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فاعلية برنامج تعلم الكتروني قائم على الحاجات التعليمية واإلتجاهات 

رخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي باستخدام الحديثة لتعلم مهارات ال

منصة "مووك" في تنمية مهارات األداء المهني التكنولوجي ومهارات 

 التعلم الذاتي لدى طالب الجامعة

 إعداد

 د/ سماح سيد أحمد محمد الدكروري
  - "مدرس مناهج وطرق التدريس"تكنولوجيا التعليم

 لك خالدجامعة الم -أستاذ تقنيات التعليم المساعد

 :مستخلص البحث

تسعععم مسسععسععات التعليم العالت ملم تنمية التلوير المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت      

لدى طالبتا لمواكبة التلورات العلمية والتكنولوجية المتسععععععارعة  وذلك باسععععععتتدا  مسععععععت د ات 

من أحدث ه ه  "MOOC كتكنولوجيا التعليم. وتعد المقررات المفتوحة واسععععععة ار"توعععععار"موو

عدم من المتعلمين أو المتدربين.  ية مفتوحة ل قديم مقررات ملكترو" تا ت المسعععععععت د ات  حيا يمكن

 والب ا ال الت يتدف ملم تصعععععععميم وتلوير بر"امج "الرخصعععععععة الدولية لقيام  ال اسععععععع  ا لت

ICDL" فت ضععععوم المسععععت د ات التكنولوجية وال اجات التعليمية باسععععتتدا  منصععععة MOOC 

مووك  وقياس أ ره فت تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت لدى اللالب. وقد 

قامت الباحثة بتصميم بر"امج لتعلم متارات الرخصة الدولية لقيام  ال اس  ا لت باستتدا  منصة 

  تم   كما قامت بتسععليم مقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنععمنة بالبر"امج MOOCمووك

وعمم المو"تاج الالز  لتا للصعععععععور    CAMTASIA STUDIO 8تسعععععععليلتا علت بر"امج

 40مقلعاً(  ورفت مقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنمنة بالبر"امج تنمنت 20والصوت )

مقلعًا  وملفات "صععععية لبعج األجاام المتنععععمنة بالبر"امج  كما أعدت مختبارات وأ"وععععلة لكم 

وطبقت االختبارات قبليًا وبعديًا علت عينة شملت الب ا ملموعة من اللالب.  موميول بالبر"امج 

فت  MOOC بمنصععة ICDLوأ بتت النتائج فاعلية بر"امج الرخصععة الدولية لقيام  ال اسعع  ا لت

ت قيق أهداف التعلم وتلوير األمام المتنت التكنولوجت فت مطار الممارسعععععععات األكاميمية  وقد 

  ACTIVITY والتفاعلية FLEXIBILITY التعلم التت توعععععععلت المرو"ةيرجت ذلك ملم بيئة 

التت ي ققتا تصعميم و"وعر المقررات المفتوحة واسععة ار"توعار. كما أ بتت تعايا التلوير المتنت 

 .التكنولوجت لدى اللالب عينة الب ا

 :الرئيسيةالكلمات 

ر المتنت التكنولوجت    التلويMOOC الرخصععععة الدولية لقيام  ال اسعععع  ا لت  منصععععة مووك

  .متارات التعلم ال اتت  الوحدات التعليمية المصغر  )الموميول التعليمت(
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 :البحث مقدمة

أصعععععععب  األمام التقنت التكنولوجت وتلويره قنعععععععية ت تم مسعععععععاحة علم خريلة العمم    

ياسعععية  فت  م التربوي فت المنظومة التعليمية  بأبعامها ارقتصعععامية وارجتماعية والثقافية والسععع

ار"فلعار المعرفت  ومتللبعات سعععععععوق العمعم ومسعععععععتراتيليعات التلوير والتنميعة ومفتو  اللوم  

الواملة  وت ول الثقافة من أحامية الوعام ملم تعدميته  فلم يعد التدف من العملية التعليمية مكساب 

اللالب فت ال صععععععول المعلومات لللالب  بم تعداه الم التفاعلية ومتقان المتارات التت تسععععععاعد 

علم المعلومات والمتارات من مصععععععامرها المتتلفه  وتوفير بيئة تعليمية تدعم اسععععععتقالل المتعلم 

وتعلمه المسععععتمر  وتمكنه من التعامم ال كت مت معليات العصععععر  والمفاهيم الناتلة عن م"توععععار 

لمععارف  والتبرات  التكنولوجيعا وتلبيقعاتتعا فت ملعال المعلومعاتيعة  رععدام اللعالع  وممعدامه بعا

والمتارات  والقيم  وارتلاهات التت تمكنه من مواجتة متللبات العصعععععر. ولتلبية تلك المتللبات 

ب سعععععععتمرار  علم الملتمت تتريج "وعية جديد  من المتعلمين القامرين علم تنمية أ"فسعععععععتم ذاتياً 

 .(377  2006للتكيف مت بيئات العمم المتغير  )زين  امين  

سسععسععات التعليم فت العالم ملال  عد   فرضععتتا التلورات العلمية والتكنولوجية تواجه م   

المتالحقة  وأصعععب  علم تلك المسسعععسعععات أن تواجه ت دي تو يف مسعععت د ات تكنولوجيا التعليم  

لتوفير تعلم تصعععم موامه ومناهله لللالب فت أي وقت بغرط تلوير األمام المتنت التكنولوجت  

ماعية  وقد ومن  المعارف والمت ية وارجت لا  اللالب فت ال يا  الو يف ارات النعععععععرورية لن

فرضت تغيرات تكنولوجيا المعلومات وارتصاالت زيام  ال اجة ملم ار"تقال من التعليم ملم التعلم 

(. وأن تعالج من جديد وبأفكار جديد  كم ما يتعلق بالمنظومة 225 2009)ربيت عبد العظيم رموم,

عيععة  وفت مقععدمععة ذلععك تلوير األمام المتنت التكنولوجت اير النظععامت  وتنميععة التعليميععة اللععام

قدرات اللال  علت تعليم "فسعععععه "التعلم ال اتت". لنظم التربوية فت كم أ" ام العالم تواجه ت ديات 

ومنافسععععة شععععديد   تتمثم فت القدر  علم تقديم فرة تعليمية متاايد   تكون متاحة وفت مقدر  كم 

(. ل لك تتسعععععععابق مول العالم اليو  فت ت ديا وتلوير 2005 95)م مد م مد التامي  المتعلمين

تدف من التعليم فت عصعععععععر  كارات والتبرات التربوية. من ال باالبت نة  "ظمتا التربوية  مسعععععععتعي

تكنولوجيا ارتصعععععععاالت والمعلومات هو تتريج أجيال جديد  تسعععععععتليت العمم فت سعععععععوق العمم 

عتمد علم "ظم المعلومات ال كية  واسعععععععتتدا  النظم التبير  فت ت سعععععععين ارلكترو"ت العالمت الم

ار"تاج  وذلك من خالل تلوير األمام المتنت التكنولوجت بايام  كفام  اللالب من خالل تدريبتم 

