار التوجو اإل

قرري السياسات وأصحاب م   لكتروني سعىالتعميـ اإل
ات التعميمية التفاعمية العبلقة إلى دعـ وتوظيف المنص  

, وبالرغـ مف لبرامج التعميمية المقدمة لمطبلبفي ا
لكتروني عمى ـ اإللممموسة واالىتماـ بالتعمُّ الجيود ا

يـ ذلؾ يتطمب المتابعة والتقو   أف  إال   المستوي العالمي؛
ات ف المحاور المتعمقة باستخداـ المنص  المستمر لمختم  

يـ تقو  ؛ياأىم التعميمية التفاعمية واإلعبلف عنيا, ولعل  
وذلؾ  ,تفاعميـ واستفادتيـ أداء الطمبة أنفسيـ ومدى

مميزات التطبيق وعيوبو مف أجل  وقوؼ عمىلم
وىذا ما أكدت عميو العديد  التحسيف المستمر لؤلداء.
؛ حيث (2008 ,العبد الكريـمف الدراسات مثل دراسة )

التعمـ  ىأىمية توفير بيئة تعميمية قائمة عم ىأكدت عم
نيا تزيد ات التعميمية التفاعمية حيث إاإللكتروني والمنص  
كسابيـ الميارات الفنية بة نحو التعمُّ مف دافعية الطم ـ وا 

وتنمية ميوليـ واتجاىاتيـ وقدراتيـ واألخذ باألساليب 
ـ مف الحديثة التي تثير الفيـ واالستقصاء في التعمُّ 

 خبلؿ التقنيات الحديثة في التعميـ. 
 المتضررة الدوؿ اليونسكو منظمة نصحت وقد

 مف لمحد بعد عف التعميـ إلى المجوء بضرورة
 والعممية الطبلب لو يتعرض سوؼ الذي االضطراب
 اإللكتروني إلى موقعيا عبر وأشارت ككل, التعميمية

 عبر التعمـ ألسموب والمجوء بعد عف التعمـ أف
فيروس  انتشار إيقاؼ في يساعد سوؼ اإلنترنت
 مجاؿ في األساسية الخدمات استمرار وتأميف كورونا
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بالعممية  تـيي مف جميع المنظمة نصحت كما التعميـ,
 الطبلب مع اتصاؿ عمى البقاء بضرورة التعميمية
العزلة,  في وقوعيـ وتجنب ليـ النفسي الدعـ وتقديـ
 المناىج بموجب الدراسة استمرار تأميف وكذلؾ

إضافية  مواد توفير طريق عف التعمـ وتيسير الدراسية,
 وسائل اليونسكو طرحت كما  .لمطبلب والتعميـ لمقراءة

 العمل في ترغب التي والدوؿ المؤسسات لمساعدة
 نماذج توفير خبلؿ مف وذلؾ بعد, التعميـ عف بنظاـ

 االتصاالت إجراء خبلليا مف يمكف التي لمتطبيقات
 أوت, ىانج وتطبيق سكايب تطبيق الطبلب مثل مع

 المغة وتعمـ لمقراءة مواد توفر التي والتطبيقات
 بعد عف ـالتعم خدمات توفر التي لمطبلب, والمواقع

 المواقع إلى باإلضافة ,“إدراؾ“ العربي الموقع مثل
 تعميمية فيديوىات عمى الحصوؿ يمكف لمطبلب التي
 ذكية تطبيقات تحولت إذ  .يوتيوب مثل خبلليا مف
 التاجي, الفيروس عصر في تعميمية منصات إلى

 في كبيرا   رواجا   التعميـ وحموؿ شركات التقنية وشيدت
 التعمـ وحموؿ المبادرات, مع اعبل  تف التعميـ, مجتمع
 (2020)الدىشاف,  .الجديدة
الكشف عف أثر  ( إلى2016(عمي دراسة سعت كما 

القائمة -لكتروني االجتماعي ـ اإلبعض بيئات التعمُّ 
تنمية ميارات  في -عمى منصات التواصل االجتماعي

التواصل اإللكتروني التعميمي لدى طالبات كمية التربية 
لكتروني القائـ اإلاحة, وأوصت الدراسة بدعـ ُّ بجامعة الب
بما يسمح بتعزيز  ؛بيقات التواصل االجتماعيطعمى ت

عممية التفاعل وتبادؿ الخبرات واآلراء والمناقشات 
ات وأعضاء ىيئة التدريس والحوارات اليادفة بيف الطالب

أخرى لتوفير بيئة  مف جية   الطالبات أنفسيف  مف جية و 
لعممية التعميمية عددة المصادر تخدـ اتفاعمية غنية ومت

 ( إلى2016 (دراسة الغوينـوأشارت . كافة محاورىاب
ة ات التعميمية التفاعمية مع الطمبأىمية استخداـ المنص  

ا عمى االستفادة مف  باإلضافة لتشجيع المعمميف أيض 
ات مثل تقنيات المنص   ؛التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا

دريس المواد؛ لتنويع نمط ة في تالتعميمية التفاعمي
 أشارت إلي أىمية تدريب المعمميف عمى, كما التعميـ

في  Edomodoة التعميمية كيفية استخداـ المنص  
 Trustc (2016) دراسة تطرقت كما  التدريس.
ـ عمى دمودو كنموذج جديد مف التعمُّ برنامج اإللعرض 
ل بنترنت واليدؼ مف ىذه الدراسة إبراز س  شبكة اإل

شبكة  مىـ لممعمميف مف ىذه الفضائيات عالتعمُّ 
مة ميسفرت الدراسة عف معمومات أنترنت, وقد إلا

لمباحثيف والقيادات اإلدارية بالمدارس والمعمميف الذيف 
تصميـ  يرغبوف فى تصميـ الشبكات لممعمميف, وقد تـ  

نترنت, وقد تـ الضوء عمى اإل مقيىذه الدراسة لت  
ميميا مف خبلؿ استطبلع رأي عمى تجميع البيانات وتح

نترنت مع مقارنة تحديد أنماط اإلجراءات والعوامل اإل
تطوير نموذج  ـ, وبذلؾ تـالتى شكمت عمميات التعمُّ 

ـ باعتباره عممية تكرارية متعددة الخطوات جديد لمتعمُّ 
ا, ونوقشت اآلثار واألفكار الناتجة يتـ بناؤىا اجتماعي  

كذلؾ ف البحوث والتطوير. ق لعمل مزيد مف التطبيع
( التي استيدفت التعريف 2017 (الشايعو العبيد دراسة 

ـ اإللكتروني ات التعمُّ بأىمية واحدة مف أشير منص  
Edmodo   فصل ألىـ تطبيقات وتقديـ استعراض م

في تدريس المقررات  Edmodoوتجارب استخداـ 
رصد واستعراض أحدث الدراسات  الدراسية. وقد تـ  

في مجاؿ البحث باستخداـ منيج المراجعة وأىميا 
 Systematic Qualitative))الكيفية المنظومية 

Review  . ىذه الدراسة وما توصمت إليو مف
معمومات وجمعتو مف نتائج ألبحاث ودراسات يمكف أف 
 ؛تفيد التربوييف والميتميف باالرتقاء بممارساتيـ التعميمية

ـ القرف الواحد لمواكبة تحديات العصر وإلعداد متعم
في  Edmodoوالعشريف, حيث أثبتت الدراسات فاعمية 
ولذا أوصت  ؛التعميـ في دعـ العديد مف الميارات

ي استخداـ تبن   عمى   التربوييف العرب حث  بالدراسة 
Edmodo  جراء مزيد مف األبحاث التطبيقية حوؿ وا 

دراسة وكذلؾ  ممارساتيـ التعميمية في البيئة العربية.
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عمى تحميل ومقارنة خدمات التي ركزت ( 2017 (فرج
ات األكاديمية التى تعمل وفق نماذج مختارة مف المنص  

وذلؾ  ,إطار منظومة شبكات التواصل االجتماعي
فى النشر العممي وتوفير  وأثرىالمتعرؼ عمى مبلمحيا 

   .الخدمات المقدمة لمباحثيف
ػػػو   لكترونػػػياإل تطبيقػػػات التعمػػػيـ أف  نمحػػػظ ا سػػػبق مم 

ػػػػػ بصػػػػػفة   ـ المفتػػػػػوح عمػػػػػى وجػػػػػو ات الػػػػػتعمُّ عامػػػػػة ومنص 
 رتكث ػ عصػر في محةم   أصبحت ضرورة ؛الخصوص

 لزمػاف.المكػاف وا عوائػق فيػو زالػت و المعمومػات فيػو
فػي  أكبػر فعاليػة  وتحقيػق لممتعممػيف أكثػر وإلتاحػة فػرص

ػػ إلػػى المجػػوء مػػف البػػد ؛ التعميميػػة العمميػة  اتالمنص 
الحضػػوري مػػع رصػػد  التعمػيـ ـلكترونيػػة لػػدعالتعميميػة اإل

ػ يـ فعاليتيػا فػي تجويػد األداء ات وتقػو مشكبلت ىػذه المنص 
تؤىميػػا لمواجيػػة  تقنيػػة معتمػػدةوء معػػايير التعميمػػي فػػي ضػػ

 .مية وتبعاتيا بالعممية التعميميةاألزمات والجوائح العال
 عننننجيننن  فكنننرل ال حنننل الحنننالي لي  جنننا ت ومنننن  ننننا 

 : اآلتيالتساؤل 
يـ المجاؿ التقني ائمة معايير لتقو كيف يمكف بناء ق

ات التعمُّـ اإللكتروني المفتوح  لمنص 
 ؟ COVID- 19 في عصر جائحة كورونا 

  :أ داف ال حل
تستيدؼ ىذه الدراسة بناء قائمة معايير يمكف االستناد 

ـ المفتوح ات التعمُّ لحكـ عمى فعالية منص  في ا إلييا
الحالي  يرىاتأث بما يدعـتقنية محددة, عايير فق مو  

والمستقبمي في مواجية جائحة كورونا وغيرىا مف 
األزمات المستقبمية التي يمكف أف تواجييا نظمنا 

 التعميمية في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة . 
  :أ مية ال حل

تكمف أىمية ىذه الدراسة في التوجو الحالي نحو 
 األمر ؛ـ بأشكاليا المختمفةات التعمُّ استخداـ منص  

الذي يدفع المسئوليف والمصمميف والمستخدميف 
ر والخمفيات ط  والمنفذيف والميتميف إلى االىتماـ باأل  

ـ المفتوح عند ات التعمُّ النظرية والتربوية والفنية لمنص  
إصبلح  أف   تصميميا وتنفيذىا واستخداميا, خاصة  

الممارسة التربوية يتطمب فيـ المعايير والمبادئ التي 
     يا تمؾ الممارسة.تقـو عمي

ي توفيرىا لقائمة معايير كما تظير أىمية ىذه الدراسة ف
؛ يمكف االستناد إلييا تقنية مشتقة مف النظريات التربوية

في مواجية  ـ المفتوحات التعمُّ منص   أثرلحكـ عمى في ا
 جائحة كورونا وتبعاتيا بالعممية التعميمية.

 مصطمحات ال حل: 
 م المفتوح:ات التعم  نص  التقنية لمالمعايير  (1
 : Standards المعايير  -
عمى أنيا النماذج التي يتـ  (2006 (الضبع فياعر  

ذى بيا لقياس درجة اكتماؿ أو حتاالتفاؽ عمييا وي  
وىي عبارات وصفية تحدد الصورة  ؛ما ئة شكفاي
الذي توضع لو  ئثمى التي نبغي أف تتوفر في الشالم  

ؼ عمى عر  . كما ت  إلى تحقيقياالمعايير, أو التي نسعى 
تصف المتطمبات أو  ةعبارات أو جمل محدد أنيا

ـ الشروط التى يفترض أف يراعييا محتوى نموذج التعمُّ 
ستخدـ كقاعدة أو أساس لمحكـ عمى لكتروني, وت  اإل

 .(2011القيمة أو النوعية أو الكمية )أبو خطوة, 
 :التقنية لمنصات التعمم المفتوح يير المعا -

Technical Standards of MOOC Platforms: 

المؤشػػرات القياسػػية يػػا "ا عمػػى أن  فيػػا الباحثػػة إجرائي ػػوتعر   
فعاليػػػػة اللحكػػػػـ عمػػػػى إلييػػػػا فػػػػي االتػػػػي يمكػػػػف االسػػػػتناد 

ـ المفتوح , والتي تتػيح لممسػئوليف ات التعمُّ منص  التقنية ل
والمصػػػػػػػػػػمميف والمسػػػػػػػػػػتخدميف والمنفػػػػػػػػػػذيف والميتمػػػػػػػػػػيف 

ػػػػػػػ ـ الخمفيػػػػػػػات التربويػػػػػػػة والتقنيػػػػػػػة عنػػػػػػػد مُّ ات الػػػػػػػتعبمنص 
تصػػػػػػميميا وتنفيػػػػػػذىا واسػػػػػػتخداميا وتجنػػػػػػبيـ اسػػػػػػتخداـ 

 ات التي تقـو عمى ممارسات غير مخططة". المنص  
  Massiveلكتروني المفتوح م ال ات التعم  ( منص  2

Open Online Courses Platforms  

( UNESCO (2016)بل اليونسكو فت مف ق  ر   ع   
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ـ والبحث المتاحة مف خبلؿ ارد التعميـ والتعمُّ يا: مو بأن  
والتي تندرج في  -رقمية أـ غير رقمية  -أي وسيمة 

إصدارىا بموجب ترخيص مفتوح  العاـ أو تـ   المؤل
يتيح لآلخريف االنتفاع المجاني بيا واستخداميا 

قيود أو بقيود  وتكييفيا وا عادة توزيعيا بدوف أي  
يا: ( بأن  16 ,2017 ( ي فيا الحفناو عر  كما  محدودة.

ظـ تعميمية تعتمد عمى إدارة المقررات التعميمية ن  
ا عبر الويب لكتروني  إنشطة متاحة أوتتضمف مواد و 

د بشروط لبللتحاؽ ألكبر عدد مف المتعمميف دوف التقيُّ 
باإلضافة ألن يا غير تزامنية وتعتمد ي مقابل ماد   أو

 لمطبلب.  ةالذاتي طىعمى الخ  
 (COVID-19كورونا المستجد :) ( و ا  3

ىو فيروس ينتمي إلى الفيروسات التاجية والذي 
وصفتو الصحة العالمية بالجائحة, والذي ظير مؤخرا 

, وتتجمى 2019في مدينة ووىاف الصينية في نيايات 
أعراضو المرضية في الحمى واإلرىاؽ والسعاؿ الجاؼ 
 واآلالـ, حيث ينتقل ىذا الفيروس إلى اإلنساف عف
طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر مف األنف أو 
الفـ عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس, كما 
يمكف أف ينتقل الفيروس إلنساف مسببا لو تمؾ الحالة 
المرضية مف خبلؿ مبلمسة القطيرات المتناثرة عمى 

 (2020األسطح. )منظمة الصحة العالمية, 
  :الطار النظري 

ا مػػف أىػػـ التوجيػػات التربويػػة د واحػػد  عػػعػػد التعمػػيـ عػػف ب  ي  
تي, والتػى بػرزت ـ الػذاا مف أساليب الػتعمُّ الحديثة, وأسموب  

خػػبلؿ الفتػػرة األخيػػرة مػػف القػػرف العشػػريف, وقػػد نػػاؿ ىػػذا 
ا فى مجاؿ التعميـ الجامعي نظػر   ا  خاص   األسموب اىتماما  

لتزايػػػػػػػػد الطػػػػػػػػبلب فػػػػػػػػى الجامعػػػػػػػػات, والتطػػػػػػػػور العممػػػػػػػػي 
عد ىذا النوع وي   ؛مجاؿ االتصاؿ فى والتكنولوجي خاصة  

ا لؤلنظمة التعميمية التقميديػة باعتبػاره ا قوي  مف التعميـ سند  
ف مف تعميـ أكبر عدد ممكف مف الػراغبيف فػى وسيمة تمك   

عػد أحػد أىػـ األنشػطة التػى ف ب  عػعػد التعمػيـ ـ, كمػا ي  التعمُّ 
ا عمػػػػى جميػػػػع األصػػػػعدة كبيػػػػر   ولييػػػػا الجامعػػػػات اىتمامػػػػا  ت  

أىميػػػة ىػػػذا النػػػوع مػػػف التعمػػػيـ  يوالعالميػػػة. وتػػػأت المحميػػػة
كضػػػػػػرورة لمواكبػػػػػػة التغيػػػػػػرات والتطػػػػػػورات العالميػػػػػػة فػػػػػػى 
المجػاالت الثقافيػة والمعرفيػة والتكنولوجيػة. ويمثػل التعمػيـ 

وقػػد جػػاء  .عػػدف ب  عػػلكترونػػي أحػػد أىػػـ مػػداخل التعمػػيـ اإل
عػػػػد لمواجيػػػػة االنفجػػػػار المعرفػػػػى والتطػػػػور ف ب  عػػػػالتعمػػػػيـ 

, تكنولػػػػػوجي وتعزيػػػػػز التعمػػػػػيـ المفتػػػػػوحتقػػػػػدـ الالعممػػػػػي وال
يػػػػوفر ؛ كمػػػػا والتعمػػػػيـ المسػػػػتمر أو التعمػػػػيـ مػػػػدى الحيػػػػاة

عػػػد العديػػػد مػػػف الخػػػدمات التعميميػػػة لفئػػػات ف ب  عػػػالتعمػػػيـ 
  .(206, 2010)عبد الحميد,  .متعددة