ا لوجعععه والتعليم اير  علم المتعععا  واالعمعععال اللعععديعععد   ومعم عمليعععات التعليم المبعععاشعععععععر وجتعععً

بُعد"  وت قيق أسعععععععالي  التعلم التعاو"ت وملموعات العمم  معتماماً المباشعععععععر"برامج تلوير عن 

علم مبدأ التعلم ال اتت  وهت عملية مسعععععتمر  تتم بواسعععععلة اللامعات  وه ا يتفق مت مفتو  التعلم 

 .(99-95  2009مدى ال يا  )عبد البديت سالم 

ا تسعععععتم اللامعات لقد تأ رت مسسعععععسعععععات التعليم العالت العربية بالت والت العالمية  حي" 

العربية فت ت قيق التنمية البوععرية التت تعد الركيا  لت قيق التنمية الوععاملة  باالضععافة ملم مورها 

ئة الم يلة" )ملدي عايا مبراهيم  (. وت اول معظم 2006 163فت خدمة الملتمت وتنمية البي

ك  متللبات الملتمت  مسسعععععععسعععععععات التعليم العالت العربية تلوير براملتا التعليمية عن بُعد لتوا
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سالي   لتتصف بالمرو"ة وتلاوزها حاجا الامان والمكان  مما ي تم علم المسسسات معام  بنام أ

(. ويعرف تلوير أمام اللالب المتنت التكنولوجت بععأ"ععه"عمليععة 4,2009تعلمتععا)ايتععاب مروي ,

ميمت وتسمى ملت ت سعععين مسعععتمر  لمسعععاعد  اللالب علم بلوع معايير عالية اللوم  لا"لاز األكا

زيام  قدر  جميت أعنعععععععام ملتمت التعلم علم السععععععععت " و التعلم مدى ال يا " وتعرف أينعععععععاً 

بأ"تا"عملية تستتدف مضافة معارف  وتنمية متارات  وقيم متنية لدى المتعلم لت قيق تربية فاعلة 

 .(2010 56و"واتج تعلم ميلابية")"امية آمال شرقت 

التكنولوجت ملم مواكبة المسعععععععتلدات فت ملال "ظريات التعليم ويتدف التلوير المتنت     

والتعلم والعمم علم تلبيقتا لت قيق الفعالية فت التعلم ومواكبة المسععععتلدات فت ملال التتصعععع  

وتلبيق كم جديد ذى جدوى  والربط بين النظرية والتلبيق  ترسعععيب مبدأ التعلم المسعععتمر والتعلم 

متارات تو يف تقنيات التعليم العاصععععر   واسععععتتدامتا فت ميصععععال ال اتت  وارعتمام علم تنمية 

التبرات ملم المتعلم بلريقة فاعلة  وتمكين المعلم من متارات اسعععععععتتدا  مصعععععععامر المعلومات 

والب ا عن اللديد للمسعععععععاهمة فت تكوين ملتمعات تعلم متلور   وتقديم خدمات فاعله للملتمت 

مية ب سعععلوب علمت متلور  تلوير كفايات ومتارات التقييم والمسعععاهمة فت معاللة القنعععايا التعلي

بأ"واعتا وخاصة متارات التعلم ال اتت. وقد صممت بعج البرامج العربية لتلوير األمام المتنت 

التكنولوجت ومكسعععععععاب متارات التعلم ال اتت  لكن ه ه البرامج تفتقر ملت التصعععععععميم التكنولوجت 

رامج عربية حديثة  باسععتتدا  تكنولوجيات جديد  أكثر كفام  السععليم  أينععاً توجد حاجة لتصععميم ب

وفعالية. وهو ما يسععععععععت مليه الب ا العلمت فت تكنولوجيا التعليم. ل لك بدأت كثير من المنظمات 

  والمسسسات التعليمية العربية والعالمية مواجتة ه ا الت دي الكبير  بتلوير برامج

والتت تعد  ور  جديد  لتاويد   ”MOOC“ئم مووكتعلم واسععععت اال"توععععار ذا االلت اق التا

اللالب بالمعرفة والمتارات التت ي تاجو"تا لمواجتة ت ديات المعلوماتية  حيا تتي  لللالب من 

كافة مول العالم ممكا"ية ارلت اق بالبرامج الدراسععععية والتعلم والتقييم وال صععععول علم شععععتام  من 

 .خاللتا عبر موقت التعلم مووك

   وأتفق علم مصععععلل  مووك بأ"ه اختصععععار  2008 تر مصععععلُل  "مووك" عا  وقد    

  وهو "وع جديد من التعليم “ MASSIVE OPEN ONLINE COURSES“ :للمصععععلل 

 ععععتععععر فععععم كععععالععععيععععفععععور"ععععيععععا حععععيععععا يععععقععععت مععععقععععر شععععععععععبععععكععععة كععععورسععععععععععيععععرا لععععتعععععععععلععععم 

التت تعد شعععبكه التعليم   COURSERA (HTTP://WWW.COURSERA.ORG)أفنعععم

عنععععد البعج "المقررات  MOOC "تلوراً. ويعنت مصعععععععُلل  "مووك االلكترو"م األكثر

ارلكترو"ية المفتوحة  أو المقررات ارلكترو"ية المفتوحة ذات ارلت اق التائم"  ولكنم أفنعععععععم 

وذلك ألن بعج ه ه MOOC تسعععععععميتتا بالمقررات ارلكترو"ية المفتوحة واسععععععععة اال"توعععععععار

ن يكو"وا من مول متتلفة؛ ول لك يعتمد منعععععععمو"تا المقررات بتا عدم كبير من اللالب  يمكن أ

وفلسععععفتتا فم العمم علم م"توععععارها عبر مسععععاحات واسعععععة من الكر  األرضععععية  فال تتقيد ب دوم 

جغرافية أو سياسية أو  قافية  وم"ما هم متاحة لمن يرا  فم ارلت اق بتا من أى مكان  وفم أى 

ة مكثفة تسعععععععتتدف عدمًا ضعععععععتما من اللالب  وقت. كما تعرف "مووك" بأ"تا مقررات ملكترو"ي

وتتكون من مقاطت فيديو لور  المقرر يقدمتا أسات   وخبرام  وموام للقرام  ومختبارات وأ"ولة  
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ا من "احية  فنععال عن منتديات للتواصععم بين الللبة واألسععات   من "احية  والللبة وبعنععتم بعنععً

علم التلو العع اتت لللالب  )أحمععد  أخرى  والععدراسععععععععة فت "مووك" اير تاامنيععة  أي تعتمععد

 .(2013زيدان 

لت ا قامت معظم اللامعات العالمية ب تباع أسععععععلوب التعلم عن بُعد "مووك"  لدعم أ"ظمة    

التعليم التقليدي وذلك بنوععر التعليم من خالل مقررات واسعععة اال"توععار  كت يتثنت  لتا "وععر العلم 

وفات قليلة لتلق بيئة تعلم عالمية مقابم أ"ظمة التعليم والمعرفة فت العالم وبدون مقابم أو بمصعععععععر

الم لية  ومن أمثلة اللامعات التت تقد  براملتا الدراسعية فت متناول الدارسعين الراابين فت العلم 

أينما كا"وا  منصعععات مووك جامعة جالسعععكو  هارفارم  وسعععتا"فورم وكاليفور"يا  وكينلا كوليدج 

ة ليدز  وجامعة ليسعععععععتر  وجامعة لندن للبرامج الدولية وجامعة لندن  وجامعة ال"كسعععععععتر  وجامع

لوبورو  وجامعة توتنغتا   واللامعة المفتوحة  وجامعة كوينافت بلفاسعععععععت  وجامعة ريدين   

وجامعة شعععععيفيلد وجامعة سعععععاو تامبتون  وجامعة سعععععترا كاليد  وجامعة وارويك.ومن اللامعات 

لك سععععععععوم  وجامعة األمير  "ور  بنت عبد الرحمن  العربية التت تقد  منصعععععععة مووك جامعة الم

وجامعة الملك خالد  بالمملكة العربية السعععععومية. وه ا ما أكدت عليه سععععياسععععة التعليم فت المملكة 

(" علم أن تلوير األمام المتنت التكنولوجت  يعععد عمليععة 170العربيععة السععععععععوميععة فت المععام  )

( 196لتبرات لدي اللالب ".  كما "صعععت المام  )مسعععتمر  لرفت المسعععتوي وتلديد المعلومات وا

علم أ"ه " يل  علم اللتات المتتصعععععععة أن تعلت عناية كافية للدورات التدريبية والتلديدية 

ومورات التوعية لللالب لترسعععععععيب التبرات وكسععععععع  المعلومات والمتارات اللديد  " )وزار  

خام  ال رمين الوععععععريفين الملك عبد  بن (. ويأتت ه ا متفقاً مت توجيتات 1423التربية والتعليم 

عبدالعايا آل سعععوم  فت الكلمة التت وجتتا للمواطنين عند صععدور معالن المياا"ية العامة للدولة 

هـععععع بقولهي"تنمية القوى البورية تمثم معامة أساسية للتنمية الواملة فقد 1427/1428للسنة المالية 

تنا والتدري  بفئاته المتعدم  وممتد مهتمامنا ملم متللبات رفت واصععلنا ار"فاق علم تعليم أبنائنا وبنا

مسعععتوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وممخال وسعععائم تعليمية حديثة لت سعععين 

 ."األمام

"موذجاً  MOOC وتعد البرامج التعليمية واسععععة اال"توعععار ذات االلت اق التائم "مووك   

وجيا المعلومات وارتصعععاالت المتقدمة  "موذجاً للتعليم مسعععتمداً من ار"فتا  تعليمياً ي تنعععن تكنول

والمرو"ة والكفام  ومتابعة المتغيرات والبراعة  والواقعية  والرؤية بعيد  المدي  والديناميكية  

لت ا يعد ه ا األسعععععلوب مناسعععععباً لمرحلة التعليم العالت ألاراط تلوير األمام المتنت التكنولوجت 

وير متععارات التعلم العع اتت  حيععا تسعععععععتم تقنيععات التعلم ارلكترو"ت بوعععععععكععم كبير فم تنميععة وتل

ا من اللالب المتتمين بدراسععة موضععوعات فم  المتارات المتتلفة  لتنمية بوععرية مسععتدامة  أينععً

تتصعععععصعععععات متتلفة لم تسعععععم  لتم الظروف بتعلمتا أو االلت اق بتا يسعععععتليعون تعلمتا  وتلبم 

فم التعلم. "حيا أقبم عليتا ماليين من المتعلمين فم متتلف بلدان العالم  اير  طموحات كثيرين

أ"تا تعتمد علم اللغة ار"للياية مما يعوق اسعععععععتتدا  المتعلمين الناطقين باللغة العربية  فن ن فم 

حاجة ربتكار طرق وأسععععالي  حديثة تسععععم  بل ب المتعلمين العرب وتنمية متاراتتم  والنتوط 

  ومراسععة ه ه األسععالي  ال ديثة ب ثياً والتعرف علم MOOC ى العربم واسععت اال"توععاربالم تو
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مدى تأ يرها فت التتصصات المتتلفة  وك لك أسالي  تصميمتا والمتغيرات التم تت كم فم "لا  

(. ه ا وقد أوصععت مستمر المعلوماتية 2010تو يف تلك المقررات")السععيد عبد المولت ابوخلو  

( بأن تواك  خلط التعليم لتلط التلوير والتنمية والتركيا علم 2010ية العربية )وقنععععايا التنم

اللا"  التعليمت  وعد  التركيا علم التعليم الرسعععععععمت بم ينبغت ارهتما  بالتعلم عن بُعد والتعلم 

عن  ال اتت  والتتليط لعمليات التنمية المعلوماتية والتوست فت تلبيق أسالي  التعلم ال اتت والتعلم

 .(254  2010بُعد )ضيام الدين زاهر

وقبم ت ديد اهداف ومتارات البر"امج بغرط تصعععميمه  تم اجرام مراسعععة اسعععتلالعية     

أهدافتا التعرف علم مدي حاجة اللالب لمتارات أسععاسععية فت ال اسعع  ا لت  مشععتملت متارات 

 كة المعلومات  شععععبWINDOWS7 اسععععتتدا  وممار   مان برامج هت اسععععتتدا  "ظا  التوععععغيم

INTERNETمعالج النصوة   WORD ر"وام وممار  "صوة منسقة  العروط التقديمية 

PWER POINT لتصععععميم عروط احترافية  اللداول ارلكترو"يةEXCEL   لتصععععميم وممار

لتصعععميم قواعد بيا"ات حسععع  التتصععع   الناشعععر  ACCESS البيا"ات الرقمية  قواعد البيا"ات

ميم وفن التععععامعععم مت الورق  بر"عععامج ممار  الوقعععت والبريعععد لتصععععععع PUBLISHER المكتبت

  وتم تصععميم مسععتبيا"ه محتوت الثمان برامج السععابقة  تم توزيعتا علم OUTLOOK ارلكترو"ت

طالب اللامعة لتقدير احتياجاتتم  ومن خالل "تائلتا تم التوصععععععم الت أهم محتياجات اللالب من 

الرخصعععة الدولية لقيام  ال اسععع  االلت  والتت شعععملت  خالل "سععع  الموافقة وهت كاألتت متارات

"سععبة  INTERNET  %   شععبكة المعلومات67"سععبة الموافقة WINDOWS7 "ظا  التوععغيم

%  60ر"وعام وممار  "صعوة منسعقة "سعبة الموافقة  WORD %  معالج النصعوة77الموافقة

%  اللداول 67 لتصععميم عروط احترافية "سععبة الموافقة PWER POINT العروط التقديمية

 %  قواعد البيا"ات78لتصعععععععميم وممار  البيا"ات الرقمية "سعععععععبة الموافقة  EXCELارلكترو"ية