عػػػػػػػػد باسػػػػػػػػتخداـ التقنيػػػػػػػػات الحديثػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ عػػػػػػػػف ب   ف  إ
ػػػػػػػلبلتصػػػػػػػاالت ونقػػػػػػػل المعمومػػػػػػػات ي   ا عمػػػػػػػى مثػػػػػػػل خروج 
الػػػػذي كػػػاف يقػػػػـو عمػػػػى ؛ األسػػػموب التقميػػػػدى فػػػى التعمػػػػيـ

ػػػ أسػػػاس التعمػػػيـ   ,(Face to Faceا لوجػػػو )وجي 
فأصػػػػػػبحت التقنيػػػػػػة الحديثػػػػػػة فػػػػػػى شػػػػػػبكات االتصػػػػػػاالت 

ا بمػػػػا ا ودولي ػػػػالحديثػػػػة مػػػػف الػػػػربط بػػػػيف الجامعػػػػات إقميمي ػػػػ
االسػػػػػتفادة  مػػػػػف ف البػػػػػاحثيف والمدرسػػػػػيف والدارسػػػػػيفمك  ػػػػػي  

ة لتحمػػل تكمفػػة ومشػػقة االنتقػػاؿ. فػػى العمميػػة دوف الحاجػػ
جامعػػػة فتحػػػت ( 850)ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف  يالوقػػػت الحػػػال

مناىجيػػػػػػا التعميميػػػػػػة عبػػػػػػر شػػػػػػبكات االتصػػػػػػاؿ وأتاحػػػػػػت 
ػػػ ؛ى الػػػدوؿلمدارسػػػيف مػػػف شػػػت   ا تطرحػػػو مػػػف االسػػػتفادة مم 
إلػػػػػى العديػػػػد مػػػػف المػػػػػؤتمرات  باإلضػػػػافةبػػػػرامج تعميميػػػػة 

العمميػػػػػػة المتخصصػػػػػػػة التػػػػػػػى بػػػػػػدأت تسػػػػػػػتخدـ شػػػػػػػبكات 
االتصػػاالت الحديثػػػة لتبػػػث مػػػا يػػدور فييػػػا مػػػف مناقشػػػات 
ومػػػػػا يعػػػػػػرض فييػػػػػػا مػػػػػػف أبحػػػػػاث بحيػػػػػػث يسػػػػػػتفيد منيػػػػػػا 

عديدة مػف العػالـ دوف  الباحثوف والمتخصصوف فى دوؿ  
ػػػػ الحاجػػػػة لبلنتقػػػػاؿ إلػػػػى مقػػػػر   ا يػػػػوفر انعقػػػػاد المػػػػؤتمر مم 

 ( 207, 2010تكاليف االنتقاؿ والوقت. )عبدالحميد,
ية الكثير مف المسميات عند وتستخدـ األدبيات التربو 
 Distanceعد )ـ عف ب  اإلشارة لمفيـو التعمُّ 

Learning ُّـ الموزع )( مثل التعمDistributed 
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Learning ُّـ المرتكز عمى المصادر   ( والتعم
(Resource – based Learning ُّوالتعم ) ـ المرف
(Flexible Learningوغيرىا مف المصطمحات ).  
ـ ـ المفتػػوح والػػتعمُّ ييونسػػكو تعبيػػر التعمػػى منظمػػة التتبن ػػو 

شارة ( لئلOpen & Distance Learningعد )عف ب  
ا عػػػف ا مكاني ػػػـ الػػػذي يكػػػوف فيػػػو المػػػتعمـ بعيػػػد  إلػػػى الػػػتعمُّ 

ػ المقصػود  ا إلػى أف  مكاف تعممػو, وتشػير اليونسػكو أيض 
: عمميػة تربويػة أن ػوعػد عػد أو التعمػيـ عػف ب  ـ عػف ب  بالتعمُّ 

التدريس مف شخص بعيد  معظـ عمميةو يتـ فييا كل أ
 فػػى المكػػاف والزمػػاف عػػف المػػتعمـ, مػػع التأكيػػد عمػػى أف  
أغمػػػب االتصػػػاالت بػػػيف المعممػػػيف والمتعممػػػيف تػػػتـ مػػػف 

ػػػ ا ا أو إلكتروني ػػػخػػػبلؿ وسػػػيط معػػػيف سػػػواء كػػػاف مطبوع 
(UNESCO, 2002),  أمػػػػا الجمعيػػػػة األمريكيػػػػة
سػاب المعػارؼ و: عمميػة اكتأن ػبعػد ـ عف ب  يلتعمؼ اعر   فت  

وسػػيط لنقػػل التعمػػيـ والمعمومػػات  عػػف طريػػقوالميػػارات 
ـ ؾ جميػػع أنػواع التكنولوجيػا وأشػكاؿ الػػتعمُّ لػا فػى ذتضػمن  م  

 (208, 2010)عبد الحميد,  .عدـ عف ب  يالمختمفة لمتعم
( إلى 2002)عاـ يشير تقرير لمنظمة اليونسكو كما 

التعميـ  عد حيث يبيف أف  التطور التاريخي لمتعميـ عف ب  
بأربعة مراحل ولكل مرحمة نموذجيا  عد مر  عف ب  

تتمثل ؛ ا لبلتصاالتا معين  التنظيمي الذي يتضمف نوع  
 تمؾ المراحل فى اآلتى: 

( Correspondence Systemأنظمػػة المراسػػمة ) -1
زالػػػت  منػػػذ نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر, ومػػػا التػػػى ظيػػػرت

تمػؾ األنظمػة موجودة فى كثير مػف الػببلد الناميػة. وتعتمػد 
رشػػػادات المصػػػاحبة التػػػى قػػػد عمػػػى المػػػواد المطبوعػػػة واإل

تتضػػػػمف وسػػػػائل سػػػػمعية وبصػػػػرية ويكػػػػوف البريػػػػد العػػػػادي 
وسػػػيمة التواصػػػل بػػػيف طرفػػػي العمميػػػة التعميميػػػة مػػػف معمػػـػ 

 ومتعمـ.
نظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التميفزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف والراديػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ -2
(Educational TV & Radio System )

ل السػػتبليت أو المحطػػات وتسػػتخدـ تقنيػػات متعػػددة مثػػ

ػ ( والراديػػو Cable TVي )الفضػائية والتميفزيػوف الخط  
ة المباشرة أو كوسيمة لمتواصل وتقديـ المحاضرات الحي  

 سجمة.الم  
 Multimediaنظمة الوسائط المتعددة )أ -3

System وتتضمف النصوص واألصوات وأشرطة )
جامعات ا ما تستخدـ اليديو والمواد الحاسوبية. وغالب  لفا

ـ التدريس فييا مف المفتوحة ىذه األنظمة حيث يقد  
 رؽ عمل متنوعة التخصصات. بل ف  ق  
 Internet – basedنترنػت )أنظمة مرتكػزة عمػى اإل -4

Systems وتكػػػػػػػػوف المػػػػػػػػواد التعميميػػػػػػػػة فييػػػػػػػػا متضػػػػػػػػمنة )
لكترونيػػػة تنتقػػػل إلػػػى إلموسػػػائط المتعػػػددة ومجيػػػزة بطريقػػػة 

مػػػػػػع تػػػػػػوافر إمكانيػػػػػػة  طة جيػػػػػػاز الحاسػػػػػوباسػػػػػػألفػػػػػراد بو ا
لكترونيػػػػػة. الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى قواعػػػػػد البيانػػػػػات والمكتبػػػػػات اإل

ويمكف مف خػبلؿ تمػؾ األنظمػة تػوفير التفاعػل بػيف المعمـػ 
أخػػرى  ف المػػتعمـ وزمبلئػػو مػػف جيػػة  يوالمػػتعمـ مػػف جيػػة وبػػ

ؿ بل( مػػػػػػف خػػػػػػSynchronous) سػػػػػواء بطريقػػػػػػة متزامنػػػػػػة
ة بػػػػػػرامج المحادثػػػػػػة ومػػػػػػؤتمرات الفيػػػػػػديو, أو غيػػػػػػر متزامنػػػػػػ

(Asynchronousباسػػػػػػػػػػػػػتخداـ البريػػػػػػػػػػػػػد اإل ) لكترونػػػػػػػػػػػػػي
  (215, 2010)عبد الحميد,. ومنتديات الحوار

 –لكتروني المفتوح )المفهوم ل م اات التعم  : منص  أولا 
 األنماط( –الخصائص 

   م المفتوح ات التعم  مفهوم منص(MOOCs): 
وىي طريقة جديدة  ؛يحمو لمبعض تسميتيا بالمساقات

عالـ اليـو مف الدراسة عف في طبلب الف آالؼ تمك   
, عبر لمجاف في أفضل الجامعات العالميةعد و باب  

نترنت. ليذا نات اليائمة التي توفرىا شبكة اإلاإلمكا
, تيتـ الغرض تـ إنشاء منصات تعميمية متعددة

ا ب دارة خصيص  العمـو التطبيقية و تقنيات الحاسوب وا 
 .المقاوالت وحتى القانوف والفمسفة

ات التعميمية ألوؿ مرة في الواليات ظيرت المنص  و 
   بمبادرة مف بعض المقاوالت والجامعات,  ؛المتحدة
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فتبنتيا العديد مف  ,انتشرت بعد ذلؾ بسرعة ممحوظةو 
ق ائتيسير طر ات األوروبية التي تيتـ بتحديث و الجامع
 ( 2014)زوحي,  .التعميـ

ىائمػة عبػر ات التعميـ المفتػوح لمجميػع بأعػداد وىي منص  
 Massiveىػي اختصػار لػػ MOOCs نترنػت, واؿ اإل

Open Online Course  مثميػا مثػل أي تعمػيـ تأخػذه
نترنت مثل مشاىدة فيػديوىات عمػى اليوتيػوب أو عمى اإل
Linda  أوCBTNuggets   ىنػاؾ  ولكف الفػرؽ ىنػا أف

جامعػػػػات مرموقػػػػة وأسػػػػاتذة جػػػػامعييف يقومػػػػوف بتحضػػػػير 
ة أو مطابقػػة لمػػا يقومػػوف بػػو ىػػذه الػػدورات لتكػػوف مشػػابي
 .(72, 2017فى جامعاتيـ. )العتيبي ,

وأوؿ مف أطمق لقب مووؾ ىو ديفيد كػورنبر مػف جامعػة 
دوارد  فػػػػػى الواليػػػػػات المتحػػػػػدة وبرايػػػػػػاف إجزيػػػػػرة األميػػػػػر 

الباحػػػث فػػػػى مركػػػز البحػػػػوث الوطنيػػػة التقنيػػػػة  ؛لكسػػػندرأ
وذلػػػؾ كػػػردة فعػػػل عمػػػى  ,2008والعمػػػـو المتحػػػررة عػػػاـ 

 onnectivism and connectiveو مسػػار اسػػم
knowlede  ا  طالبػػػ (25) فيػػػو ا  والػػػذي كػػػاف منخرطػػػ 

طالػػب مػػف عامػػة النػػاس ( 2200)فػػى الجامعػػة و ا  ممتحقػػ
انخرطػػػػػػوا فػػػػػػى المسػػػػػػاؽ مػػػػػػف دوف دفػػػػػػع مقابػػػػػػل. وكػػػػػػل 

وكػػاف  Rssمحتويػػات الػػدرس كانػػت موجػػودة عمػػى ىيئػػة 
الطمبػػػة المشػػػاركة مػػػف خػػػبلؿ األدوات  فػػػي إمكػػػاف جميػػػع

يػػػػة مػػػػف تػػػػدوينات ونقاشػػػػات عمػػػػى منصػػػػة مػػػػودؿ التعاون
modle  ولقػػاءات عمػػىsecond life  وبػػدأت بعػػػدىا

عػػدد مػػف الجامعػػات األمريكيػػة فػػى تقػػديـ مسػػاقات مػػوؾ 
مجانيػػة لمعامػػة وظيػػرت عػػدد مػػف الشػػركات والتػػى تقػػدـ 

 (Onlineأو بمقابل أجر مادي. ) ىذه الخدمة مجانا  
ػػػػ2016ؼ )بسػػػػو, وعػػػػر    رضػػػػيات ات التعمػػػػيـ أو أ( منص 
 

يػػػػا: لكترونػػػػي عمػػػػى أن  التعمػػػػيـ أو أنظمػػػػة إدارة التعمػػػػيـ اإل
 عد قائمة عمى تكنولوجيات الػواب,أرضيات لمتعميـ عف ب  

طتيا عػػػػػػرض اسػػػػػػوىػػػػػي بمثابػػػػػػة السػػػػػػاحات التػػػػػي يػػػػػػتـ بو 
لكترونػػي وتشػػمل األعمػػاؿ وجميػػع مػػا يخػػتص بػػالتعميـ اإل

نشػػػػاطات مػػػػف  لكترونيػػػػة ومػػػػا تحتويػػػػو مػػػػفالمقػػػػررات اإل
ـ باسػػػػتعماؿ مجموعػػػػة مػػػػف حقػػػػق عمميػػػػة الػػػػتعمُّ خبلليػػػػا تت

ف المتعمـ مف الحصػوؿ أدوات االتصاؿ والتواصل, وتمك   
 . إلخ.عمى ما يحتاجو مف مقررات دراسية وبرامج ..

وىي مواقع تعميمية تفاعمية تساعد الطبلب فى تبادؿ 
النقاش والمعمومات ومشاركة المحتوى وتوزيع األدوار 

جراء االختب ا. ارات والواجبات إلكتروني  بيف الطمبة وا 
    .(1111, 2106)أحمد, 
منظومػة  يػا:( بأن  6, 2015( فيػا حامػد, حجػازى كما عر  

برمجيػػة تعميميػػة تفاعميػػة متكاممػػة متعػػددة المصػػادر عمػػى 
نترنػػػػػت لتقػػػػػديـ المقػػػػػررات الدراسػػػػػية؛ والبػػػػػرامج شػػػػػبكة اإل

التعميميػػػػػػػػػػة؛ واألنشػػػػػػػػػػطة التربويػػػػػػػػػػة؛ ومصػػػػػػػػػػادر الػػػػػػػػػػتعمـ 
لممتعمميف فى أي وقت وفي أي مكاف بشػكل لكترونية اإل

أو غيػػػػػر متػػػػػزامف باسػػػػػتخداـ أدوات تكنولوجيػػػػػا  ,متػػػػػزامف
ف التعمػػيـ والمعمومػػات واالتصػػاالت التفاعميػػة بصػػورة تمك  ػػ

 المعمـ مف تقويـ المتعمـ.
ػػػػػ 400ويوجػػػػػد أكثػػػػػر مػػػػػف  ـ ات الػػػػػتعمُّ جامعػػػػػة  تقػػػػػدـ منص 

المفتػػػػػػوح عبػػػػػػر اإلنترنػػػػػػت, و كػػػػػػذلؾ توسػػػػػػع العديػػػػػػد مػػػػػػف 
عممػػػيف فػػػي فصػػػوليـ الدراسػػػية لتشػػػمل محتػػػوى مقػػػررات الم

ولػػدييـ  Shah (2014) الػتعمـ المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػت
 ؛ف بمقػررات الػتعمـ المفتوحػة عبػر اإلنترنػتطػبلب ممتحقػو 

يشػػػاىدوف محاضػػػرات مسػػػجمة بالفيػػػديو ويقومػػػوف بالميػػػاـ 
 ـ المفتوح عبر اإلنترنت.ات التعمُّ خبلؿ منص  
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 (17 ,2014 حسونة,: )المصدر

 (MOOCs)م المفتوح  ات التعم  مفهوم منص   (1شكل رقم )
 

   م المفتوح:ات التعم  خصائص منص 
 االجتماعية ـ اإللكتروني المفتوحات التعمُّ تميزت منص  
MOOCs  يأتي مف بينيا ما ؛بعدة خصائص: 

؛ التصػػػميـ التربػػػوي متػػػأثر بػػػنمط التواصػػػل االجتمػػػاعي -
 ا  متنقمػػػة والتعمػػػيـ المفتػػػوح أمػػػر أصػػػبحت التكنولوجيػػػا ال حيػػػث

شػػػػػديد األىميػػػػػة حيػػػػػث سػػػػػيتعمـ الطػػػػػبلب فػػػػػي مجتمعػػػػػات 
 فتراضية, والذي مف شأنو زيادة الدافعية وتعزيز التفاعل.ا
؛حيث ـ الطبلبعمى عممية تعمُّ  التركيز بيا ينصب   -
المياـ المقدمة بمبادرات كل مف المعمـ والطالب   ف  إ

ية والحوار بيف ستكوف عوامل أساسية داعمة لمتشارك
 المجتمعات االفتراضية التي تنشأ بكل منصة.

ة االجتماعية مف مف الضروري قياس نجاح المنص   -
  ؛ناحية أىداؼ الطبلب أنفسيـ, اىتماماتيـ و رضاىـ

 بل المعمميف.مف نتائج التعمـ المفروضة مف ق   بدال  
ىناؾ حاجة لفترة تكيف قصيرة مف الطبلب, والتي  -

أثناء األسبوع األوؿ مف بدء في  ايجب تحقيقي
 المشاركة بمقررات منصات التعمـ اإللكتروني المفتوح.

 لكترونية: ل األدوات المستعممة فى المنصات ا 
بعػض األدوات التػى يمكػف اسػتعماليا  (2016( بسػو ذكر

 :يأتيلكتروني, فيما ات التعميـ اإلداخل منص  
ف المحادثة: تسمح بالمحادثة المباشرة لمجموعة م -

األشخاص فى فضاءات مختمفة )ممتقى, فريق عمل, 
 قاعة األساتذة(. 

السبورة البيضاء: إمكانية التفاعل بيف مجموعة  -
أشخاص عبر سبورة مشتركة يشاىدىا الجميع ويمكف 

 أف يكتب عمييا الجميع.
لكتروني: يسمح ألي مستعمل بالتفاعل البريد اإل -

 لمنصة.لكتروني مع شركائو في اعبر البريد اإل
المنتدى: يسمح لممستعمميف بالنقاش حوؿ درس أو  -

  .لخإ, ... أنشاط 
سمح لؤلستاذ بوضعو لمحصوؿ عمى سبر اآلراء: ي   -

 معمومات أو تغذية راجعة عف المتعمميف.
 ؛سمح لؤلستاذ بوضع مجموعة مف األسئمةيـ: ي  التقو  -

 يميا بطريقة آلية.يتـ تقو 
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مف طرؼ المتعمميف يـ األعماؿ الورش: تسمح بتقو  -
 فيما بينيـ مع مراقبة األستاذ.

 . ةالويكي: يسمح بتحرير ممفات بطريقة تشاركي -
متزامنػة(, الغيػر و  )المتزامنػة,  :واألدوات السابقة نوعاف

فػػػي وتتطمػػب األدوات المتزامنػػة وجػػػود طرفػػي االتصػػاؿ 
عمػػػػى عكػػػػس األدوات غيػػػػر المتزامنػػػػة  ؛أثنػػػػاء التواصػػػػل

 المتصميف فى الوقت نفسو. التى ال تتطمب وجودو 
   م المفتوح ات التعم  أنماط منصMOOCs: 

لكترونية رغـ شيوع استخداـ مصطمح المقررات اإل
ا فى ا ممحوظ  ىناؾ تفاوت   المفتوحة واسعة االنتشار فاف  

طبيعتيا ومضمونيا بحيث يمكف إدراجيا تحت أكثر 
مف تصنيف. فعمى سبيل المثاؿ يقترح كونوؿ 

(Conole ,2015 )12   ا يمكف تصنيف تمؾ بعد
درجة المشاركة,  :المقررات فى ضوئيا, مف بينيا

تعددة, مستوى والتأمل, التعاوف, استخداـ الوسائط الم
المتعمـ,  يـ, درجة استقبلؿالجودة, طبيعة التقو 
 Zheng et al  (2015ف )والتنوع. أما زنج وآخرو 

 وا تمؾ المقررات إلى نوعيف: فقد صنف
لكترونية المفتوحة واسعة االنتشار ررات اإلالمق -األوؿ

( وتشمل المقررات المبنية عمى cMoocs) الترابطية
 connectivist Learningمفاىيـ التعمـ الترابطي )

 أي أنيا تؤكد عمى ارتباط المتعمـ والتعمـ التعاوني. ؛(
لكترونية المفتوحة واسعة فالمقررات اإل -أما اآلخر 

( xMoocsبنية عمى المحتوى )االنتشار التوسعية الم
وتشمل المقررات التى تؤكد عمى مداخل التعمـ 
المعتادة باستخداـ الفيديو والعروض, والتى تستكمل 

النوع مف باختبارات قصيرة ودورية. وقد ظير ىذا 
, وبنيت عمى مدخل التعمـ (2011المقررات فى عاـ )

السموكي الذي يركز عمى التعمـ الفردي أكثر مف 
وبرز عدد مف  ه عمى التعمـ مف خبلؿ األقراف,تركيز 

المنصات التى توفر مثل ىذه المقررات تحت إشراؼ 
ساتذتيا مثل: أبل ا ومف ق  جامعات مرموقة عالمي  

 جامعة ىارفارد وجامعة ستانفورد. 
وفي حيف يشترؾ النوعاف فى فكرة مجانية التحاؽ 

رات المقر  الدارسيف بيما مف جميع أنحاء العالـ, فاف  
لكترونية المفتوحة واسعة االنتشار المبنية عمى اإل

المحتوى تتميز باستخداـ منصات إدارة مقررات محددة 
 (.Conol ,2015المعالة )

 ,Jobe) ويضػػػػػيف جػػػػػوب وأوسػػػػػتبلند وسيفنسػػػػػوف 
Ostlund&Svenson (2014    ا ىو شػبو ا ثالث  تصنيف

لكترونيػػػػػػػػػة المفتوحػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػعة االنتشػػػػػػػػػار المقػػػػػػػػػررات اإل
(Quassi-Moocs  التػػػػػػػى تػػػػػػػوفر مػػػػػػػواد )  عبػػػػػػػر شػػػػػػػبكة
( مػػػف OERنترنػػػت مثػػػل المػػػواد التعميميػػػة المفتوحػػػة )اإل

ـ معينػة, وقػد يحظػى الػدارس فييػا أجل دعػـ ميمػات تعمُّػ
بتفاعل اجتماعي ضئيل وشػيادة اجتيػاز, وقػد ال يحظػى 

, Khan Academyمثػػػل مػػػا يقػػػدـ فػػػى  ؛منيمػػػا بػػػأي   
ا لممقػػررات ا ثبلثي ػػ( تصػػنيف  Lane, 2012ويقتػػرح لػػيف )

لكترونية المفتوحة واسعة االنتشار يتضػمف: المقػررات اإل
تيدؼ بنػػػاء المعرفػػػة عبػػػر تسػػػالمبنيػػػة عمػػػى الشػػػبكة التػػػى 

يػػػػـ فالتفاعػػػػل واالستكشػػػػاؼ, والمقػػػػررات المبنيػػػػة عمػػػػى ال
التى تركز عمى تنمية الميارات, والمقررات المبنيػة عمػى 

كػػػز المحتػػػوى التػػػى تحظػػػى بمعػػػدالت التحػػػاؽ عاليػػػة, وتر 
 عمى المحتوى وتستخدـ أساليب التقويـ المعتادة.
 cMoocsسػتيفف داونػز ىػو أوؿ مػف اقتػرح المصػػطمحيف 

نشػػػأت فػػػػى كنػػػػدا  Moocs فػػػى حػػػػيف أف  ؛  xMoocsو 
النمػػػوذجيف المسػػػتخدميف ىنػػػاؾ ال  والواليػػػات المتحػػػدة فػػػاف  

المتبػػػع بمنصػػػات ا مػػػع النمػػػوذج األوروبػػػي  يتناسػػػباف كمي ػػػ
sMOOCs ات الوجػػػػود القػػػػوي عمػػػػى األجيػػػػزة التربويػػػػة ذ

 النقالة, واألكثر مبلءمة لمعدد اليائل مف الطبلب.
ػ " sMOOCsـ المفتػوح االجتماعيػة "ات الػتعمُّ وتعتمػد منص 

جتمػػاعي, سػػيولة : العدالػػة, الشػػموؿ االعمػػى مفػػاىيـ مثػػل
الولػػػوج, الجػػػودة, التنػػػوع, االسػػػتقبللية واالنفتػػػاح. فػػػالطبلب 

ـ بالعمػػػػل عػػػػف طريػػػػق توليػػػػد مشػػػػتركوف فػػػػي عمميػػػػة الػػػػتعمُّ 
 .ـ سوي االمحتوى والتعمُّ 
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   م المفتوح : ات التعم  تصنيفات منص  
و أصبح لدينا ىوس منصات التعمـ أن   Ballesterيرى 

ـ اإللكتروني المفتوح لكف "ليست جميعيا عمى قد  
المساواة" وىناؾ العديد مف أصناؼ منصات التعمـ 

يجب أف نتعمـ مف اإللكتروني المفتوح. وىذه ميزة  و 
اتمؾ التجارب الم ضي ق   وال نظل عالقيف في التقميدية  دم 

     ت شكل ستوجينا و  ؛ التيالعتيقة في مقابل الحداثة
واألىـ ىو التركيز  ,ما نفعمو داخل المؤسسات وخارجيا
 عمى االحتياجات الحقيقية لممتعمـ.

مف الضروري تحديد تصنيف  ؛لبموغ تمؾ الغايةو 
يس مف الجانب المؤسسي ولكف مف المنصات؛ ل

ممية  وليس يمف ناحية وظيفتيا التع الجانب التعميمي
 : تىفى اآل Ballesterويصنفيا  ,مف ناحية أصوليا

م اللكتروني المفتوح التحويمية منصات التعم   -1
Transfer MOOCs 

يا صب  و بأخذ المقررات الموجودة  ىذا النوع يقـو حرفي ا
بفرض  وذلؾ اإللكتروني المفتوح,في منصات التعمـ 

العديد منيا  أنيا تحت قيادة المعمـ وأف   ؛بيداجوجي
يعتمد عمى "اسـ" المؤسسة أو األكاديمية الجتذاب 

النقل عف في ويتمثل الفرض البيداجوجي   المتعمميف. 
المعمـ و محتوى المقرر لممتعمـ. فالعديد مف المقررات 

التي تحوي المحاضرات, األكاديمية المقمدة والتقميدية 
يمات. بارات القصيرة, وضع النصوص والتقو االخت

فيمكنؾ وصفيا بأنيا عمى حافة التقميدية وتقع " 
 ضمف ىذا التصنيف بشكل كبير.في كورسيرا" 

م اللكتروني المفتوح المتزامنة ات التعم  منص   -2
Synch MOOCs 

ألف  يلملمبدء, وت ا  ثابت ا  ىذا النوع يتسـ بأف لو تاريخ
يمات لتقو اتكوف ذات تاريخ نيائي ثابت لممياـ و 

حوؿ ء ثابت. وتتمحور مقرراتيا غالب ا وميعاد انتيا
 الزراعة, التقويـ األكاديمي. 

قدـ "كورسيرا" مقررات ذات تاريخ  فعمى سبيل المثاؿ ت  
نجاز المياـ. موحد صاـر و ميعاد نيائي واضح إل

"بالمقررات  كما بدأت "أوداسيتي" الفصل السداسي
بتاريخ ثابت لمبدء. كما يرى  "ذات السبعة أسابيع
ذلؾ يزيد مف الدافعية و ينظـ  العديد مف الناس أف  

 تواجد المعمميف و عمل مجموعات الطبلب.
  Asynch MOOCsات غير المتزامنةالمنص   -3

وىي ليس لدييا ميعاد بدء محدد ولكف مواعيد متعددة 
كوف لدييا ميعاد محدد أو أف ألف ال ي ميللمبدء, كما ت

نتياء مف المياـ أو يكوف لدييا ميعاد مفتوح لبل
يمات. وتتمثل الميزة التعميمية بيذا النوع بأنو التقو 

يمكف الحصوؿ عمييا في أي وقت وأي مكاف وتعمل 
رافية بشكل جيد مع التوقيتات المختمفة لممناطق الجغ

اسيتي" "أود ىتماـ أف  حوؿ العالـ. ومف المثير لبل
فتحت التسجيل بمقرراتيا واالستمرار بيا  بما يتوافق 

في وقد أشار بعض المشككيف  مع تقدـ المستخدميف. 
لخفض معدالت التسرب الناجمة  ذلؾ عمى أنو تكتيؾ

عف عدـ وجود تاريخ انتياء محدد لممياـ. الحظ أف 
"كورسيرا"  تقدـ خيارا  لمدراسة الذاتية المفتوحة تماما , 

 لؾ لـ يضمف شيادة إتماـ المقرر.ولكف ذ
  Adaptive MOOCs ات التكيفيةالمنص   -4

مية وتستخدـ خوارزمية تكيفية لتقدـ خبرات تعمُّ 
وجمع البيانات  يـ ديناميكيشخصية, قائمة عمى تقو 

حوؿ المسار والمقررات. وتعتمد عمى شروط الشبكات 
ية مختمفة خبلؿ وتأخذ المتعمميف عمى مسارات شخص

فالمحت يا مجاؿ تيا مؤسسة جيتس عمى أن  وى. وقد عر 
ب لئلنتاجية بالمقررات ـ مف أجل نطاؽ رح  جديد مي

اإللكترونية.   وتتجو ىذه المنصات لتقديـ معارؼ 
سطحية خطية البناء ولكف خبرات تعمـ ناجمة عف 

كما تستخدـ التحميبلت  خوارزميات النيايات العكسية
ر بالمستقبل. وتمثل مف أجل التغيير و لتحسيف المقر 

Cogbooks   ا نموذج  ليذا النوع مف المنصات.ا رائد 
 Connectivist MOOCSات الترا طية المنص   -5

, و يعتمػد ىػذا النػػوع "جيبػرج سػيمنز و سػػتيفف داونػز"روادىػا 
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مػػػف المحتػػػوى المحػػػدد  نترنػػػت بػػػدال  عمػػػى العبلقػػػات عبػػػر اإل
 cMOOCs. ىنػػػاؾ مقولػػػة شػػػييرة لسػػػيمنز: " تركػػػز مسػػػبق ا

عمػى  xMOOCsعمى خمػق  وتوليػد المعرفػة بينمػا تركػز  
 xMOOCتكرار المعرفػة".  ببسػاطة, يقػوؿ سػيمنز: " فػي 

الفيػػػػػػديو".   أنػػػػػػت تصػػػػػػنع cMOOCتشػػػػػػاىد فيػػػػػػديو, فػػػػػػي 
خبلصة الموضوع أف تحصػد وتشػارؾ المعرفػة والتػي يسػيـ 

 مػػػف المعرفػػػة كنظػػػاـ المشػػػاركوف ولػػػيس رؤيػػػة "المقػػػرر" بيػػػا
خمػػػػق مسػػػػارىـ مقػػػػررات دؼ ىػػػػذه التيتسػػػػثابػػػػت لحػػػػد مػػػػا. و 
 مف اتباع مسار خطي.الخاص, بدال  

 Mini MOOCSsات المصغرل المنص   -6
رتبػػاط بالجامعػػات, التػػي حتػػى اآلف, يتجػػو ىػػذا النػػوع لبل

تناسب بنػاء الفصػل  تمر مقرراتيا عدة أسابيع و غالب اتس
الجػػػػدوؿ الزمنػػػػي لممؤسسػػػػات التقميديػػػػة.  كمػػػػا الدراسػػػػي و 

المنصػات ذات المقػررات األقصػر مػدة  تراءى لنا ظيػور
 التػػػي ال تتطمػػػب نطاقػػػا  زمني ػػػػاات  فػػػي المحتػػػوى والميػػػار 

أطػػػػػوؿ. وىػػػػػذا نمػػػػػط مػػػػػف أنمػػػػػاط المقػػػػػررات اإللكترونيػػػػػة  
 تكػػػػوف خبػػػػرات أكثػػػػر تركيػػػػز ا ميػػػػل ألفالتجاريػػػػة, والتػػػػي ت
 أو أياـ, وليس أسابيع. والتي تدـو لساعات  

حيػػث  ؛لػة: ىػذه ليسػت تصػػنيفات حصػرية متبادممحوظنة
يمكف لمفرد أف يتنػاوؿ منصػة تحويميػة و تكػوف فػي نفػس 
الوقػػػت تزامنيػػػة وغيػػػر تزامنيػػػة. مػػػا ييمنػػػا ىنػػػا أننػػػا نػػػرى 

يػا توجػو المنػاظرة ـ اإللكترونػي المفتػوح كأن  منصػات الػتعمُّ 
ـ لمتغمػػػب عمػػػى المشػػػكبلت البػػػارزة  المتعمقػػػة حػػػوؿ الػػػتعمُّ 
 نيائي ػػػا ا  ولػػػوج والتكمفػػػة. وىػػػذا لػػػيس  تصػػػنيفباالنتشػػػار وال
 (Ballester ,2016و بداية.  )بأي شكل ولكن  

 عربية(:  -نماذج لمنصات تعميمية )عالمية 
 ات التعميمية العالمية : أ( المنص  

 Apprntissage (ACOLAD)( أكولد 1
Coliaboratif A Distance: 

 ؛وىي أرضية لمتعمـ عف بعد قائمة عمى تكنولوجيػا الػواب 
جامعػة لػويس باسػتور بستراسػبورغ,  تطويرىا مف طػرؼ تـ  

 ا فى بمداف الجنوب. نشرىا أيض   وىذه األرضية تـ  

 وتقـو ىذه األرضية عمى منيجيف مركبيف لمتعميـ وىما : 
 )التعميـ جماعة )التعميـ التعاوني. 
  .التعميـ عف طريق المشكمة 

وتتوفر المنصة عمى فضاءات افتراضية لممارسة 
ف المتعمـ مف التعامل معيا النشاطات التعميمية وتمك   

 ؛بسيولة ومرونة, وأىـ ىذه الفضاءات ىي: المدرجات
أيف يتـ الحصوؿ عمى الدروس, وفضاء الممتقى 
ويسمح بالمرور إلى قاعات العمل الخاصة بكل فريق, 

فيو المحادثات البسيطة بيف مجموع  ى أما النادي فتجر 
حدد الذي يالفاعميف فى التعميـ, ثـ المكتب الشخصي 

أيف يوضع تحت كل متعمـ أدوات اتصاؿ شخصية 
, قاعة لكتروني, تخزيف الوثائق الشخصيةكالبريد اإل
, والمجمة الحائطية الخاصة بوضع اقتراحات األساتذة

 (1620 ,2009جديدة. )بوخاري, 
  Edmodo  : https://www.edmodo.comإدمودو ( 2

إنشاؤىا بيدؼ  دث شبكة تواصل اجتماعي تـ  ىي أح
تحفيز وتعزيز التفاعل بيف الطبلب والمعمميف وتسييل 

فتح جديد فى مجاؿ  اعممية التعمـ, ويرى البعض أني
ا ا طبيعي  تطور   اونيبية والتعميـ, أما اآلخروف فيعدالتر 

 ( 2016لتكنولوجيا التعميـ. )محمود, 
آمنة ومغمقة بيف بكونيا بيئة  Edmodoتتميز منصة 

ش أو مكاف فييا ألي مشو    الطبلب والمعمميف ال
ص بعيد عف التربية والتعميـ, فالمعمـ لديو التحكـ منغ   

واإلدارة الكاممة, وينضـ الطبلب لمفصوؿ مف خبلؿ 
يا سيمة كما أن   دعوتيـ مف قبل معممييـ فقط.