ACCESS  الناشععععر المكتبت79لتصععععميم قواعد بيا"ات حسعععع  التتصعععع  "سععععبة الموافقة  % 

PUBLISHER  بر"امج ممار  الوقت 89لتصعععععععميم وفن التعامم مت الورق "سعععععععبة الموافقة  %

مم البر"امج بناماً علم ه ه 95"سعععععععبة االتفاق  OUTLOOK كترو"توالبريد ارل %  وقد صعععععععُ

ارحتياجات. ويرجت ذلك ملم أ"ه من أهم مقومات "لا  برامج التدري  ت ديد االحتياجات. وقد 

(. أهمية ت ديد ال اجات التدريبية فت أ"تا تعد األسعععععععاس 2002 72ذكر)حسعععععععن أحمد اللعا"ت 

تدري   والمسشعععععر ال ي يوجته ارتلاه السعععععليم  كما أن تتليط البرامج الواقعت ال ي يقو  عليه ال

علم أسععععاس واقعت  يتي  الفرصععععة للملت قين بالبر"امج زيام  كفامتتم وت سععععين أمائتم  ويعد ه ا 

 .ارط البر"امج ال الت

وحيا أن النظرية التربوية تتصععف بتوجيتتا للممارسععات التربوية  وهت وصععف لما ينبغت 

مت الناشععععئة "فالنظرية وصععععف مقيق للعالقات التت تربط بين المالم  المميا   للظاهر   أن "فعله 

ل لك مسععععععتند الب ا ملم "ظرية الدراسععععععة  .((MOORE,1977,22  "وت قيق "ظر  "ظامية لتا

 CHARLESلععتوععععععععععارلععا فععيععععدمععيععر ”INDEPENDENT STUDY“ االسعععععععععتععقععاللععيععععة

WEDEMEYERستقاللية اللال      حيا يري "فيدمير" أن جوهر التربية عن بُعد يكمن فت ا

ل لك مسععععتتد  "ظريته للتعبير عن التعلم عن بُعد علم المسععععتوي اللامعم  وركا علم اسععععتقاللية 
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المتعلم التت تدعمتا ممكا"ات التكنولوجيا  وتُبنت التكنولوجيا كآلية لتفعيم ه ه االسععتقاللية  وأسععس 

ا  لتتسعععق مت برامج الوسعععائط المتعدم   ومن  "ظاماً يقو  علم معام  تصعععميم المقررات وتلويره

اللال  فرة مختيار أوسععععععت بين العديد من المقررات  وت مم اللال  مسععععععئولية تعلمه  وتوفير 

فرة تلويت النظا  وموائمته لاختالفات وحاجات اللالب الفرمية )تفريد التعلم(  وتتل  تقويم 

بت ديد معدل خلوهم ال اتت  وت قيق التعلم اللالب من حواجا الامان والمكان  السععما  لللالب 

  وقد تم ارلتاا  فت البر"امج (WEDEMEYER, 1979,5-7) عبر ميلابية اللال  و"وععععععاطه

موضععععوع الب ا بالتصععععائ  المميا  للمقررات واسعععععة اال"توععععار  من حيا توفير ميمقراطية 

ا"يعة أي طعالع  االلت عاق التعليم  وذلعك بعرط البر"عامج ععالميعاً ماخعم المملكعة وخعارجتعا  وممكع

بالبر"امج بغج النظر عن الموقت اللغرافت أو اللنسعععية أو العمر  التلوير من منظور أن التعليم 

والتعلم هما الم رك األسعععععععاسعععععععت للتربية  وت ديد المتعلم لمهداف واأل"وعععععععلة من خالل ت ديد 

ل اتت للمتعلم  ومالئمة احتياجاته الفعلية  وت ديد أسعععععععالي  االتصعععععععال ماخم البر"امج  والتلو ا

 .البر"امج لللالب لت قيق الفرمية

ويعد الب ا ال الت م اوله لتصميم )بر"امج الرخصة الدولية لقيام  ال اس  االلت فت  مان 

موميوالت تعليمية لثما"ية برامج  وفق ال اجات  مسععتندًا ملم "ظرية الدراسععة االسععتقاللية  تصععميم 

مووك  وفق المعايير العالمية لتصميم المقررات واسعة اال"توار تكنولوجت سليم باستتدا  منصة 

 "MOOC" وباللغة العربية كمتغير مستقم(  ومعرفة أ ر البر"امج باستتدا  ه ا النوع من التعلم

والتلوير االمام )  ICDL علم مكسعععاب اللالب متارات الرخصعععة الدولية لقيام  ال اسععع  االلت

  .(ارات التعلم ال اتت لدي اللالب عينة الدراسة كمتغيرات تابعةالمتنت التكنولوجت  واكساب مت

 :مشكلة البحث

يعد  تور تقارير األمم المت د   عن التنمية البورية العربية  ال ي يصدره بر"امج األمم    

المت د  ار"مائت وال ي وضععععععع  بلالم أن المعرفة تمثم عمام التنمية البوعععععععرية  وتتاايد أهميتتا 

يداً ك عالم تاا تا ال مة المعرفة التت يكتسعععععععب ه ا وتتوقف قي بيًرا "ظراً للتغير العلمت والتكنولوجت  

العربت ألاراط التنمية علم ممكا"ية تلبيقتا بكفام  وفعالية  مما يتلل  السععععت المسعععتمر رقامة 

مي  ملتمت يرتكا علت العلم والمعرفة وتنععييق الفلو  المعرفية بين مول العالم )م مد م مد التا

(. األمر الع ي مفت العععديعد من المنظمععات العدوليععة والعربيععة ومستمرات تكنولوجيععا 2005 33ي31

( والمستمر القومت السعععنوي لتلوير 2014وحتم عا   2000التعليم المصعععرية والعربية )من  عا  

ة التعليم اللامعت للب ا عن آليات معدام وتأهيم الوععععباب للتعاي  والتعامم مت عصععععر المعلوماتي

والتكنولوجيا  ومكسعععععععابتم المتارات والمعلومات الالزمة للتعاي  فت ه ا العالم )م مد صعععععععديق 

 .(2008 166م مد حسن 

وبظتور المسعععععتلدات فت ملال المعلومات واالتصعععععاالت  تأ رت النظم التعليمية  وأخ ت 

م ومتععاحععة مراكا الب ععا العربيععة علت عععاتقتععا تو يف هعع ه التكنولوجيععا وتلويرهععا لتععدمععة التعلي

 .(218,2010الفرصة ألكبر عدم من المستفيدين )م مد ابراهيم راشد,
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من أحدث المسعععععععت د ات التكنولوجية فت ملال تكنولوجيا  "MOOC ه ا ويعد "مووك   

التعلم ارلكترو"ت ألاراط التدري  والتنمية المتنية  لما تتميا به من ممكا"يات وخصائ  أهمتا 

لم المتعلم المرور به من خبرات بصور  مكتوبة لللالب  ومختيار وضو  األهداف وما ينبغت ع

مساقات ذات معنم للتعلم  مختيار وتصميم مصامر تعليم  رية لت قيق التعلم النوط  وتوفير أ"ولة 

متنوععععة لعععدعم المتعلم  وتوفير معم مسعععععععتمر للمتعلم. و"ظراً لمعععا تتمتت بعععه البرامج واسعععععععععععة 

نمية متارات اللال  واسعععععتمراره فم التعليم  وت مم كم طال  اال"توعععععار"مووك "من ممياات لت

مسععئولية تعليم "فسععه بنفسععه  كما تسععاهم المقررات واسعععة اال"توععار من خالل تعدم أسععالي  التعليم 

والتعلم فم تلديد الملتمت بملاالته المتتلفة مما يسعععععععاعد علم بنام ملتمت مائم التعلم  والتلاوب 

العمم  كما أ"ه يعتمد ويوعععععلت التعلم ال اتت  ال ي يعد من الم اور المسعععععتمر مت متغيرات سعععععوق 

بات المتعلمين  ويوعععععععلت علم ا ناسعععععععع  مت رابات ومتلل لة للتعليم الصععععععع ي  المت عا بداع رالف

  .بتكارروا

كما أ"ه توجد حاجة ملم تلوير بر"امج الرخصة الدولية كت يساير المست د ات التكنولوجية 

للالب اللامعة  فمن النعععععععروري ت ديا ه ا البر"امج ليوعععععععمم كم  ويلبم ال اجات التعليمية

المسعععت د ات فت الملال  ومن النعععروري أينعععاً أن يقو  علم حاجات المتعلمين لنعععمان "لا  

 .البر"امج

يُتبين أينععععععاً أن المووك تعد من التكنولوجيات المناسععععععبة لتدري  اللالب علم متارات    

   شبكة المعلوماتWINDOWS7 لت وتومم "ظا  التوغيمالرخصة الدولية لقيام  ال اس  ا 

INTERNETمعالج النصوة   WORD ر"وام وممار  "صوة منسقة  العروط التقديمية 

PWER POINT لتصعععميم عروط احترافية  اللداول ارلكترو"ية EXCEL   لتصعععميم وممار

التتصععع   الناشعععر لتصعععميم قواعد بيا"ات حسععع   ACCESS البيا"ات الرقمية  قواعد البيا"ات

لتصعععععععميم وفن التععععامعععم مت الورق  بر"عععامج ممار  الوقعععت والبريعععد  PUBLISHER المكتبت

يتدف الت تنمية متارات ال اسععععع  ا لت المتنعععععمنة بالبر"امج لدى  .OUTLOOK ارلكترو"ت

 .اللالب المتدربين بالبر"امج المقتر 

ت التعليم لللالب بلامعة الملك أينععععاً من خالل قيا  الباحثة بتدريس مام  ال اسعععع  االلت ف

خالد  متنعععع  أن المام  عبار  عن  قافة حاسعععع  آلت  وأن اللالب ب اجة الت تنمية األمام المتنت 

التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت  وقد قامت الباحثة باجرام مراسعععععععة اسعععععععتلالعية التدف منتا 

طالبة باللامعة   78م عينة منت ديد احتياجات اللالب من متارات ال اسعععععع  االلت  وطبقت عل

وقد تم التوصععم الت برامج ال اسعع  االلت التت ي تاجتا اللالب )متارات الرخصععة الدولية لقيام  

  .ال اس  االلت( و"ظراً ال"تظا  اللالب بالدراسة اللامعية  فتم يفنلون الدراسة عن بُعد

م "ماذج لتصميم وتقويم برامج كما تستند موكلة الب ا ملم افتقار المكتبة العربية ملت وجو 

باللغة العربية  للتوصعم الت املة MOOC تعليميةللمقررات واسععة اال"توعار ذات االلت اق التائم

ب ثية عن فعالية ه ه البيئة اللديد  فت التعليم والتعلم  وتلوير األمام المتنت التكنولوجت واكساب 

 .اللالب متارات التعلم ال اتت
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 :شكلة البحث البحث الحالي في العبارة التاليةوبذلك يمكن صياغة م

توجد حاجة الت تصععميم وتلوير بر"امج الرخصععة الدولية لقيام  ال اسعع  ا لت باسععتتدا  "

بما يسععععععاير المسععععععت د ات التكنولوجية  ويلبت حاجات اللالب  بتدف تنمية  MOOC منصععععععة

 "وتلوير األمام المتنت لديتم

 :أسئلة البحث

 :جابة عن األسئلة التاليةيسعت الب ا الت ار

 ما متارات األمام المتنت التكنولوجت لللالب؟ .1

 ما معايير تصميم البرامج باستتدا  منصة مووك؟ .2

 "ICDL ما التصور المقتر  لتلوات م"تاج بر"امج"الرخصة الدولية لقيام  ال اس  ا لت .3

 مووك؟ MOOC باستتدا  منصة

المقررات واسععععععععة اال"توعععععععار فت مرحلة التعليم العالت للتلوير  ما فعالية التعلم القائم علم .4

 ومكساب متارات التعلم ال اتت؟ المتنت التكنولوجت

 أهداف البحث: 

 يتدف الب ا ال الت ملم تصعععميم وتلوير بر"امج "الرخصعععة الدولية لقيام  ال اسععع  ا لت

ICDL" دا  منصععععةفت ضععععوم المسععععت د ات التكنولوجية وال اجات التعليمية باسععععتت MOOC 

 .مووك  وقياس أ ره فت تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت لدى اللالب

 :أهمية البحث

 :يمكن أن يستفيد من ه ا الب ا كالً مما يأتت

أعنعععام هيئة التدريس باللامعات فت بنام مقررات مفتوحة تعلم واسععععة ار"توعععار ذات ملت اق • 

 .MOOC هائم

 .ب ألاراط التدري  والتلوير المتنت التكنولوجت ومكتساب متارات التعلم ال اتتاللال •

ئم•  تا تدا  المقررات المفتوحة ذات ارلت اق ال باحثون فت ملال اسعععععععت وجدوى  MOOC ال

 .استتدامتا فت التعليم والتلوير وتنمية المتارات

 .اللامعات العربية التت تسعت لتلوير أسالي  التعلم لديتا •

 :نهج البحثم

اعتمد الب ا ال الت علم المنتج الوصععععفت الت ليلت والمنتج شععععبه التلريبت ذو الملموعة 

الواحد   وذلك لتلبيق البر"امج بما ي توي عليه من أ"وعععععععلة واختبارات وتكليفات علم اللالب 

"فس  )عينة الب ا( قبم مراسعععة البر"امج   م أعيد تلبيق االختبارات واال"وعععلة والتكليفات  علت
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العينة كتلبيق بعدي  بعد مراسعععة البر"امج المقتر  بموميوالته التعليمية لتعرف أ ر ه ا النوع من 

علم اللالب وعلم تلوير األمام المتنت التكنولوجت واكسععععععععععاب اللالب  "MOOC" التعلم

 .متارات التعلم ال اتت

 :عينة البحث

عا نة الب ا من ملموعة طالب بمرحلة التعليم ال لد تكو"ت عي خا جامعة الملك  خم  لت ما