لذا فيي  ؛الواجية شبيية بالفيسبوؾ ألف   ؛االستخداـ
ومألوفة لمطبلب, وال يتطمب إعداد فصل دراسي  سيمة

. وال يتـ طمب أي معمومات افتراضي جديد سوى ثواف  
تطمب توفر يال , كما أثناء التسجيلفي خاصة 

 لكتروني.إا عمى بريد الطبلب مسبق  
وتتميز كذلؾ بميزات فنية كونيا شبكة مخصصة 
لمتعميـ, منيا نظاـ رصد الدرجات, وميزة أرشفة 

https://www.edmodo.com/
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واالحتفا  بيا كميا, واستخداـ تطبيقات  الرسائل
مكانية باإلضافة إلوبرامج تعميمية ومواقع مختمفة, 

استخداميا بسيولة عبر األجيزة الذكية والحواسيب. 
 (203, 2017)العنيزي, 

 فوائد منصة إدمودو: -
 بالنسبة لممعمـ:  .1
يـ أعماؿ الطالب أو الطمبة اإلسياـ فى تقو  -

 .ـرجاتيواالطبلع عمى واجباتيـ ود
إمكانية اتصاؿ المدرس بطمبتو فى الفصل  -

 الدراسي وبطمبة آخريف فى فصوؿ دراسية أخرى.
 بأوؿ لبلطبلع تفاعل المعمـ مع أولياء األمور أوال   -

 عمى مستوى أبنائيـ.
سيولة تبادؿ المواد واألفكار بيف المعمـ وزمبلئو  -

 داخل المدرسة أو مدارس أخرى.
معينة عمى استثمار الوقت بوضع مواضيع  -

 المنصة لمناقشتيا مع الطمبة. 
 بالنسبة لمطمبة: .2
سيولة االتصاؿ بيف الطالب ومعممو فى سرية  -

 كاممة.
الوصوؿ السريع والفورى لمواجبات المنزلية  -

شعارات المدرسة, ومشاىدة الواجبات.  وا 
تفاعل الطمبة واتصاليـ ببعض وتواصميـ لحل  -

 المشكبلت.
ا تيـ وخصوص  يساعد الطمبة عمى إكماؿ واجبا -

الطمبة المتغيبيف, حيث يكوف الواجب عمى المنصة, 
, مما يساعد عمى تنظيـ األفكار وكذلؾ التقويـ

 (203, 2017والمواعيد الميمة. )العنيزي, 
 : Edmodoأبرز التحديات التي تواجه استخدام  -

بػػػػػالرغـ مػػػػػف كػػػػػل الجوانػػػػػب اإليجابيػػػػػة والمميػػػػػزات العديػػػػػدة 
ا مػػػػف التحػػػػديات يػػػػا تواجػػػػو عػػػػدد  ن   أالسػػػػتخداـ إدمػػػػودو إال  
تقػػػػػف وراء انتشػػػػػار اسػػػػػتخداـ  مػػػػػا والمعوقػػػػػات التػػػػػى عػػػػػادة  

ـ عمػػػػػػى مسػػػػػػتوى إدمػػػػػػودو فػػػػػػى عمميتػػػػػػي التػػػػػػدريس والػػػػػػتعمُّ 
 المدارس وغيرىا مف المؤسسات التعميمية المختمفة منيا: 

ا فى انخفاض الدخل المالي لمطبلب بما يؤثر سمب   .1
ي واالتصاؿ أجيزة الحاسب اآللقدرتيـ عمى امتبلؾ 

 نترنت.باإل
إىدار الطبلب لوقت طويل فى الجموس أماـ  .2

شاشات الحاسب اآللي وتصفح مواقع الويب األخرى 
 نترنت.المتنوعة المتاحة عمى اإل

دمودو إاحتماؿ التركيز بدرجة أكبر عمى استخداـ  .3
ا كموقع لمتواصل االجتماعي أكثر مف توظيفو تربوي  

 ـ.لمتعمُّ 
لتحتيػة وصػعوبات صػيانة وبرمجػة عدـ توافر البنية ا .4

 نترنت.األجيزة التكنولوجية المستخدمة فى االتصاؿ باإل
ضػػػػػػػػػػعف االعتمػػػػػػػػػػػادات والمخصصػػػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػػػة  .5

دخاؿ تقنيات التعميـ المتطػورة إنفاؽ عمى المرصودة لئل
ت التعميمية عبلوة عمى عدـ تمقػي المعممػيف آإلى المنش

 برامج متطورة فى التدريب والتنمية المينية.
الصعوبات الفنية المرتبطة بصغر حجـ شاشات  .6

األجيزة المستخدمة فى تصفح محتويات إدمودو 
ىدارىا لمكثير مف الوقت فى الكتابة والتصفح إ  افة  ضوا 

نترنت. )العبيد إلى ضعف سرعة االتصاؿ باإل
 (84, 2017والشايع, 

 : Moodleمودل  (3
https://moodle.com 

مصدر قامت بتصميمو وىو نظاـ إدارة تعميـ مفتوح ال
وىو يوفر بيئة تعميمية  (moodle.com)شركة 

إلكترونية ويمكف استخدامو عمى مستوى الفرد بشكل 
ل وسج   ,لغة منيا العربية( 45)شخصي ويدعـ النظاـ

 2009مستخدـ مف عاـ  75000النظاـ أكثر مف 
في دولة. ويقدـ النظاـ األدوات المذكورة  138مف 

لمناقشات الحية ت النقاش وغرؼ اأعبله إلنشاء منتديا
ص لبلختبارات يـ التى تخص  وكذلؾ أدوات التقو 

 ( 131, 2015ا. )عبد الرؤوؼ, إلكتروني  
تجاوز  وكانت الغاية فى البداية مف استخداميا ىو

ف فى حالة الصمت التى كاف يقع فييا المتعممو حالة 
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صعوبة الولوج ألرضية أكوالد مف خبلؿ شبكة 
انت تتاح منصة مودؿ كبديل ويتـ نترنت, فكاإل

زة عمى آلخر بالنشاطات المنج   تضمينيا مف حيف  
أكوالد, وبدأ العمل عمييا مف خبلؿ شبكة محمية. 

 (1620, 2009)بوخاري, 
 : Webct( وي ست 4
-ebcat.cs.vt.edu/W-https://web

CAT.woa-CAT/WebObjects/Web  

تسػػػػػػػػػتخدمو آالؼ  ـ تجػػػػػػػػػاري ىػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػاـ إداري وتعمُّػػػػػػػػػ
لكترونػػي مػػف المؤسسػػات التعميميػػة الميتمػػة بػػالتعميـ اإل

دولػػػػػػة ومنيػػػػػػا جامعػػػػػػة الممػػػػػػؾ فيصػػػػػػل  70أكثػػػػػػر مػػػػػػف 
, وقػػػػػد أخػػػػػذ النظػػػػػاـ اسػػػػػـ ممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعوديةبالم

لغػػػػػػة منيػػػػػػا ( 14) الشػػػػػػركة المنتجػػػػػػة لػػػػػػو والموجػػػػػػود بػػػػػػػ
يطاليػػػػة والفرنسػػػػية, سػػػػبانية واإلجميزيػػػػة والعربيػػػػة واألناإل

عداد بيئة تعميميػة متكاممػة وىو يقدـ األدوات البلزمة إل
ا مػف إعػداد المقػرر إلكتروني ػ بكػل سػيولة ومرونػة ابتػداء  

ومشػػػػػػاركة المجمػػػػػػدات الخاصػػػػػػة بػػػػػػالمقرر مػػػػػػع أسػػػػػػاتذة 
ا بالقػػػاء وشػػػرح متخصصػػػيف ألخػػػذ المبلحظػػػات ومػػػرور  

ـ لػػدى الطمبػػة واسػػتقباؿ عمميػػة الػػتعمُّ  المحاضػػرة ومتابعػػة
واجبػػػات واالستفسػػػارات بشػػػكل مباشػػػر ويسػػػمح بػػػادارة لا

يجػػػػػػاد المنتػػػػػػديات حسػػػػػػب تنظػػػػػػيـ المناقشػػػػػػات الحي ػػػػػػ ة وا 
كتػػػػب فػػػػى ىػػػػذه سػػػػتاذ مػػػػع عمػػػػل سػػػػجبلت لكػػػػل مػػػػا ي  األ

وكػػػل ىػػػذه العمميػػػات  ,المحادثػػػات ليسػػػيل الرجػػػوع إلييػػػا
ومات مدعومػػػة بكافػػػة أنػػػواع الوسػػػائط المتعػػػددة مػػػف رسػػػ
نترنػػػػت وفيػػػػديو باإلضػػػػافة لعػػػػرض الشػػػػرائح ومواقػػػػع اإل

يـ المبلزمػػػػػة شػػػػػتمل عمػػػػػى أدوات التقػػػػػو اكمػػػػػا  ,وغيرىػػػػػا
انشػػػاء اختبػػػارات ذاتيػػػة بـ ويسػػػمح لعمميػػػة التعمػػػيـ والػػػتعمُّ 
إمػػػا بتحديػػػد وقػػػت أو دوف تحديػػػد  ةموضػػػوعية أو مقاليػػػ

لموقػػػػػت ويقػػػػػـو النظػػػػػاـ بالتصػػػػػحيح وتسػػػػػجيل الػػػػػدرجات 
خراج المعدالت وال ا حسػب المعػايير تقػديرات أوتوماتيكي ػوا 

 (132, 2015التى يحددىا األستاذ. )عبدالرؤوؼ, 
  :Blackboard Academic Siteال الك بورد ( 5

http://www.blackboard.com/index.html  

ة لكترونية التجاريعد أقوى أنظمة التعميـ اإلوي  

( مؤسسة عمى 3600المستخدمة في أكثر مف )
مستوى العالـ ويقدـ الخدمات التعميمية المتميزة لجميع 
عناصر العممية التعميمية مف أساتذة وطبلب وأولياء 

دارة وغيرىا,  ويقدـ ىذا البرنامج جميع  أمور وا 
األدوات البلزمة لتحضير وا عداد المادة التعميمية 

 (132, 2015ؤوؼ, وشرحيا وتقديميا. )عبدالر 
   Atutor : http://www.atutor.ca( أتوتر 6

وىو نظاـ إدارة تعميـ مفتوح المصدر ويتميز بسيولة 
مكانية التحديث والتغيير السريع لمو ااالستخد جيات اـ وا 

مف مستخدمي البرنامج , وقامت بتصميمو جامعة 
لمؤسسات التعميمية التى تقدـ تورنتو بكندا ويخدـ ا

نترنت سواء كانت مؤسسات لكتروني عبر اإلالتعميـ اإل
لغة ( 30صغيرة أو جامعات كبيرة. ويدعـ النظاـ )
 مكتممة الترجمة ومف ضمنيا المغة العربية. 

 :Coroline-Dokeos( نظام دوكيوز 7
https://www.dokeos.com  

متو شػػػػػركة وىػػػػػو نظػػػػػاـ إدارة تعمػػػػػيـ مفتػػػػػوح المصػػػػػدر صػػػػػم  
Dokeos Global لغػػة وتبمػػب نسػػبة تعريػػب  (34) ويػػدعـ

 (133, 2015)عبدالرؤوؼ,  .%( 60.2النظاـ حوالي )
  Edx : ghttps://www.edx.or( إدكس 8

رد وجامعة اوىي مبادرة مجانية مف جامعة ىارف
ليفورنيا ومعيد ماساشوسيتس لمتكنولوجيا لتقديـ كا

وتيتـ  بالعمـو , نترنتدروس مجانية عف طريق اإل
 ا.التطبيقية و البرمجة والفنوف أيض  

مميوف طالب يتمقى دروس ودورات عمى  7أكثر مف
التعميمية, والمنصة ثمرة تعاوف بيف معيد  edxمنصة 

رد ( وجامعة ىارفاMITماساتشوستس لمتكنولوجيا )
وجامعة بيركمى العريقتيف, ويقدـ الموقع مختمف 

 الدورات بالمغة االنجميزية.
 :Courseraكورسيرا (  9

 https://www.coursera.org  

تقدـ كورسيرا دورات تعميمية مجانية لممستخدميف حوؿ 
وذلؾ مف نجميزية, العالـ في مجاالت متعددة بالمغة اإل

https://web-cat.cs.vt.edu/Web-CAT/WebObjects/Web-CAT.woa
https://web-cat.cs.vt.edu/Web-CAT/WebObjects/Web-CAT.woa
http://www.blackboard.com/index.html
http://www.blackboard.com/index.html
http://www.atutor.ca/
https://www.dokeos.com/
https://www.dokeos.com/
https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
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كة اإلنترنت يقدميا أساتذة خبلؿ محاضرات عبر شب
جية ومؤسسة تعميمية.  (107)ف مف نحومتخصصو 

مجاالت الدورات التي يوفرىا ىذا الموقع فيي  اأم  
ا منيا: الطب و اليندسة والتغذية والتربية  كثيرة جد 

 .والقانوف واالقتصاد واآلداب والرياضيات
ات العالمية ير المنص  منصة كورسيرا مف بيف أش تعد

 شتملالتى تقدـ دروس فى عمـو وتخصصات, حيث ت
 متمثمة فيدورة تعميمية ( 121)عمى أكثر مف 

, وغيرىا مف تخصص البرمجة, تحميبلت األعماؿ
س ـ الدورات بأسموب سم  , وتقد  المجاالت األخرى 

كاديمية مما يجعل ب عمييا الطريقة األوبصيغة تغم  
ر الدروس التى يتـ تقديميا يكب دروسيا تشبو إلى حد  

فى الجامعات المرموقة. ويبمب عدد األشخاص 
 مميوف. 1.2المسجميف فى الموقع أكثر مف 

 :Udacityأوداسيتي (  11
 .comhttps://eg.udacity 

ا في مجاالت األعماؿ, عمـو الحاسوب,  يوفر دروس 
 (3)مقسمة عمى … , ات, الفيزياءالتصميـ, الرياضي

المرحمة المتوسطة و مرحمة و  مراحل: مرحمة المبتدئيف
 المتقدميف.

ىذا الموقع األفضل فى التخصص فى عمـو  عدي
الحاسوب) برمجة المواقع والتطبيقات, تحميل البيانات, 

, حيث يوفر العديد مف الدروس فى ـ العميق(التعمُّ 
 مجاؿ عمـو الحاسب والبرمجة.

  :Udemy( أوديمي 11
https://www.udemy.com  

مواضيع الدورات المجانية التي يقدميا الموقع ىي: 
التصوير, الصحة و التقنية, األعماؿ, التصميـ, الفف 

, أسموب الحياة, التعميـ,  والمياقة, الرياضيات والعمـو
مـو اإلنسانية, األعماؿ جتماعية, العالمغات, العمـو اال

 .اليدوية, الرياضة, األلعاب وغيرىا
ىذا  س المنصات التعميمية األخرى يعدعمى عك

الموقع مف بيف المنصات التى تطرح دورات مقابل 

مبمب مالي, حيث يختمف ثمف الدورة باختبلؼ أىميتيا 
ف تقـو أنت كذلؾ بانشاء دورة أوجودتيا, كما يمكنؾ 
المنصة خالية مف الدورات  ني أف  وطرحيا, وىذا ال يع

المجانية, فما عميؾ سوى تحديد صنف الدروس 
مامؾ العديد مف الدورات التى يمكف أالمجانية لتجد 

  .االنخراط بيا مجانا  
12  )The great courses: 

 https://www.thegreatcourses.com  
ا في مختمف العمـو والفنوف واألدياف ـ دروس  موقع يقد
 …آدابياإلى المغة اإلنجميزية و  إضافة  

 :Saylor( سايمور 13
 https://www.saylor.org  

موقع شامل أيضا يحتوي عمى دروس في أغمب 
ـ المجاالت العممية واألدبية و بو قسـ مخصص لتعمُّ 

 نجميزية.المغة اإل
14  )Open Classrooms: 

 srooms.comhttps://openclas  
و عمـو  موقع معروؼ متخصص في العمـو عامة  

درس  (800)حيت يوفر أكثر مف ,الحاسوب خاصة  
 مجاني ومتنوع.

15 )ITyPA: ethttp://itypa.n  
تقترح منيجية أصيمة لمتحكـ في تقنيات تصميـ 
المواقع, والتعرؼ عمى خبايا الشبكات االجتماعية و 

 ة الرقمية وغيرىا.اليوي  
16  )Khan Academy: 

 orghttps://www.khanacademy.  
ة تػػػػوفر ىػػػػذه المنصػػػػ  أف  رغػػػػـ واجيتػػػػو غيػػػػر الجذابػػػػة إال  

لمػف يبحػث عػف دعػـ معارفػو  ا  مقطع فيديو مفيػد( 250)
مػف بػيف  كػاديميأعػد خػاف ت  و  في الرياضيات واليندسػة.

 2006أقػدـ المنصػات التعميميػػة حيػث تػػـ تأسيسػيا سػػنة 
مػف طػرؼ شػاب ىنػدي يػدعى سػمماف أنمػيف خػاف, وقػاـ 

فيػػديو تعميمػػي  2200نتػػاج أكثػػر مػػف ابمجيػػوده الفػػردي ب
)الرياضيات, الفيزيػاء,  ت العمميةبعض التخصصا حوؿ

https://eg.udacity.com/
https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
https://www.thegreatcourses.com/
https://www.saylor.org/
https://openclassrooms.com/
http://itypa.net/
https://www.khanacademy.org/
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...( ليتحػػػػػوؿ بعػػػػػد ذلػػػػؾ موقعػػػػػو إلػػػػػى أضػػػػػخـ  ,األحيػػػػاء
 منصة تعميمية غير ربحية. 