ية األخرى )مصعععععععر  الب رين  األرمن   لدول االعرب ية  ومن بعج ا ية السععععععععوم كة العرب بالممل

ً  1689السومان(  ومن بعج الدول األجنبية )أمريكا  بريلا"يا( بلغت عينة الدراسة    .طالبا

 :حدود البحث

 :اقتصر الب ا ال الت علت

ن لم يسععععععبق لتم مراسععععععة بر"امج الرخصععععععة الدولية لقيام  طالب مرحلة التعليم العالت ال ي-

من ماخم المملكة العربية السععععومية  وبعج الدول العربية وبعج الدول  ICDL ال اسععع  االلت

 األجنبية )اللالب ال ين سللوا بالبر"امج(

مقتصعععععر البر"امج موضعععععوع الب ا ال الت علم  مان موميوالت تعليمية بتا شعععععر  وافت -

خصععة الدولية لقيام  ال اسعع  ا لت ومتارات أخري متقدمة أ ترت ارسععتبا"ة حاجة لمتارات الر

 :اللالب لتا  شملت المتارات المتنمنة بالبرامج وهت كالتالت

(Microsoft Windows-Microsoft Word_ Microsoft Power Point_ Microsoft 

Access-Microsoft Excel_ Microsoft Outlook -Microsoft Publisher _ Microsoft Internet) 

 :متغيرات البحث

ي بر"امج تعلم الكترو"ت قائم علم ال اجات التعليمية وارتلاهات ال ديثة المتغير المستتتتتتتتقل

 "لتعلم متارات الرخصة الدولية لقيام  ال اس  ا لت باستتدا  منصة "مووك

ات التعلم ال اتت للالب ي تلوير األمام المتنت التكنولوجت واكسععاب متارالمتغيرات التابعة

 .اللامعة

 :فروض البحث

بين متوسعععععععلت مرجات كم موميول من  0,05توجد فروق مالة محصعععععععائياً عند مسعععععععتوي  -

الموميوالت الثما"ية فت التلبيقين القبلت والبعدي للالب ملموعة الب ا لصعععععععال  التلبيق 

 .البعدي

ن الموميوالت الثمعا"يعة فت فت كعم موميول م 1,2≤توجعد فعاعليعة للبر"عامج عنعد مسعععععععتوى  -

التلبيقين القبلت والبععدي للالب ملموععة الب عا لصععععععععال  التلبيق البععدي  وتقعاس هع ه 

  الفاعلية باستتدا  "سبة الكس  المعدل لبالك كدالة للفاعلية
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بين متوسعععععععلت الدرجة الكلية لملموع  0,05توجد فروق مالة محصعععععععائياً عند مسعععععععتوي  -

لتلبيقين القبلت والبعدي للالب ملموعة الب ا لصعععععععال  التلبيق الموميوالت الثما"ية فت ا

 .البعدي

فاعليعة للبر"امج التعدري  المعدمج عنعد مسعععععععتوى  - لدرجة الكليعة لملموع  1,2≤توجد  فت ا

الموميوالت الثما"ية فت التلبيقين القبلت والبعدي للالب ملموعة الب ا لصعععععععال  التلبيق 

   ا  "سبة الكس  المعدل لبالك كدالة للفاعليةالبعدي  وتقاس ه ه الفاعلية باستتد

علم  MOOC يوجد تأ ير لتلبيق بر"امج الرخصععة الدولية لل اسعع  ا لت ب سععتتد  منصععة -

 .تلوير أمام اللالب المتنت التكنولوجت  ومكتساب اللالب متارات التعلم ال اتت

 :مواد المعالجات التجريبية للبحث

بعالب عا ال عالت فت تصعععععععميم بر"عامج )مقرر( لملموععة  تمثلعت موام المععاللعة التلريبيعة

مووك"فت مقاطت تفاعلية  MOOC متارات "الرخصعععععة الدولية لقيام  ال اسععععع  االلت بمنصعععععة

 STUDIO لملموعععععة المتععععارات المتنعععععععمنععععة بععععالبر"ععععامج تم تسعععععععليلتععععا علم بر"ععععامج

8CAMTASIAوعمععععم المو"تععععاج الالز  لتععععا للصعععععععور  والصعععععععوت من خالل بر"ععععامج 

ABSOLUTE SOUND (20  مد  المقلت )مقيقة  لوععععر  جميت متارات البر"امج  15مقلت

( مقلت  وملفات "صعععععععية 40عملياً  ومقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنعععععععمنة بالبر"امج )

 .( ملفات10لملموعة المتارات المتنمنة بالبر"امج )

 :أدوات البحث

 :تلل  الب ا معدام الموام واألموات التالية

 .ميم مستبيان لت ديد محتياجات اللالب من متارات استتدا  ال اس  ا لتتص  -

"وععععععاط ومختبار(   يتم تلبيقتا علم اللالب  32مختبارات وأ"وععععععلة لكم موميول بالبر"امج ) - 

 .بعدي( –)قبلت 

 STUDIO مقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنعمنة بالبر"امج تم تسعليلتا علم بر"امج - 

8CAMTASIA المو"تعععاج الالز  لتعععا للصعععععععور  والصعععععععوتمن خالل بر"عععامج وعمعععم 

ABSOLUTE SOUND (20  مد  المقلت )لوعععععععر  جميت متارات   مقيقة  15مقلت

 ً  .البر"امج عمليا

 .( مقلت40مقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنمنة بالبر"امج )  -

 .فات( مل10ملفات "صية لملموعة المتارات المتنمنة بالبر"امج )  -

 وول واخرون) وقد تم االسععتعا"ه فت تصععميم أموات الب ا ببعج الدراسععات  مثم مراسععة

WALL AND OTHERS ,2008 ,439)  حول البر"ععامج القلري األيرلنععدي للتعلم مععدي

سالي   ستيعاب متتلف أ ال يا   والموارم والمتللبات لتلوير م توى التعلم االلكترو"ت  بغرط م



 

 =61 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

ات  وأكدت "تائلتا علم أهمية ممج التكنولوجيا فت تقديم البرامج  وأن لبرامج التعلم لمقابلة الت دي

التعليم االلكترو"ت والتعلم عن بُعععد موراً فعععاالً وتكععامليععاً  من خالل التتليط الععدقيق وتوعععععععليت 

 .التعاون  من خالل تنوع أسالي  التعلم

 :ملخص خطوات البحث

 :تلخصت خطوات البحث الحالي كاالتي

 .تحديد احتياجات الطالب من مهارات استخدام الحاسب االلي أوال: 

وتم تصميم مستبا"ه احتوت  مان برامج أساسية فت تعلم ال اس  ا لت  تم توزيعتا علم 

طالب اللامعة لتقدير احتياجاتتم  وقد تم التوصم الت أهم احتياجات اللالب من خالل "س  

 ة لقيام  ال اس  االلت  والتت شملت "ظا  التوغيمالموافقة وهت كاألتت متارات الرخصة الدولي

INDOWS7 شبكة المعلومات67"سبة الموافقة  %  INTERNET معالج 77"سبة الموافقة  %

 %  العروط التقديمية60ر"وام وممار  "صوة منسقة "سبة الموافقة  WORD النصوة

PWER POINT  لكترو"ية%  اللداول ار67لتصميم عروط احترافية "سبة الموافقة 

EXCEL  قواعد البيا"ات78لتصميم وممار  البيا"ات الرقمية "سبة الموافقة  % ACCESS 

 PUBLISHER %  الناشر المكتبت79لتصميم قواعد بيا"ات حس  التتص  "سبة الموافقة 

 %  بر"امج ممار  الوقت والبريد ارلكترو"ت89لتصميم وفن التعامم مت الورق "سبة الموافقة 

OUTLOOK  وقد ُصمم البر"امج بناماً علم ه ه االحتياجات95"سبة االتفاق  %. 

 باستخدام منصة "ICDL ثانياً: تصميم برنامج "الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

MOOC مووك.  

تم تصميم بر"امج الرخصة الدولية لقيام  ال اس  االلت بالب ا ال الت ي توي علم بر"امج 

 MICROSOFT   وتلبيق معالج النصوة MICROSOFT WINDOWS  "ظا  التوغيم

WORDوتلبيق العروط التقديمية   MICROSOFT POWER POINT وتلبيق قواعد  

 MICROSOFT   وتلبيق اللعععداول ال سعععععععععابيعععةMICROSOFT ACCESS البيعععا"عععات

EXCELوتلبيق ممار  الوقععععت والبريععععد ارلكترو"ت   MICROSOFT OUTLOOK  

   وبر"امج المعلومات واالتصاالتMICROSOFT PUBLISHER وتلبيق الناشر المكتبت

MICROSOFT INTERNE ب تباع التلوات التالية: 

تم تقدير حاجات اللالب من خالل تلبيق مسععتبا"ة  ومن خالل المقابالت الوععتصععية لعينة من -1

 .طالب التعليم العالت بلامعة الملك خالد

لتوصعععععم ملم أشعععععكال الم توى المناسعععععبة للمتعلمين اجرامالت ليم التعليمت لموام تعليمية وتم ا-2

أ"وععععلة فرمية وأخري جماعية(  وت ليم خصععععائ  -ملفات "صععععية-وشععععملت )مقاطت فيديو

 .المتعلمين بمرحلة التعليم العالت  رختيار ما يناسبتم من متارات استتدا  ال اس  ا لت
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لفعلية  وصعععععععيااة األهداف صعععععععيااة األهداف العامة للبر"امج معتماماً علم حاجات اللالب ا-3

 .السلوكية التاصة بكم موميول )وحد  تعليمة مصغر (

بنام وتلوير ارختبارات واأل"وعععلة المناسعععبة لت قيق األهداف  وذلك لقياس تعلم اللالب لكم -4

   .متار  بالبر"امج

 .مووك MOOCتم تلوير واستتدا  مستراتيلية المقررات المفتوحة واسعة اال"توار-5

صميم موام التعلم  ومختيار موام أخري  بعد مستبعام بعج أ"واع الم توى اير المناس   تم ت-6

وأصعععب  كم موميول ي توي عد  طرق لوعععر  الم توى وتمكين المتعلم من متقان المتارات 

 .المتنمنة

ي ثالثاً: قياس فعالية برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي باستخدام منصة مووك

موات التقويم بالبر"امج قبم مراسععة اللالب للبر"ام  وحسععاب مسععتلاباتتم.  م قا  اللالب بتلبيق أ

نام مراسععععععععة المتعلمين  نائت أ  بدراسععععععععة م توى البر"امج بموميوالته التعليمية  ومجرام تقويم ب

 .للبر"امج  وتم حساب الدرجات  والتوصم الت النتائج

 يتطوير األداء المهني التكنولوجي لدي الطالبرابعاً: التوصل الي معرفة أثر البرنامج في 

  .معرفة أ ر البر"امج فت مكساب اللالب متارات التعلم ال اتت

 :مواد المعالجة اإلحصائية

 :تمثلت موام المعاللات ارحصائية فت ا تت

ل سععععاب  PAIRED SAMPLES T-TEST اسععععتتدا  اختبار )ت( لملموعتين مرتبلتين-

 .ت التلبيق القبلت والبعدي للبر"امجماللة الفروق بين متوسل

+ مرجات ال رية(. )مريم علت مشععععععن  2)ت /2حسععععععاب حلم التأ ير بالمعاملةي مربت ميتا  ت-

بر"امج الرخصة الدولية لقيام  ال اس  ا لت ) (  ل ساب حلم تأ ير المتغير المستقم2009

المتنت  علم المتغيرات التععابعععة )تلوير األمام (MOOC بععاسعععععععتتععدا  منصعععععععععة مووك

 .التكنولوجت ومكتساب متارات التعلم ال اتت(

 .استتدا  معاملة بليك لقياس الفاعلية-

 :مصطلحات البحث

المقررات واسعة اال"توار ذات ارلت اق التائم ي يُعرف بأ"ه مساق تعليمت حديا و"اشتم  

سما سياته ال سا سلوب تعليمت  من أ ستتد  ار"تر"ت كأ   بمواركة عدم فت ملال التعلم عن بُعد  ي

ضععععتم من المتعلمين  وخلق ميدان "قاخ وتتاط  تعلمت بين الموععععاركين من طالب ومدرسععععين 

ومساعدي المدرسين. ويعد أحدث متلاهات التعلم ارلكترو"ت  أو التعلم عن بُعد. )ويكيبيديا مساق 

فة تسعععععععتتدف عدما ضعععععععتماً  ية مكث "ه  مقررات ملكترو" بأ بالب ا ال الت  من مفتو (. ويعرف 

اللالب  وتتكون مني ملموعة مقاطت بالصعععوت والصعععور  لوعععر  المقرر يقدمتا أسعععتاذ المقرر  
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وموام للقرام  والتفاعم وأ"ولة ومختبارات  بارضافة ملم منتديات للتواصم بين الللبة واألسات   

من "احية  والللبة وبعنععععععتم البعج من "احية أخرى. والدراسععععععة فت زمووكز اير تاامنية  أي 

 .عتمد علم التلو ال اتت لللالبت

تلوير األمام المتنت التكنولوجتي تدري  لايام  الكفام  أو تدري  متقد  علم متارات 2-

 ومعععععام  التععععدريعععع  UPGRADING OR ADVANCES TRAINING ضعععععععروريععععة

RETRAINING   قد لة الت يد  "تي جد لك لتاويد اللالب بمتارات  فت بعج األحوال  ويتم ذ

ليعوا العي  والعمععم فت ملتمت معتمععد علم التكنولوجيععا. )سعععععععمععا  سعععععععيععد التكنولوجت ليسعععععععت

( "حيا يلبت التعلم من خالل المقررات المفتوحة واسعععععة اال"توععععار االحتياجات 34,2006أحمد,