المنصة بشكل كبير خبلؿ السنوات األخيرة وتطورت 
جوجل لؤلكاديمية  ا بعد الدعـ الذي قدمتوخصوص  

مميوف دوالر, حيث يوفر الموقع  2والذي وصل إلى 
 حارة عمى شكل مقاطع فيديوم 4000مف  ا أكثرحالي  

 23تشمل تخصصات مختمفة, وتـ ترجمة الموقع إلى 
 لغة. 69رجمت المقاطع إلى بينما ت   ,لغة
17 )Edunao: http://www.edunao.com  

ا جامعية في موقع تعميمي أوروبي يوفر دروس  
العمـو مسفة و عموميات وعمـ الجريمة والفمجاالت الم

 .نترنت واالبتكارالسياسية ومشاريع اإل
   ( المنصات التعميمية العربية:

وتشمل ثبلثة أنواع مف المنصات التعميمية)المنصات 
الشمولية, المنصات المتخصصة, ومنصات تستيدؼ 

 :يأتيشريحة معينة(, نوجزىا فيما 
 :المنصات الشمولية 
  k.orghttps://www.edraa ( منصة إدراك:1

ىػػػي أكبػػػر منصػػػة إلكترونيػػػة عربيػػػة لممسػػػاقات الجماعيػػػة 
(. تـػ تأسيسػيا بمبػادرة مػف MOOCsالمفتوحة المصػادر)

مؤسسػػة الممكػػػة رانيػػا لمتعمػػػيـ والتنميػػة وبالشػػػراكة مػػع سػػػمو 
ػا  ولي عيد أبو ظبػي الشػيخ دمحم بػف زايػد آؿ نييػاف, حرص 

ضػػػع العػػالـ العربػػػي فػػػي المقدمػػػة فػػػي فػػػي و  اإلسػػػياـعمػػى 
مجػػػػػاؿ التربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ كونيمػػػػػا حجػػػػػر األسػػػػػاس لتطػػػػػور 

تيدؼ إدراؾ تػػػػػػػوفير مسػػػػػػػاقات تسػػػػػػػوازدىػػػػػػػار الشػػػػػػػعوب. و 
خػػب تعميميػػة عاليػػة الجػػودة يقػػـو عمػػى تطػػوير محتوياتيػػا ن  

مف خبراء وأكاديميي العػالـ العربػي والعػالـ, باإلضػافة إلػى 
غػػػػػة ممترجمػػػػػة إلػػػػػى التقػػػػػديـ بعػػػػػض المسػػػػػاقات العالميػػػػػة ال

وىػػي إحػػدى  edXالعربيػة. كمػػا تعمػػل إدراؾ بالشػػراكة مػػع 
المنصات التعميمية اإللكترونية األولى عمى مسػتوى العػالـ 
والتابعػػة لجامعػػة ىػػارفرد األميركيػػة, ومعيػػد ماساتشوسػػتس 
لمتكنولوجيػػػػػػا. وتػػػػػػوفر إدراؾ فرصػػػػػػة اإللتحػػػػػػاؽ بمسػػػػػػاقات 

قيف بالمغػػػػة لجميػػػػع النػػػػاطكافػػػػة متنوعػػػة وعمػػػػى المسػػػػتويات 

العربيػػػة وبشػػػكل مجػػػاني. كمػػػا يمكػػػف لممتعممػػػيف الحصػػػوؿ 
عمػػػػى شػػػػيادات إتمػػػػاـ المسػػػػاقات بشػػػػكل إلكترونػػػػي. ومػػػػف 

ػػ ا إلػػى إبػػراز وتحفيػػز الجػػدير بالػػذكر أف إدراؾ تسػػعى أيض 
الخبػػػػػراء العػػػػػرب مػػػػػف كافػػػػػة المجػػػػػاالت إلثػػػػػراء المحتػػػػػوى 
التعميمػػػػػػػي العربػػػػػػػي عمػػػػػػػى اإلنترنػػػػػػػت ومشػػػػػػػاركة خبػػػػػػػراتيـ 

المتعمميف العرب مف خبلؿ تطػوير مسػاقات  ومعرفتيـ مع
 وطرحيا عبر المنصة.

 https://www.rwaq.org ( منصة رواق:2
ىػػػػي أقػػػػدـ منصػػػػة تعميميػػػػة إلكترونيػػػػة تيػػػػتـ بتقػػػػديـ مػػػػواد 
دراسػػػػػػية أكاديميػػػػػػة مجانيػػػػػػة بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة فػػػػػػي شػػػػػػتى 

وف مػف مختمػف المجاالت والتخصصات, يقدميا أكػاديمي
أرجػػػػػػػػاء العػػػػػػػػالـ العربػػػػػػػػي, ومتحمسػػػػػػػػوف لتوسػػػػػػػػيع دائػػػػػػػػرة 
المستفيديف مف مخزونيـ العممي والمعرفي المتخصػص؛ 
حيث يسعوف إليصالو لمف ىػـ خػارج أسػوار الجامعػات. 

ا يسػػػعى لتنميػػػة معرفتػػػو فػػػػي امعي ػػػفسػػػواء  أكنػػػت طالب ػػػا ج
ػػا مشػػغوال  ولكػػف لديػػو فضػػوؿ  مجػػاؿ تخصصػػو, أو موظف 

 ا  عرفػػي فػػي تخصػػص مػػا, أو كنػػت إنسػػانلماالستكشػػاؼ ا
يسػػػػتمتع بػػػػالتعمـ واالسػػػػتزادة المعرفيػػػػة لػػػػذاتيا, فبامكانػػػػؾ 

ىتمامػػؾ ومتابعػػة محاضػػراتيا االلتحػػاؽ بالمػػادة المثيػػرة ال
ا, والتفاعل مع المحاضريف وزمبلء الدراسػة أينمػا أسبوعي  

.. تحصل عمى كل ذلػؾ  كنت وفي الوقت الذي يناسبؾ
عطائػػػؾ شػػػيادة إتمػػػاـ فػػػي حػػػاؿ عبػػػر رواؽ, مػػػع إ  ا  مجانػػػ

 حققت نسبة النجاح في المادة.
  edu.org-http://tamkeen ( منصة تمكين:3
ا في تقديـ ت   عد مؤسسة تمكيف لمتدريب مشروع ا رائد 

عد التدريب في مجاالت متنوعة بشكل احترافي عف ب  
ف العربي. وتصبو وعمى أرض الواقع في سوريا والوط
في تشكيل  لئلسياـإلى تنمية ميارات وفكر األفراد 

 جيل متمكف قادر عمى النيوض بالمجتمع.
  omhttps://www.nadrus.c ( منصة ندرس:4
في دولة اإلمارات  "ندرس.كوـ"تأسيس شركة  تـ  

اآلتية: داؼ لتحقيق األى 2014العربية المتحدة سنة 
لمتعمـ العربي في المجاالت توفير عمـ ينتفع بو ا

http://www.edunao.com/
https://www.edraak.org/
https://www.rwaq.org/
http://tamkeen-edu.org/
https://www.nadrus.com/
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, وتوفير منصة تحتوي عمى دورات تقنية كافة الحياتية
عالية الجودة بالمغة العربية لمتعرؼ عمى أحدث 
التقنيات واكتساب الميارات المطموبة في حياتنا 
اليومية وفي سوؽ العمل, وتوفير منصة تسمح 

برة والمدر سيف العرب الوصوؿ ات والخصحاب الكفايأل
اء بشكل إلى جميور أكبر, وا غناء المحتوى العربي البن  

مستداـ وذلؾ مف خبلؿ بناء منصة تسمح ببيع 
الدورات بالمغة العربية مع توفير أداة مجانية لبناء 
ا لممدرس العربي  الدورات العربية صنعت خصيص 

مقدـ وبالمغة العربية, والحفا  عمى جودة المحتوى ال
ضمف مستوى مقبوؿ وذلؾ باعتماد معايير جودة في 

واضحة, وخمق منصة لرفع المعيار اإلقميمي لمستوى 
التعميـ اإللكتروني في األمة العربية مف خبلؿ تمبية 
احتياجات ورغبات المتعمـ العربي بمنصة مبنية 

 بأحدث التقنيات وبأفضل الحموؿ.
 :المنصات المتخصصة 
 منصة البنا  العممي:  (1
 https://benaa.islamacademy.net  

وىي أوؿ منصة عمى اإلطبلؽ متخصصة في العمـو 
الشرعية اإلسبلمية, وىي تابعة لؤلكاديمية اإلسبلمية 

ىػ 1425المفتوحة, وال تي تـ ترخيصيا منذ عاـ 
شراؼ ( بالمممكة العربية السعودية, وىي با2005)

معالي وزير الشؤوف اإلسبلمية الشيخ صالح آؿ 
الشيخ, وبادارة د.راشد الزىراني, ويدر س فييا نخبة مف 
ىيئة كبار العمماء واألكاديمييف. وقد أتاحت األكاديمية 
مف خبلؿ منصة البناء العممي المجاؿ ألف يمتحق بيا 
جميع مف يرغب بطمب العمـ الشرعي, عمى أف يتابع 

مة المبثوثة بث   روسالطالب د ا مباشر ا مف المواد المقد 
خبلؿ قناة فضائية وقناة يوتيوب, باإلضافة إلى 
المقررات المقروءة, ثـ متابعة الواجبات واالختبارات 

فيي أشبو ببرامج  ؛واألنشطة عبر موقع المنصة
فة في المعاىد. وفي الختاـ تقدـ منصة و الدبمـو المعر 

فية  تحتوي عمى تزكية أكابر البناء العممي شيادة شر 

عمماء األكاديمية اإلسبلمية وذلؾ بعد اجتياز الطالب 
 لجميع مواد الشيادة بنجاح.

  https://zadi.net ( منصة زادي:2
انطمقت منصة زادي مع مطمع شير رمضاف 

( باعتبارىا ثالث منصة 2015ىػ )أواخر يونيو 1436
( لمتعميـ المفتوح, وأوؿ MOOCsنظاـ )عربية تنتيج 

ا ة في تعميـ العمـو الشرعية عالمي  منصة متخصص
وفق النظاـ المذكور نفسو. وىي مف مبادرات مجموعة 
زاد, وتحت إشراؼ الداعية د.دمحم صالح المنجد, 
وتيدؼ إلى تقريب المعارؼ الشرعية مف خبلؿ دورات 

ـ الوصوؿ متعددة في العمـو الشرعية, لمف يعسر عميي
إلييا بسبب مكاف إقامتيـ أو برامجيـ المزدحمة, أو 
لمف يعسر عمييـ فيميا بسبب خموىا مف الخدمات 
التعميمية الحديثة, وعندىـ الرغبة والجدية والقدرة عمى 

 االستفادة مف التقنيات في التعمُّـ.
 أكاديمية حسو : (2
 demy.hsoub.comhttps://aca  
تيدؼ أكاديميػػػػػػػة حسػػػػػػػوب تػػػػػػػوفير مقػػػػػػػاالت ودروس تسػػػػػػػ 

ػػػز بشػػػكل متخص    صػػػة عاليػػػة الجػػػودة بالمغػػػة العربيػػػة, وترك 
دارة األعمػػػاؿ بم ختمػػػف  رئيسػػػي عمػػػى تعمػػػيـ التكمنولوجيػػػا وا 
د المسػتفيد بشػيادات  تفر عاتيا, وتعدد ألوانيػا, كمػا أنيػا تػزو 

 يقات.متخصصة وشروحات الستخداـ البرامج والتطب
 :منصات تستهدف شريحة معينة 
  https://www.nafham.com ( منصة نفهم:1

ػػػػا مرئيػػػػة تشػػػػرح المنػػػػاىج ىػػػػي خدمػػػػة تعميميػػػػة  تقػػػػدـ دروس 
المدرسػػية لكافػػة المراحػػل, بشػػكل مبسػػط ومجػػاني, وتغطػػي 

, ىػي مصػر والسػعودية مناىج مدرسية لخمس دوؿ عربية
ألػف  23والجزائر والكويػت. ويحتػوى الموقػع عمػى  وسوريا

   .فيديو تعميمي يستفيد منو نصف مميوف طالب عربي
 ( أكاديمية المستقبل اللكترونية:2

http://www.e-futureacademy. net/ 
about-us.html  

عػػػػػف ب عػػػػػد فػػػػػي الػػػػػوطف العربػػػػػي تعػػػػػد  أوؿ موقػػػػػع تعميمػػػػػي 

https://benaa.islamacademy.net/
https://zadi.net/
https://academy.hsoub.com/
https://www.nafham.com/
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يسػػتيدؼ طمبػػة الثانويػػة العامػػة وفػػق منػػاىج دوؿ )الكويػػت 
, 2011والسػػػعودية ومصػػػر(, حيػػػث انطمػػػق الموقػػػع عػػػاـ 

ومػػػػػا يػػػػػزاؿ حتػػػػػى اآلف, ويقػػػػػـو عمػػػػػى أيػػػػػدي جيػػػػػاز إداري 
وتربػػػػوي ومجموعػػػػة متطػػػػوعيف أسػػػػيموا فػػػػي إنجػػػػاح الفكػػػػرة 

يدؼ إفػػػػػادة ونفػػػػػع جميػػػػػع سػػػػػتومجػػػػػاوزة المعوقػػػػػات, كمػػػػػا ي
 طاب العممية التعميمية )المدرسة والطالب وولي األمر(.أق
   http://tahriracademy.org أكاديمية التحرير:( 3

ىي مؤسسة تعميمية غير ربحية تقدـ طريقة مختمفة 
لمتعميـ, لممنيج الدراسي المصري في مراحل اإلعدادي 

لعقوؿ الطبلب تمكنيـ أف  والثانوي, طريقة محفزة
يفكروا ويختاروا ويقرروا. وذلؾ عف طريق تبني نظاـ 

ا عف "التعميـ المدمج", وىذا بأف يتعم ـ الطالب جزئي  
طريق اإلنترنت مع قدرتو عمى التحكـ في زماف, 
مكاف, ترتيب و سرعة التعم ـ, إلى جانب أف يتعمـ 

م ـ أو ا لوجو في أي مكاف تحت إشراؼ م عا وجي  جزئي  
ا مجانية عالية  أكثر؛ فتقدـ أكاديمية التحرير دروس 
الجودة مف خبلؿ موقع يستخدـ أساليب األلعاب لزيادة 

 .تفاعل الطالب مع الدروس
   م المفتوح :مدخل نقدي لمنصات التعم 

ـ خبلؿ والمميزة لمتعميـ والتعمُّ  الجوان  اليجابيةتتعدد 
لكل مف  ـ المفتوح عبر اإلنترنتمنصات التعمُّ 

 ؛ليا الجوان  السمبيةالمعمميف والمتعمميف, كما تتعدد 
 : يأتيمنيا فيما  ونمقي الضوء عمى كل   

 أ( مميزات المنصات التعميمية : 
لكتروني المفتوحة إمكانيات ـ اإلتمتمؾ منصات التعمُّ 

مية ة جديدة وخبرات تعمُّ يىائمة  لخمق فرص تعميم
قراف غنية لممتعمميف مف خبلؿ تفاعل األ

 ,Brinton et al., 2013; McAuley)المستمر

Stewart, Siemens, & Cormier, 2010)  وألف . 
ـ المفتوح عبر اإلنترنت تقـو عمى أساس منصات التعمُّ 

يا تقدـ لكتروني عبر السياقات العالمية, فان  ـ اإلالتعمُّ 
 جتماعيةاق التي تبني المعرفة بصورة ائبوضوح الطر 

 ,Gunawardena).اعل الثقافي )خبلؿ التف خاصة  

2007; Kanuka, 2010   يا تجعل مف كما أن
المحتوى والخبراء مف المعمميف متوافريف لعدد أكبر 

 ,Kouzmanoff ) بكثير مف ذي قبل

2014.Comer, 2014; Kolowich, 2013b  .) 

 :يأتي( بعض ىذه الميزات فيما 34, 2017(الحبشي دوعد  
 داخل المدرسة.تحسيف وتنظيـ المعمومات  -
 زيادة التداخل األبوي ودعـ التعميـ فى المنزؿ. -
ـ الذاتي, وزيادة زيادة فرص االستقبللية والتعمُّ  -

 إمكانية الوصوؿ لمصادر التعميـ.
 ـ والتعميـ.يـ التعمُّ تحسيف عمميات مراقبة وتقو  -
 زيادة فرص التعميـ التعاوني والتفاعمي. -
معيف؛ إدراج مناىج تعميمية متخصصة فى مجاؿ  -

دراسية, وتحديد  حيث يمكف لممعمـ وضع خطة
المراجع والمصادر الخاصة بالمنيج, ويحدد لمطبلب 
واجبات دراسية ويقدـ تغذية راجعة فورية لتعزيز الفائدة 

 المرجوة مف المنيج.
 يمكػػف أف تكػػوف غيػػر متزامنػػة, فتراعػػي أوقػػات الطػػبلب, -

 .  فبامكانيـ مشاىدة الدروس دوف االلتزاـ بوقت محدد
 :كما يمكن إضافة  عض المميزات منها 
تكامل االختبارات القصيرة, ومقاييس اكتساب   -

 المعارؼ والخبرات مع المواد التدريبية.
صر زمف المحاضرات التدريبية والتى تتراوح  مف ق   -
 دقيقة. 15-25
منتديات النقاش خاضعة لرقابة مدرس المساؽ /  -

 المدرب.
ضمف جدوؿ زمني يتـ في  يـتقديـ اختبارات التقو  -

ـ باؿ إعداده بطريقة إلكترونية تتوافق مع بيئة التعمُّ 
MOOCs. 

متدريب عمى الدورات لالحصوؿ عمى شيادات  -
 . Moocsالمتاحة عمى اؿ

التدريب غير مرتبط بمكاف أو بزماف )وقتما شاء,  -
وأينما شاء( في إطار جدوؿ زمني معيف النتياء 

 الجتياز الدورات التدريبية. التدريب وتقديـ اختبارات

http://tahriracademy.org/
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ألعداد  تدريب وتقديـ المواد والمعمومات العممية  -
 .ذاتو الوقت ضخمة تقدر باآلالؼ في

( رؤية لتوظيف الن 19، 2114  (كما وضع حسونة
Moocs  :فى التعميم والتدري  الجامعي 

 MOOCsتحديد األىداؼ العامة لتوظيف اؿ  -1
مؤسسة الجامعية, تحسيف التدريس داخل ال  وتضـ:

تحسيف جودة و  توفير مصادر مالية جديدة لمتطوير,
 الخدمات التعميمية المقدمة فى المؤسسة الجامعية. 

   رادات:يػػػػػوضػػػػػع جػػػػػدوؿ لمتكػػػػػاليف الفعميػػػػػة وتخمػػػػػيف اإل
البػػػد لممؤسسػػػة الجامعيػػػة أف تكػػػوف عمػػػى بينػػػة بالمبػػػالب 

, فيي ليست رخيصة , MOOCsالتى ستكمفيا برامج 
ة البػػرامج المسػػاندة إلنتػػاج المػػوارد الرقميػػة وكػػذلؾ تكمفػػ

يػػرادات التػػى سػػتجنييا بيػػا, لػػذا يجػػب عمييػػا تخمػػيف اإل
, حتى تغطػي التكمفػة  MOOCsلتدريب عمى الػ امف 

 عمى األقل.
مف خبلؿ قياـ  :MOOCsتحديد استراتيجيات  -3

 MOOCsالمؤسسة الجامعية بدراسة استضافة اؿ 
و مف أجل الربح, أو ا أو تفعيما أو خارجي  داخمي  

 .ألىداؼ غير ربحية
لمعالجة  :ياغة سياسات حقوؽ الممكية الفكريةص -4

حقوؽ الممكية الفكرية لممقررات الدراسية التى سينتجيا 
 أعضاء ىيئة التدريس.

حػػػػػػػوؿ األشػػػػػػػخاص الػػػػػػػذيف  :الرقابػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػاتية -5
الخاصػػػػػة بيػػػػػـ  MOOCsسػػػػػيقوموف بتشػػػػػغيل مبػػػػػادرة 

 ؤسسية.والنظر فى الضوابط الم
فى إنشاء الدورات   إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس: -6
رء وجيات النظر المختمفة والتى قد تنتج بعد مرحمة لد  

 التجريب.
بػدء التجريػب باسػػتخداـ  :MOOCsتجريػب مبػادرة  -7
مػػع عػػدد متواضػػع مػػف الػػدورات لموقػػوؼ MOOCs  ػالػػ

عمػػػػى الفػػػػرص والتحػػػػديات التػػػػى سػػػػيبرزىا اسػػػػتخداـ ىػػػػذا 
بػػرامج والػػدورات, ومحاولػػة تجاوزىػػا وتخطييػػا النػػوع مػػف ال

 .MOOCs ػفى المراحل األخرى مف استخداـ ال

االىتماـ باتفاقية ترخيص المستخدـ النيائي  -8
(EULA –User License Agreement -End ) :
اتفاقيات ترخيص المستخدـ النيائي تيتـ بعبلج  إف  

 تاق تتسق مع توقعائبيانات المشاركيف فى الدورة بطر 
 EULA تكوف عمى يقيف مف أف   ومعايير المؤسسة وأف

تتوافق مع قوانيف جميع البمداف التى يتـ تقديـ الدورات 
 فييا.
القدرة عمى ضبط اتفاقات وعقود مؤسسات التعميـ  -9

مع مقدمي المنصة الخارجية بما يحفظ مرونة  :العالي
ا لمتغيرات المستمرة فى ىذا المؤسسة أمر ميـ نظر  

 ع وأف تكوف العقود غير الحصرية ىي األفضل. القطا
 :  MOOCsم  ال  ( سمبيات التعميم والتعم  

ىنػػاؾ حماسػػة ىائمػػة نحػػو  ؛لمػػا سػػبق مػػف أسػػباب ونظػػر ا
 & Carver)ـ المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػتمنصػػات الػػتعمُّ 

Harrison, 2013; Daniel, 2012; 

Weissmann, 2012),  ف كػػاف يخفػػف منيػػا حتػػى وا 
حػػػػػػػػػوؿ معػػػػػػػػػدالت إتمػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػض المخػػػػػػػػػاوؼ 

(Peterson, 20142013; Parr, 2013; (Jordan,  
جتماعيػػػػة  التػػػػي الخصػػػػائص اال فػػػػاف   وبػػػػالرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ,
ايمكػػػػف أف تجعػػػػل  , منصػػػػات الػػػػتعمـ المفتػػػػوح  فعالػػػػة جػػػػد 

عمػػى تسػػييل ظيػػور قػػدر  يمكنيػػا أف تعمػػل, عمػػى النقػػيض
بيئػة ق خمػق يػكبير مف السمبية والتي يمكػف بالمقابػل أف تع

ـ ميػػة تعميميػػة ىادفػػة. وقػػد تظيػػر عيػػوب منصػػات الػػتعمُّ تعمُّ 
ب خػػبلؿ نػػدوات النقػػاش المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػت مػػف الطػػبل

بػػػػػيف الطػػػػػبلب  يـ األقػػػػػراف وكػػػػػذلؾ تظيػػػػػرأو خػػػػػبلؿ تقػػػػػو 
الػػزمبلء المسػػئوليف عػػف النظػػاـ أو المؤسسػػييف وكػػذلؾ فػػي 
الخطػػػاب الموجػػػػو لجميػػػػور أكبػػػر أو الخطػػػػاب اإلعبلمػػػػي  

 التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت.في منصات 
فػى عضػو مػف ـ المفتػوح وقد تظير عيوب  منصات التعمُّ 

ف, التصػػػػميـ التعميمػػػػي ىيئػػػػة التػػػػدريس, المتعممػػػػيف اآلخػػػػري
السياسػػػػػػػػػػية و  ثػػػػػػػػػػار األيديولوجيػػػػػػػػػػةلممنصػػػػػػػػػػة, وكػػػػػػػػػػذلؾ اآل

قتصػػػػػػادية األوسػػػػػػع لمنصػػػػػػات الػػػػػػتعمـ المفتػػػػػػوح عبػػػػػػر واال
لمحادثػػػات اإلنترنػػػت. وبالفعػػػل فقػػػد سػػػادت السػػػمبية عمػػػى ا
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الجاريػػة حػػوؿ بيداجوجيػػة منصػػات التعمػػيـ المفتوحػػة عبػػر 
ر بعػػػػض مػػػػف ىيئػػػػات التػػػػدريس اإلنترنػػػػت. ىػػػػذا وقػػػػد عب ػػػػ

ـ المفتػوح عبػر اإلنترنػت عػف خبػرات سػمبية بمنصات الػتعمُّ 
قػد , و (Head, 2014)لمتػدريس فػي بيئػة تمػؾ المنصػات 

فػي عػدـ المشػاركة والػدور الػذي تقػـو  تكوف السمبيات سبب ا
ـ المفتػػوح عبػػر عػػد بمنصػػات الػػتعمُّ ىيئػػة التػػدريس عػػف ب   بػػو

 ( (Davidson, 2013اإلنترنت
و مػف النػادر أف  يتػرؾ المعممػوف التػدريس أن  عمى الرغـ مف 
صػػػػػف تنترنػػػػػت فػػػػػي منـ المفتػػػػػوح عبػػػػػر اإلبمنصػػػػػات الػػػػػتعمُّ 
ـ عمػػى تكػػرار العمػػل مػػنيـ ال يقػػد   ا  ىنػػاؾ عػػدد الطريػػق, فػػاف  
 ;Freedom2013; Head, 2013a) بيػػا مػػرة أخػػرى 

McGuire, 2014; Parry, 2013) 
ومػػػػا يزالػػػػوف منفصػػػػميف أكثػػػػر فػػػػأكثر عػػػػف المقػػػػررات التػػػػي 

حجمػػػػػوف عػػػػػف أف ي   ؛ـ المفتػػػػػوحيدرسػػػػػونيا بمنصػػػػػات الػػػػػتعمُّ 
يصبحوا نشطيف فػي منتػديات المقػررات وأصػبحوا منتجػيف 

  Comer, 2014, Tham, 2014)) لممحتوى فقط
تعود عمى الطبلب إذا  دةليس ىناؾ فائ ومف المؤكد أن  
ـ المفتوح ىـ منفصميف عف منصات التعمُّ كاف معممو 

عبر اإلنترنت, بل ربما يسيموف في شعور العديد مف 
ات المفتوحة بخبرة االنفصاؿ المتعمميف بالمنص  

(Rice, 2014, Warner, 2013) في  ومف ثـ
ـ ات التعمُّ ظاىرة االمتناع عف المشاركة في منص  

 إلنترنت أو التسرب منيا.المفتوح عبر ا
كما يمكف اعتبار عدـ مشاركة كل مف المعمميف 

أحد  ميف, وانطفاء حماس المعمميف يعدوالمتعم
السمبيات التى قد تشكل مشكمة خطيرة, ومعالجة ىذه 

ف مف المجتمعات التعميمية المشكمة يمكف أف يحس   
 نترنت.ـ المفتوح عبر اإلات التعمُّ لمنص  

نترنت مف قدر ـ المفتوح عبر اإلالتعمُّ ات وتعاني منص  
كبير مف السمبيات  تظير مف جانب المتعمميف 
بحمقات النقاش وخبلؿ تقييـ األقراف و الزمبلء 
المسئوليف عف النظاـ والرأي العاـ. ويمكف استعراض 

 : يأتيبعض ىذه السمبيات فيما 

 .MOOCs* التكمفة العالية لتأسيس البنية التحتية ؿ 
لوقت لبناء سمعة جيدة لتعامل الطمبة ا إلى * الحاجة

 .MOOCsوأعضاء ىيئة التدريس مع اؿ  
* مقاومة أعضاء ىيئة التدريس وجياز العمل اإلداري 

ا كبار السف العتيادىـ عمى بالمؤسسة وخصوص  
 النظاـ التقميدي.

* صعوبة تكيف الزوار لتمبية الحاجات عمى المستوى 
 المحمي.

آليات ضماف الجودة عمى * صعوبة االنسجاـ مع 
 المستوى المحمى.
تكمفتو أكبر مف تكمفة البرامج المحمية  * يكوف أحيانا  

 ( 18, 2014)حسونة,  في بعض األماكف.
   م  ال اآلثار المترت ة عمى التعميم والتعمMOOCs 

 (:2114)حسونة،  كما ذكر ا
 -إمكانيػػػػة الوصػػػػوؿ إلػػػػى جميػػػػور مػػػػف )الخبػػػػراء  -1

 ف ببل حدود لتبادؿ الخبرات الحديثة.المتعمميف( المتنوعي
استثمار المصادر البشرية والمادية المتاحة في  -2

 المؤسسات.
ق جديدة وقوية تجعل مف عممية ائتقديـ طر  -3

 ـ مستدامة مدى الحياة.التعمُّ 
تشجيع المؤسسات لمبحث عف شراكة وتعاوف,  -4

وتسييل نسج شبكة مف العبلقات بيف الطبلب 
 والكميات والجامعات.

 درجات عممية بناء عمى معايير عالمية موحدة. منح -5
 ـي أداء المتعمميف والمدربيف.معايير عالمية موحدة لتقو  -6
 تطوير برامج تدريبية وتعميمية إلكترونية جديدة. -7
يمكػػف االسػػتعانة بخبػػرات دوليػػة دوف المجػػوء إلػػى  -8

دفػػػػػػػػػع مصػػػػػػػػػاريف عاليػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػق االستضػػػػػػػػػافة 
 االفتراضية.

والمتطمبات الدولية   اتتكييف البرنامج لبلتجاى -9
 يـ في اعتماده.والتى تس

عمى المستوى الدولي والمحمي فني ا دعـ البرامج   -10
 . ومالي ا
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 :معايير جودل منصات التعمم المفتوح 
أشػػػػار كػػػػل مػػػػف جولػػػػدفارب وبريجيبػػػػوف وشػػػػريف وزايكػػػػو 
Golfarb, Pregibon, Shrem & Zayko 

ل بػػػإلػػى عػػػدة معػػػايير ينبغػػػي مراعاتيػػػا مػػػف ق   (2011,6)
المعممػػػػػػػيف والمتعممػػػػػػػيف, منيػػػػػػػا وصػػػػػػػف أىػػػػػػػداؼ الػػػػػػػتعمـ 

 مػػػوب تحقيقيػػػا مػػػف التفاعػػػل داخػػػل مجموعػػػة الػػػتعمـ, طالم
وتوضػػيح حػػػدود الخصوصػػػية فػػى بيئػػػة الػػػتعمـ واسػػػتخداـ 

ا عنػػػػػػػد التفاعػػػػػػػل والتواصػػػػػػػل صػػػػػػػحيح   المغػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداما  
ا والتأكيػػػد عمػػػى مسػػػئولية كػػػل مػػػتعمـ عػػػف أدائػػػو, لكتروني ػػػإ

وبػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػر التواصػػػػػػػػػػػل وتوضػػػػػػػػػػػيح السػػػػػػػػػػػموكيات المطم
لكترونػػػػي, وتحديػػػػد أنشػػػػطة الػػػػتعمـ المطمػػػػوب إنجازىػػػػا اإل

بحيث ترتبط بموضوعات التعمـ المطروحة, كما أضػاؼ 
 Alvareg & Smith (2013,318)ألفاريػدج وسػميث

ضػػػرورة تنظػػػيـ األنشػػػطة والعمميػػػات التعميميػػػة, واالتفػػػاؽ 
عمػػػى المواعيػػػد النيائيػػػة المقػػػررة لكػػػل منيػػػا حتػػػى يػػػتمكف 

 موف مف تحقيق األىداؼ التعميمية بنجاح. المتعم
المعمـ  أثر ومف األمور التى ينبغى التأكيد عمييا أف  

فى مثل ىذه البيئات التعميمية مختمف عف دوره 
ا مف المعمومات يكتسبو ا كبير  جزء   ف  إالتقميدى, حيث 

المتعمموف مف زمبلئيـ ومف خبلؿ مصادر التعمـ 
فى  فاعبل   أثرا  لممعمـ   أف  لكترونية المتاحة ليـ إال  اإل

عممية التواصل االجتماعي التعميمي فيقدـ األفكار 
الرئيسة وبعض المعمومات التى تستخدـ لتوجيو 

ـ المطموبة, ويدير المتعمميف وتحفيزىـ ألداء مياـ التعمُّ 
اتال , ويركز عمى عممية التعميمية عبر ىذه المنص 

ومصحح  األىداؼ التعميمية, فيو منظـ ومراقب
عممية التفاعل عبر ىذه  ف  إلممعمومات حيث 

ات مستمرة بينو وبيف المتعمميف وبيف المتعمميف المنص  
 .(Munoz & Towner, 2009) أنفسيـ

, Donlin (2013, 3-5)مػػػف دونمػػػف كمػػػا قػػػدـ كػػػل
رشػػػادات بعػػض اإل Mason (2011, 63)وماسػػوف 

ػػػػػ ات التواصػػػػػل االجتمػػػػػاعي, لتحقيػػػػػق التفاعػػػػػل عبػػػػػر منص 
يا: ضرورة قياـ المعمـ بمشاركة المتعمميف فػى األنشػطة من

وأشػػكاؿ المعمومػػات المختمفػػة , وكػػذلؾ متابعػػة التفػػاعبلت 
والحػػػػػػػوارات داخػػػػػػػل مجموعػػػػػػػات الػػػػػػػتعمـ لتقػػػػػػػديـ التوجيػػػػػػػو 
والمسػػػػػاعدة المناسػػػػػبة لممتعممػػػػػيف فػػػػػى الوقػػػػػت المناسػػػػػب , 

ق التعامػػل الخاصػػػة بيػػـػ ائػػػوالسػػماح لممتعممػػػيف بتحديػػد طر 
والحػػػرص عمػػػى تكػػػويف عبلقػػػات وثيقػػػة بػػػيف  لمعمػػػل معػػػا ,

المتعممػػػػيف فػػػػى سػػػػياؽ العمميػػػػة التعميميػػػػة. كمػػػػا أكػػػػد شػػػػيي 
عمػػى أىميػػة اسػػػتخداـ  Shi et al. (2013)وآخػػروف 

أداوات التفاعػػػػػل االجتمػػػػػاعي مثػػػػػل أداة الحػػػػػوار, ووضػػػػػع 
ـ, العبلمػػػػػػات والتصػػػػػػنيف والتعميػػػػػػق عمػػػػػػى محتػػػػػػوى الػػػػػػتعمُّ 

/ اإلجابػات, وتبػادؿ  ـ وتبػادؿ األسػئمةومشاركة حالػة الػتعمُّ 
ت االجتماعيػػة المبلحظػػات حتػػى تػػتـ االسػػتفادة مػػف الميػػزا

ظـ تمبي االحتياجػات الشخصػية يا ن  ن  لتمؾ البيئات؛ حيث إ
 ـ المحددة.ضمف سياقات التعمُّ في 
يم المجال التقني القائمة المعيارية لتقو: اا ثاني

 م اللكتروني المفتوح: ات التعم  منص  ل
ت التعميمية مفتوحة المصدر عمى اترتكز المنص  

مجموعة مف العمميات المكونة ليا وكل عممية ليا 
تبارات لتسييل وصوؿ مجموعة مف المعايير واالع

كل  يلى النجاح في التفاعل وتخطذوي اإلعاقة إ
ليات آضمف في عممية, وتقع بعض تمؾ العمميات 

والذى بدوره يخضع  ) LMS) العمل بنظاـ إدارة التعمـ
 ؛وعة مف معايير الجودة المنظمة لتمؾ العممياتلمجم

 ؾ.إلى ذلكعمميات التسجيل والجدولة والتعقب وما 
 .(23, 2017)الحفناوي, 

لمعايير ىو جودة اولكف ما ييمنا في البحث الحالي 
ات التعمُّـ  التقنية لتصميـ وقياس فعالية منص 

كي , في مواجية جائحة كورونااإللكتروني المفتوح 
ا كانت لم  المستخدميف . و بشكل جيد مع جميع  تتفاعل
و لكتروني, فان  ـ أحد أشكاؿ التعميـ اإلات التعمُّ منص  

لكتروني يمكف تطبيق المواصفات القياسية لمتعميـ اإل
أىداؼ مف  ةحيث يوجد أربع, ات عمى تمؾ المنص  

 أجل تطوير واستعماؿ المواصفات القياسية, ىي:
  Accessibilityالوصولية:   .1
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بوبة وىي التى تسمح بالفيرسة والبحث عف األشياء الم  
 النظر عف النظاـ المستعمل. بغض  

 Interoperabiility: يالتعامل البين .2
والذي يعنى إمكانية العمل مع أنواع متعددة مف األجيزة 

 واألنظمة وبرامج اإلبحار ومسيري قواعد البيانات.
  Durabilityاالستمرارية:  .3

وز متطمبات التعديل عند تطوير والتي تعني تجا
 األنظمة والبرامج.

  Reusabilityإمكانية إعادة االستعماؿ:  .4
تسمح بالتعديبلت واالستعماؿ مف طرؼ مختمف  يوالت

 (131 ,2012أدوات التطوير. )كرار, 
( بتجميع معايير 20, 2012(وقد قاـ عقيل وآخروف 

 :يأتيـ, وأوردوىا فيما ات التعمُّ تصميـ منص  
 ـ.ضوح األىداؼ التعميمية لعناصر التعمُّ و  -1
 جودة محتوى عناصر التعمـ. -2
يجب أف تتوافر التغذية الراجعة والتقويـ المناسب  -3

 ـ.فى عنصر التعمُّ 
 ـ.يجب أف تتوافر الدافعية المناسبة فى عنصر التعمُّ  -4
ـ عمى وسائط عنصر التعمُّ  يجب أف يحتوي  -5

 .تعميمية مناسبة
ـ بسيولة االستخداـ ميز عنصر التعمُّ يجب أف يت -6

 والتفاعل.
 .ـ بقابمية إعادة االستخداـيجب أف يتميز عنصر التعمُّ  -7
التعمـ عمى معايير  عنصر يجب أف يحتوي  -8

 .تصميـ قياسية
ـ عمى إرشادات عنصر التعمُّ  يجب أف يحتوي  -9

 .خاصة بالطالب
ـ عمى إرشادات عنصر التعمُّ  يجب أف يحتوي  -10

 .بالمعمـ خاصة
  ـ عمى البيانات الفوقية.عنصر التعمُّ  يجب أف يحتوي  -1
 
 
 

 :الجرا ات المنهجية لم حل
 : منهجية ال حل -

الػػػذي  ؛اتبعػػػت ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي
ا يصػػف الظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي الواقػػع, ويعبػػر عنيػػا تعبيػػر  

ا بحيػػػث يػػػؤدي ذلػػػؾ إلػػػى الوصػػػوؿ إلػػػى فيػػػـ ا وكيفي ػػػكمي ػػػ
إلػػػػػػى الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى  إضػػػػػػافة   ,لظػػػػػػاىرةابلقػػػػػػات ىػػػػػػذه لع

اسػػػػػػػتنتاجات وتعميمػػػػػػػات تسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي تطػػػػػػػوير الواقػػػػػػػػع 
المدروس. فمػف خػبلؿ الرجػوع إلػى العديػد مػف المصػادر 
والمراجػػع والدراسػػات العربيػػة واألجنبيػػة حػػوؿ الموضػػوع, 

جمع بيانػات ىػذه الدراسػة لبمػورة خمفياتيػا النظريػة, ثػـ  تـ  
لممناقشػػػة والتحميػػػل والتحكػػػيـ, تػػػـ إخضػػػاع ىػػػذه البيانػػػات 

وذلؾ بيدؼ إبراز الجانب النظري لموضوع ىذه الدراسػة 
يـ و لتقػػػنػػػاء قائمػػػة معػػػايير مػػػف ناحيػػػة, والسػػػتخداميا فػػػي ب

 .مف ناحية  أخرى  ـ المفتوحات التعمُّ منص  المجاؿ التقني ل
 إجرا ات ال حل:  -

من األدبيات والدراسات  هعرض في ضو  ما تم  
قامت ال احثة  ؛ م المفتوحات التعم  نص  السا قة حول م

 :يأتي ما 
التقنية التي مف المعايير  ا  باحثة عدداستنبطت ال -1

ـ ات التعمُّ يـ فعالية منص  في تقو  إلييايمكف االستناد 
في قائمة  بناء نموذج مقترح متمثل المفتوح, ومف ثـ  
 ,( معايير3المجاؿ التقني مف )في معيارية تكونت 

يمكف االعتماد  ؛( مؤشر30), ا  فرعي ( عامبل  16)
ـ المجاؿ التقني لتقيو بناء قائمة معايير  عمييا في

ات التعمُّـ المفتوح  .لمنص 
ـ المجػػػػػػػاؿ التقنػػػػػػػي لتقػػػػػػػويقائمػػػػػػػة معػػػػػػػايير تصػػػػػػػميـ   -2

ػػػػػات الػػػػػتعمُّـ المفتػػػػػوح امػػػػػل تتضػػػػػمف المعػػػػػايير والعو  لمنص 
التقنيػػػػة , كمػػػػا يوضػػػػحيا المخطػػػػط الفرعيػػػػة والمؤشػػػػرات 

 :اآلتي
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 المفتوح اللكتروني التعمم لمنصات التقنية المعايير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يم قنية لتقوالتامل الفرعية والمؤشرات المعايير والعو ( يوضح 1مخطط )
 )من إعداد ال احثة( م المفتوحمنصات التعم  
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 التقنية(امل الفرعية والمؤشرات يوضح )المعايير والعو  (1جدول )
 م المفتوحات التعم  يم منص  ة المعيارية لتقولمقائم

 

وح
مفت

م ال
تعم

ت ال
صا

لمن
ية 

اس
القي

فة 
اص

مو
ال

 

 المؤشرات العوامل الفرعية المعيار المجال

ني
التق

ال 
مج

ال
 

مية
الرق

مم 
لتع

ة ا
بيئ

 

 التسجيل -1
 .emailسيولة التسجيل في الموقع باستخداـ  -1
 لنسبة لممستخدـ .سيولة دخوؿ المنصة والخروج منيا با -2

 تستعيف بالجداوؿ التي تسيل عممية التعمـ. -3 الجدولة -2

 التوصيل -3
تربط بيف العناصر المتشابية باستخداـ األلواف مثل لوف الخط أو  -4

 لوف تعبئة التكوينات الرسمية.

 االتصاؿ -4
 لكتروني لمسئولييحتوي مجتمع الممارسة عمى عنواف البريد اإل -5

 .المنصة لتمقي االستفسارات والرد عمييا

 االختيار -5
ق المساعدة في عممية التعمـ كل ائتتيح لممستخدـ اختيار الطر   -6

 حسب اىتماماتو .

حة
لتا

ت ا
ويا

ست
م

 

 إتاحة األجيزة -6
سيولة الوصوؿ لممنصات باستخداـ أجيزة الكمبيوتر المختمفة أو  -7

 أجيزة المحموؿ.
 سيولة الوصوؿ لتطبيقات المنصة. -8 البرمجيات إتاحة -7

 الشبكة -8

توفر األماف في موقع االرتباط فبل يسبب مشكبلت لنظاـ التشغيل  -9
 .أو متصفح اإلنترنت

تحدد المتطمبات القبمية المطموبة لتشغيل الشبكة مثل درجة  -10
و رقـ وضوح الشاشة أو سعة الذاكرة المطموبة أو نظاـ التشغيل أ

 إصدار المتصفح.
خضعت المنصة لمتجريب عمى أكثر مف نظاـ تشغيل لمتأكد مف  -11

 .ااستقرارىا وثباتي

ى  و
محت

 وال
رات

مقر
ال

 

الوسائط  -9
 والمصادر التعميمية

 عمى أدوات مساعدة مثل الخرائط واآللة الحاسبة والساعة. تحتوي  -12
لمتعددة التي يدعميا متصفح تسمح بعرض جميع ممفات الوسائط ا  -13
 .نترنت مثل ممفات الجافا التفاعمية والمتحركة وممفات الواقع االفتراضياإل

 أدوات التصفح -10
تربط المحتوى بمحرؾ بحث يسمح بالبحث بالمغتيف العربية   -14

 .)واإلنجميزية عمى شبكة اإلنترنت )بحث خارجي

 تصميـ  -11
 الروابط

 في الروابط ومدى صحتيا. توافر الدقة -15
 توفير اختصارات لمروابط. -16
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إتاحة وسيولة  -12
 الوصوؿ

 تستخدـ ألواف تميز الروابط. -17

 . ايظير تغير واضح في شكل الزر يبيف استخداـ الزر مسبق  -18
تكوف أزرار التحكـ بعنواف نصي أو تجمع بيف الرموز المرئية  -19

 نصية .والعناويف ال
يتيح مجتمع الممارسة إمكانات البحث المتقدـ التي توفر عمى  -20

 .المستخدـ الوقت والجيد
المساعدة  -13

 والتوجيو
 .تقدـ إرشادات تعيف المستخدـ في التعامل مع الشبكة -21
 قدـ توجيو أو تمميح نصي عند حدوث أخطاء مف المستخدـ .ت -22

حكـ التفاعل والت -14
 التعميمي

توفر المنصة أدوات لمبحث عف المعمومات المختمفة داخل  -23
محتوى المجتمع بحيث ينتقل المستخدـ مباشرة إلى الصفحة التي وردت 

 (.فييا كممات البحث )بحث داخمي

التوثيق  -15
 والمرجعية

 تكوف المعمومات المتاحة صحيحة. -24
 صمية.تنسب المعمومات لمصادرىا األ -25

 والحمايةاألماف  -16

جميع ممفات المنصة خالية مف الفيروسات باستخداـ أحد البرامج  -26
 .المضادة لمفيروسات

يتـ تصميـ المنصة بطريقة تصحح جميع أخطاء التشغيل واالستخداـ  -27
      حتمل أف يقع فييا المستخدـ )المقصودة وغير المقصودة( بحيث التي ي  

 .المنصة أو تتسبب تمؾ األخطاء في تجميد النظاـ ال تتعطل
 بيانات المستخدميف غير متاحة ألي نظاـ أو أفراد. -28
 ال يمكف اختراؽ المنصة بسيولة . -29
يتحقق مف شخصية كل مستخدـ كي ال يتـ  ا  تقدـ المنصة نظام -30

 التبلعب أو التجسس عمى بيانات زمبلئو.
 

ائمة المعيارية عمى السادة الخبراء عرض الق تـ   -3
المتمثميف في عينة مف أعضاء ىيئة  ؛المحكميف
بالجامعة مف التخصصات المختمفة عددىا التدريس 

( جامعات وىي: 6( عضو ىيئة تدريس في )30)
جامعة )الممؾ عبد العزيز, الممؾ سعود, أـ القرى( 
بالمممكة العربية السعودية, جامعة ) السمطاف قابوس( 

 بسمطنة عماف, جامعة )المنيا, المنصورة( بجميورية
 مصر العربية.

 ؛(را لمعادلة )كوبحساب نسب االتفاؽ وفق   -4
Cooper,1974,39)) 

 عدد مرات التفاق           
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نس ة التفاق =          

(  111عدد مرات التفاق + )عدد مرات التفاق 
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 :اآلتيءت كما يوضحيا الجدوؿ وجا
 يوضح نس  اتفاق المحكمين عمى القائمة المعيارية ومحتوياتها (2جدول )

 

 

جال
الم

يير 
معا

ال
 

العوامل 
 الفرعية

 المؤشرات
 رأى المحكم

نس ة 
التفاق 
لممؤشر 

)%( 

نس ة 
التفاق 
لمعامل 

)%( 

نس ة 
التفاق 
لممعيار 

)%( 

نس ة 
التفاق 
لممجال 

)%( 

ق نس ة التفا
 لمقائمة )%(

غير  موافق
     موافق

87.75 % 

ني
التق

ال 
مج

ال
 

مية
الرق
مـ 
لتع
ة ا
بيئ

 

 التسجيل

سيولة التسجيل في الموقع 
 .emailباستخداـ 

29 1 96.67% 
93.33% 

88.89% 

86.22% 

سيولة دخوؿ المنصة والخروج 
 منيا بالنسبة لممستخدـ .

27 3 90.00% 

 الجدولة
بالجداوؿ التي تسيل تستعيف 

 عممية التعمـ.
26 4 86.67% 86.67% 

 التوصيل

تربط بيف العناصر المتشابية 
باستخداـ األلواف مثل لوف الخط 

أو لوف تعبئة التكوينات 
 الرسمية.

28 2 93.33% 93.33% 

 االتصاؿ

يحتوي مجتمع الممارسة عمى 
عنواف البريد اإللكتروني 

مقي لمسئولي المنصة لت
 االستفسارات والرد عمييا.

26 4 86.67% 86.67% 

 االختيار
ق ائتتيح لممستخدـ اختيار الطر 

المساعدة في عممية التعمـ كل  
 حسب اىتماماتو .

24 6 80.00% 80.00% 

حة
إلتا
ت ا

ويا
مست

 

إتاحة 
 األجيزة

سيولة الوصوؿ لممنصات 
باستخداـ أجيزة الكمبيوتر 

 المحموؿ. المختمفة أو أجيزة
28 2 93.33% 93.33% 

87.33% 
إتاحة 
 البرمجيات

سيولة الوصوؿ لتطبيقات 
 المنصة.

25 5 83.33% 83.33% 

 الشبكة
توفر األماف في موقع االرتباط  
فبل يسبب مشكبلت لنظاـ 
 التشغيل أو متصفح اإلنترنت.

25 5 83.33% 86.67% 
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بة تحدد المتطمبات القبمية المطمو 
لتشغيل الشبكة مثل درجة 

وضوح الشاشة أو سعة الذاكرة 
المطموبة أو نظاـ التشغيل أو 

 رقـ إصدار المتصفح.

27 3 90.00% 

خضعت المنصة لمتجريب عمى 
أكثر مف نظاـ تشغيل لمتأكد مف 

 استقرارىا وثباتيا.
26 4 86.67% 

 

ى  و
محت

 وال
رات
مقر
ال

 

الوسائط 
والمصادر 
 التعميمية

تحتوى عمى أدوات مساعدة مثل 
الخرائط واآللة الحاسبة 

 والساعة.
24 6 80.00% 

78.33% 

85.09% 
 
 
 
 

 

تسمح بعرض جميع ممفات 
الوسائط المتعددة التي يدعميا 
متصفح االنترنت مثل ممفات 
الجافا التفاعمية والمتحركة 
 وممفات الواقع االفتراضي.

23 7 76.67% 

أدوات 
 التصفح

تربط المحتوى بمحرؾ بحث 
يسمح بالبحث بالمغتيف العربية 
واإلنجميزية عمى شبكة اإلنترنت 

 )بحث خارجي(.

25 5 83.33% 83.33% 

تصميـ 
 الروابط

توافر الدقة في الروابط ومدى 
 صحتيا.

29 1 96.67% 
93.33% 

 %90.00 3 27 توفير اختصارات لمروابط .

إتاحة 
سيولة 

 لوصوؿا

 %83.33 5 25 تستخدـ ألواف تميز الروابط.

85.83% 

يظير تغير واضح  في شكل 
الزر يبيف استخداـ الزر مسبقا 

. 
27 3 90.00% 

تكوف أزرار التحكـ بعنواف 
نصي أو تجمع بيف الرموز 
 المرئية والعناويف النصية.

26 4 86.67% 

ت يتيح مجتمع الممارسة إمكانا
البحث المتقدـ التي توفر عمى 
 المستخدـ الوقت والجيد.

25 5 83.33% 
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المساعدة 
 والتوجيو

تقدـ إرشادات تعيف المستخدـ 
 في التعامل مع الشبكة.

23 7 76.67% 

 ا  نصي ا  أو تمميح ا  تقدـ توجيي 81.67%
عند حدوث أخطاء مف 

 المستخدـ .
26 4 86.67% 

 
 

التفاعل 
والتحكـ 
 التعميمي

 

توفر المنصة أدوات لمبحث عف 
المعمومات المختمفة داخل 
محتوى المجتمع بحيث ينتقل 
المستخدـ مباشرة إلى الصفحة 
التي وردت فييا كممات البحث 

 )بحث داخمي(.

24 6 80.00% 80.00% 

التوثيق 
 والمرجعية

تكوف المعمومات المتاحة 
 صحيحة.

25 5 83.33% 
80.00% 

تنسب المعمومات لمصادرىا 
 األصمية.

23 7 76.67% 

األماف 
 والحماية

جميع ممفات المنصة خالية مف 
الفيروسات باستخداـ أحد 
 البرامج المضادة لمفيروسات.

26 4 86.67% 

88.67% 

يتـ تصميـ المنصة بطريقة 
تصحح جميع أخطاء التشغيل 
واالستخداـ التي يحتمل أف يقع 
فييا المستخدـ ) المقصودة 
وغير المقصودة ( بحيث ال 
تتعطل المنصة أو تتسبب تمؾ 
 األخطاء في تجميد النظاـ.

26 4 86.67% 

بيانات المستخدميف غير متاحة 
 ألي نظاـ أو أفراد.

29 1 96.67% 

ال يمكف اختراؽ المنصة 
 بسيولة .

24 6 80.00% 

يتحقق مف  ا  متقدـ المنصة نظا
شخصية كل مستخدـ كي ال 
يتـ التبلعب أو التجسس عمى 

 بيانات زمبلئو.

28 2 93.33% 
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ع أعػػػػبله نسػػػػب االتفػػػػاؽ عمػػػػى جميػػػػفػػػػي يوضػػػػح الجػػػػدوؿ 
ػمحتويات القائمة المعياريػة لتقػو  ـ المفتػوح,  ات الػتعمُّ يـ منص 

حيػػػػث تراوحػػػػت نسػػػػب االتفػػػػاؽ لممؤشػػػػرات ككػػػػل مػػػػا بػػػػيف 
(, وتراوحػػػػػػت لمعوامػػػػػػل الفرعيػػػػػػة 93.33%-% 76.67)

%(, كمػػػا تراوحػػػت 93.33 -% 78.33ككػػػل مػػػا بػػػيف )
%(, 88.89 -% 85.09لممعػػػػػػػػايير ككػػػػػػػػل مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف )

%(, فػػػي 86.22وبمغػػػت نسػػػبة االتفػػػاؽ لممعػػػايير التقنيػػػة )
%(, 87.75حػػيف بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ لمقائمػػة المعياريػػة )

 %.80وجميعيا نسب ال تقل عف 
افر نقاط قوة بمحتويات ا سبق نستدؿ عمى تو ومم  

القائمة المعيارية وترابط معايير كل مجاؿ )التربوي, 
 .عواممو الفرعية ومؤشرات قياسوالتقني( ب

 التوصيات :
ـ ات التعمُّ ضرورة زيادة الوعي بأىمية منص   -1

ىائل مف المعرفة لتطوير  المفتوح وما تقدمو مف كـ  
 قدرات وميارات األفراد, مف خبلؿ:

ورات تعريفية وأدلة خاصة وكتيبات ونشرات إعداد د -
 .كافة إرشادية في المؤسسات

توظيف وسائل االتصاؿ والتواصل االجتماعي في  -
 ـ.ات التعمُّ دعـ برامج التوعية بأىمية منص  

أىمية توجيو المؤسسات التعميمية التي تشرؼ  -2
عمى منصات التعمـ المفتوح لتطوير المعايير التربوية 

ما في ضوء تنامي التنافس في تقديـ يا السي  والتقنية ب
 خدمات تمؾ المنصات.

ي المصمميف والمنفذيف ومقرري أىمية تبن    -3
ـ المفتوح ات التعمُّ السياسات وأصحاب العبلقة بمنص  

لممواصفة القياسية المقترحة بنموذج الدراسة, وتطبيق 
ات نتيا عند تصميـ عدد مف منص  المعايير التي تضم  

 ـ المفتوح وقياس فعاليتيا.مُّ التع
إجراء المزيد مف المراجعات التطويرية المستمرة  -4

نتيا المواصفة القياسية عمى المعايير التي تضم  
المقترحة بما يواكب المستحدثات التعميمية في بيئات 

 نترنت.لكتروني عبر اإلـ اإلالتعمُّ 
"فعاليػػػة  إجػػػراء المزيػػػد مػػػف البحػػػوث التطبيقيػػػة حػػػوؿ -5
سػتراتيجيات التعميميػة ـ المفتوح في دعػـ اإلات التعمُّ ص  من
ـ والػتعمُّ  ,ـ المسػتقلوالتعمُّ  ,ـ التشاركيمثل التعمُّ  ؛مختمفةال
 ـ المنعكس.لكتروني القائـ عمى المشاريع والتعمُّ اإل
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  :المراجع
يف أعضاء . معايير الجودة فى توظ(2011) .ة, السيدأبو خطو  -1

لعربي لضماف جودة التعميـ , المؤتمر الكترونىاإل ىيئة التدريس لمتعمـ
 5/2011/ 12-10, فى الفترة مف , األردف, جامعة الزرقاءالعالي

  .)بحث ألقي فى مؤتمر عممي(
( . منصات شبكات التواصل االجتماعي 2017, أحمد فرج .)أحمد -2

ة األكاديمية ودورىا فى تعزيز حركة النشر العممي : دراسة تحميمية مقارن
, المؤتمر الثامف والعشروف لبلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات بعنواف 
: شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتيا فى مؤسسات المعمومات فى 
 الوطف العربي , االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات , القاىرة , مصر 

تعمـ . أثر استراتيجية ال(2016) .اؿ عبدهللا السيدعبدالعأحمد ,  -4
المقموب الموجو بميارات التفكير ماوراء المعرفي فى تنمية ميارات 
استخداـ المنصات التعميمية التفاعمية لدى طمبة ماجيستير تكنولوجيا 

 (, مصر  3)ع  ,22, مج التعميـ . دراسات تربوية واجتماعية
ممتقى دولي ا , لكترونى. أرضيات التعمـ اإل(2016) يق., صدبسو -5

تيزي  ,الت جربة الجزائرية-ة والت طبيقعميـ عف ب عد بيف الن ظري  حوؿ: الت  
  ., الجزائروزو
     .وسميماف, سعيد أحمد, ورشدي, أحمد ف,, حسف حسيالببلوي  -6
(. الجودة الشاممة فى التعميـ بف مؤشرات التميز ومعايير 2000) 

 ., دار المسيرة, عمافاالعتماد
ت العممية داخل خداـ المعموما. است(2009) بوخاري, أـ ىانى. -7

, أعماؿ المؤتمر : منصة أكوالد ومودؿ نموجاترونيلكمنصات التعميـ اإل
نحو جيل جديد  –اعمـ  –العشريف لبلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات 

  .المغرب –رؤية مستقبمية  –مننظـ المعمومات والمتخصصيف 
. (2015) .المنعـحامد, دمحم عبد المقصود و حجازى, طارؽ عبد  -8

لكتروني لمطبلب الصـ فى برامج التعمـ اإل منصات المحتوى الرقمي
لكتروني والتعميـ عف المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ  اإل. )دراسة تحميمية(

  .بعد , الرياض, المممكة العربية السعودية
( . أثر استخداـ 2017, آيات بنت عموي حسيف  .)الحبشي -9

ة لمتابعة الواجبات المنزلية فى الكفاءة االتية المدركة المنصات التعميمي
وتحصيل الرياضيات لطالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة 

  .(, مصر 9, )ع 20, مج المكرمة , مجمة تربويات الرياضيات
. الدورات المفتوحة واسعة (2014) سماعيل عمر عمى., إحسونة -10

, سبلمية(, الجامعة اإل3)ع  ,لكترونيمجمة التميز والتعميـ اإل, النطاؽ
 .غزة 
( . معػػػػػػػايير سػػػػػػػيولة الوصػػػػػػػوؿ 2017, أحمػػػػػػػد دمحم السػػػػػػػيد )الحفنػػػػػػػاوى  -11

لممنصات التعميمية مفتوحة المصػدر الجػامعي بػالتعميـ لػذوي اإلعاقػة , المجمػة 
   العربية لمتربية النوعية , المؤسسة العربية لمتربية والعمـو واآلداب , مصر

(. التعمػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػف كورونػػػػػػػػػا 2020السػػػػػػػػػيد سػػػػػػػػػبلمة.) الخميسػػػػػػػػي, -12
(COVID-19 تجسير الفجوة بيف البيت والمدرسة. المجمػة الدوليػة لمبحػوث :)

 .73-51(. 4)3في العمـو التربوية, المؤسسة الدولية آلفاؽ المستقبل. 
(. مستقبل التعميـ بعد جائحة 2020) الدىشاف, جماؿ عمي. -13

فية. المجمة الدولية لمبحوث في العمـو كورونا: سيناريوىات استشرا
 .169-105(. 4)3التربوية. المؤسسة الدولية آلفاؽ المستقبل. 

منصات تعميمية لدروس جماعية  10 . ( 2014نجيب ) ,زوحي  -14
, تعميـ جديد , الموقع اإللكتروني MOOC’S إلكترونية

-formes-plates-educ.com/10-https://www.new
mooc-electroniques-cours  1/4/2018, ت د  
لكتروني تعميـ , الموقع اإل(. ماىو المووؾ2014) .زوحي, نجيب -15
, ت mooc-un-quoi-educ.com/c-https://www.new, جديد
 27/3/2018د 
لوجيػػا توظيػػف تكنو  سػػتراتيجياتسياسػػات وا  (. 2005سػػوىاـ , بػػادي .) -16

المعمومػػات  سػػتراتيجية وطنيػػة لتوظيػػف تكنولوجيػاالمعمومػات فػػي التعمػػيـ نحػو إ
 رسػػالة فػػي التعمػػيـ العػػػالي,  دراسػػة ميدانيػػة بجامعػػػات الشػػرؽ الجزائػػري ,

 نسانية واالجتماعية  .ية العمـو اإلـ عمـ المكتبات , كم, قس ماجستير
, مايو( . تكنولوجيا التعميـ عف بعد 2003شاىيف ,سعاد أحمد .)  -17

) التعمـ الذاتي وتحديات  , المؤتمر العممي الثامف لكمية التربية بطنطا
 . , كمية التربية , جامعة طنطا مصر - ( المستقبل

(. التعمـ اإللكتروني يوليو 7-5,  2005, بدر عبدهللا . )الصالح -18
والتصميـ التعميمي: شراكة مف أجل الجودة , المؤتمر العممي العاشر 

لكتروني لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ"تكنولوجيا التعميـ اإل
 , القاىرةومتطمبات الجودة الشاممة

(. 2016راىيـ .)بية إ, حميدة بنت عبيد و العتيبى, سامالصبحي -19
ميـ دليل : ماىيتيا وعمميا مع تصلكتروني المفتوحاإلمنصات التعميـ 

  .(17, )ع 16, مجمة دراسات المعمومات, مج لمنصات التعميـ المفتوح
 لتقيـ البلزمة .المعايير(2011)   .دمحم سالـ بف عمر الصعيدي, -20

الخبراء  نظر وجية مف بعد عف التعميـ في المقررات اإللكترونية محتوى 
ص , (10)ع الرابعة, السنة الحديثة, التربية رابطة مجمة والمختصيف,

 171- 22ص 
 . المناىج التعميمية صناعتيا وتقويميا(2006الضبع , محمود .) -21

  .نجمو المصرية , القاىرة, مكتبة األ
وني لكتر التعميـ اإل. (2010)  .عبد الحميد, عبدالعزيز طمبة -22

 , المنصورة , مصر ريةومستحدثات تكنولوجيا التعميـ, المكتبة العص
لكتروني والتعميـ التعميـ اإل .(2015) .عبد الرءوؼ , طارؽ  -23

االفتراضي )اتجاىات عالمية معاصرة (, المجموعة العربية لمتدريب 
 ., القاىرة شروالن
اـ التعمـ ( . واقع استخد2008الكريـ, مشاعل عبدالعزيز .) العبد -25
, رسالة ية بمدارس الرياضلكتروني في مدارس المممكة األىماإل

 , جامعة الممؾ سعود : الرياضماجستير
( . معػػايير بنػػاء المػػواد التعميميػػة فػػي التعمػػيـ  2006عبدالنبي,صػػابر. ) -26

عػػػف بعػػػد فػػػػي ضػػػوء مػػػدخل الػػػػنظـ, دراسػػػة تطبيقيػػػة لتعمػػػػيـ المغػػػة اإلنجميزيػػػػة, 
 المؤتمر الدولي لمتعمـ عف بعد, جامعة السمطاف قابوس: مسقط

 .الشايع, حصة بنت دمحم, أفناف بنت عبد الرحمف و بيدالع--27
: مراجعة لبعض األدبيات العممية التعميمية Edmodo. شبكة (2017)

https://www.new-educ.com/10-plates-formes-cours-electroniques-mooc
https://www.new-educ.com/10-plates-formes-cours-electroniques-mooc
https://www.new-educ.com/c-quoi-un-mooc
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(, المركز القومي  2, )ع 1, مج , مجمة العمـو التربوية والنفسية
 لمبحوث , فمسطيف 

عفيفى , دمحم كمػاؿ والعمػرى , سػعد بػف سػعيد وزيػداف, سػفانة عبػدالقادر  -28
صػػػػػػػميـ التعميمػػػػػػػي لمقػػػػػػػررات الػػػػػػػتعمـ . تطػػػػػػػوير معػػػػػػػايير جػػػػػػػودة الت(2016) .
 (1, )ع 43دراسات العمـو التربوية, مج كتروني بجامعة الدماـ , اإل
, دمحم سميماف أبوشقيرو , دمحم عطية , مجدى سعيد و خميسيلعق -29
تنمية ميارات تصميـ لكترونية ل. تصميـ بيئة تعميمية إ(2012.)

, القاىرة , مة كمية البنات لؤلداب والعمـو والتربية . مجعناصر التعمـ
 ( 13) ع  ,جامعة عيف شمس

(. أثر بعض بيئات التعمـ 2016, شاىيناز محمود أحمد .)عمي -30
اعي عمى لكتروني االجتماعي القائمة عمى منصات التواصل االجتماإل

, ةلتعميمي لدى طالبات كمية التربيكتروني اتنمية ميارات التواصل اإل
 (, السعودية 69دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس, )ع 

. فعالية استخداـ المنصات (2017) .العنيزي , يوسف عبدالمجيد -31
ة ( لطمبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكميEdmodoالعميمية )

(, 6, )ع 33, مج , مجمة كمية التربيةالتربية األساسية بدولة الكويت
 , مصر أسيوط
قع استخداـ المنصات (. وا2016, دمحم عبدالرحمف.)ينـالغو  -34

شروع لكترونية لطبلب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض , مالتعميمية اإل
 , الرياض.بحثي, كميات الشرؽ العربي

ر القياسية لبناء نظـ ( . المعايي2012كرار , عبدالرحمف الشريف .) -35
 ( .9ف جودة التعميـ الجامعي , )ع لكتروني . المجمة العربية لضماالتعميـ اإل

( Massive Open Online Course ,Moocماىو المووؾ )  -36
http://drgawdat.edutech-بوابة تكنولوجيا التعميـ , 

portal.net/archives/13502  2018./27/3, ت د 
في   Edmoda(. استخداـ منصة 2017) ىاشـ . دمحم, ىبة -37

يس ذاتيا واالتجاه نحو توظيفيا في تدر تنمية ميارات التعمـ المنظـ 
الدراسات االجتماعية لطبلب الدبمـو العاـ بكمية التربية, مجمة الجمعية 

 ( , مصر.90,)ع التربوية لمدراسات االجتماعية
الشبكة التعميمية  مثل. ىل ت(2016) ., خالد صبلح حنفيمحمود -38

تواصل , مجمة التعميـ دمودو ثورة فى مجاؿ شبكات الالتفاعمية أ
 ( , جامعةالمنصورة .19, )ع االلكتروني

تعميـ عف بعد والتفاعل ( . ال2012, عبير مختار شاكر .)محمود -39
 ,  2ج ،( ASEPدراسات عربية في التربية وعمـ النفس )، االجتماعي

 , السعودية .(24)ع 
لكتروني , موقع بوابة تكنولوجيا التعميـ ,  معايير التعميـ اإل -41

portal.net/archives/14523-http://drgawdat.edutech   ,
  2/4/2018ت د 
 10لكتروني العربية المجانية .. إليؾ أفضل منصات التعميـ اإل -42
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Open Online Courses platforms in the era 

 of the COVID-19 pandemic 
 

Lila Mohammad sedgi juneidi 
 

Abstract 
 

The current research aimed to establish  a list of criteria to assess the role of the Massive Open Online 

Courses platforms (MOOC) in overcoming the COVID-19 pandemic crisis, through reviewing some 

literature related to MOOC platforms (concept, characteristics, patterns) and through highlighting the 

advantages and disadvantages of educational platforms, their quality standards and  their implications in 

teaching and learning so as to devise a number of technical standards that can be relied upon in designing 

and evaluating the effectiveness of MOOC platforms. To achieve this objective, the researcher employed 

a descriptive and analytical approach. The study provided a proposed model represented in a standard 

technical list consisting of (3) criteria, (16) sub-factors, (30) indicators. It can be relied upon in 

developing a design for evaluating the effectiveness of MOOC platforms and their role in facing 

educational crises in light of global pandemics. The list was judged by (30) faculty members at (6) 

universities (the Universities of Jeddah, King Saud, Umm Al-Qurain in kSA; the University of Sultan 

Qaboos in Oman  and the University of Minya, Mansoura in Egypt. The percentage of agreement was 

calculated according to the (Cooper) formula, where the percentage of agreement for the indicators 

ranged between (76.67% - 93.33%), and for the sub-factors ranged between (78.33% - 93.33%), and the 

criteria ranged between (85.09% - 88.89%), and the agreement rate for technical standards reached 

(86.22%). the percentage of agreement for the standard list reached (87.75%), all of which are not less 

than 80%. The researcher recommended increasing awareness of the importance of MOOC platforms and 

the vast amount of knowledge they provide to develop the capabilities and skills of individuals, and 

recommended directing educational institutions that supervise MOOC platforms to develop educational 

and technical standards for them, especially in light of the growing competition in providing services by 

these platforms. 
 

Keywords: MOOC platforms, standard list, technical standards, the COVID-19 pandemic. 