(.ويُعرف فت الب ا ال الت 2012  397االجتماعية والتلوير المتنت للمتعلمين")أحمد سعععععععالم  

تتععدف الت قيععاس كفععام  المتعلمين  ومععدى "لععاحتم فت ت قيق بععأ"تععاي ملموعععة ارجرامات التت 

األهداف  التت تم ت ديدها طبقاً لاحتياجات الفعلية لللالب  ومدي التغير ال ي أحد ة البر"امج  

ويتنعععععع  ذلك من خالل أمام اللالب التكنولوجت للمتارات الم دم  بالبر"امج  ويتمثم مسععععععتوي 

لمسعععععععتوي التبير  الع ي يتللع  تلبيق المتعارات والمفعاهيم األمام التكنولوجت بعالعدراسععععععععة فت ا

واسعععععتتدا  األموات  لتعايا ومعم األمام  واسعععععتتدا  تكنولوجيا ارتصعععععاالت  حم الموعععععكالت  

 (385 2006االبداع. )زين  أمين  

التعلم ال اتتي تعلم يراعت ما بين المتعلمين من فروق فرمية بتوفير سعععلسعععلة من األهداف 3-

واأل"وععلة وموام التعلم  التت تسععاعد علم بلوع االهداف باللريقة والسععرعة التت تناسعع  التعليمية 

المتعلم وبعععدافت ذاتت  علم أن يقو  المتعلم بععع حراز "تعععائج ععععاليعععة المسعععععععتوي ( م معععد ال يلعععة 

 .LUMUSDAINE& KLAUS 1,1999)؛لمامين وكالوس42,1999

ويُعرف التعلم  .)GARRISON , 33,1997؛ جاريسعععونBORICH,307,199 بورخ

ال اتت بالب ا ال الت أ"ه أسععععععلوب التعلم ال ي يعتمد علم "وععععععاط اللالب  فت اختيار تعلمه ال ي 

ً بعععأموات تكنولوجيعععا التعليم )مقرر واسعععععععت اال"توعععععععععار  يوافق احتيعععاجعععاتعععه الععع اتيعععة  مسعععععععتعينعععا

وذلك  لت قيق أهداف تربوية منووم  بغرط تلوير أماؤه المتنت التكنولوجت    MOOC)مووك

 .ت ت مشراف وتوجيه األستاذ  علم ان يُقو  المتعلم "فسه علم مدار البر"امج وفت "تايته

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

األمام المتنت التكنولوجتي يُعريف األمام المتنت التكنولوجت بأ"هي أمام فعم "فسععععت  مرتبط 

مسععععئوليات وواجبات  وفقاً للمعدل المللوب  بأمام معين  أي القدر  علم القيا  بأعبام الو يفة من

ا128  2011من العامم الكفم )قصعععععت عبد    أ"ه الوسعععععائم المنتلية واير  (. ويُعرف أينعععععً

المنتلية التامفة ملم مسععععاعد  اللالب علم تعلم متارات جديد   وتنمية قداراتتم فت الممارسععععات 

دمة  تتصععم بالم توى والمصععامر واللرق المتنية التكنولوجية  ومسععتكوععاف مفاهيم ومتارات متق

لكفام  العمم. كما عُرف بأ"ه عملية ت سعععععين مسعععععتمر   لمسعععععاعد  المتعلم علم بلوع معايير عالية 

اللوم  لا"لاز التكنولوجت وتسمى ملت زيام  قدر  جميت أعنعععام ملتمت التعلم علم السععععت " و 
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فت الب ا ال الت أ"هي عملية تستتدف مضافة  التعلم مدى ال يا . ويُعرف األمام المتنت التكنولوجت

 .معارف  وتنمية متارات  وقيم متنية تكنولوجية لدى المتعلم لت قيق "واتج تعلم ميلابية

 :أهداف تطوير األداء المهني التكنولوجي

تلوير األمام المتنت التكنولوجت عملية مستمر   تسعم ملم ت قيق أهداف عديد  أشار مليتا 

 :( كما يلت39  2000م مد زيدان ) أحمد النفي  

مواكبة المسعععععععتلدات فت ملال "ظريات التعليم والتعلم والعمم علم تلبيقتا لت قيق الفعالية  -1

 .فت التعلم

 .مواكبة المست د ات فت ملال التتص   استتدا  وتلبيق كم ما هو جديد ومستلد  -2

 .عتمام علم أسالي  التعلم ال اتتترسيب مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدى ال يا   وار -3

 .الربط بين النظرية والتلبيق فت الملاالت التعليمية -4

تنمية متارات تو يف تقنيات التعليم المعاصععععر  واسععععتتدامتا فت ميصععععال التبرات للمتعلم  -5

 .بوكم فاعم

تمكين المتعلم من متارات اسعععععععتتدا  مصعععععععامر المعلومات والب ا عن كم ما هو جديد  -6

 .تلوروم

 .المساهمة فت تكوين ملتمعات تعلم متلور  تقد  خدمات فاعلة للملتمت -7

  .المساهمة فت معاللة القنايا التعليمية ب سلوب علمت ومتلور -8

 :مبررات تطوير األداء المهني التكنولوجي

يُعد تلوير األمام المتنت التكنولوجت مللباً متماً  بم مل اً  لكم المسسعععععععسعععععععات التعليمية 

 :( ومن أهم ه ه المبررات ما يلت42  2009والتدريبية )وا ق "لي  م موم حثناوي  

الثور  المعرفيعععة والتفلر المعرفت فت جميت ملعععاالت العلم والمعرفعععة وقعععد سعععععععععاهمعععت  ور  .1

 .ارتصاالت فت ا"توارها واتساع "لاقتا  مما يتلل  تلوير األمام المتنت التكنولوجت

جيا المعلومات وارتصاالت أمت ملم أن يكون العالم مدينة صغير  تنتقم الثور  فت ملال تكنولو.2

لة  حيا يمكن تلوير األمام المتنت التكنولوجت  هائ لد  بسعععععععرعة  تا المعارف المسعععععععت في

 .بارعتمام علم تكنولوجيا المعلومات وارتصاالت

لقناً للمعلومة ومصععدرها تعدمية أموار المعلم وتعدم مسععسلياته فت الملال التعليمت فبعد أن كان م.3

أصعععب  مسعععاعداً للمتعلم علت اسعععتكوعععافتا من خالل طرق تدريسعععية واسعععتراتيليات تعليمية 

 .متلور  ومعاصر 

المسععععععتلدات المتسععععععارعة فت ملال تكنولوجيا التعليم والتعلم مما يتلل  من المعلم مواكبة ذلك .4

 .التلور
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 .عملية التعلمية وارعتمام األكاميمت فت عملية التعلمالتوجه العالمت " و التقيد باللوم  الواملة لل.5

 .مواكبة كم ما هو جديد ومتلور فت العملية التعليمية وتلبيقه وفق المعايير الدولية.6

تعدم األ"ظمة التعلمية وتنوع اسعععععععالي  التلوير والتعلم ال اتت وفق التلور والتنوع فت التقنيات .7

 .ذلك المعاصر  ويل  علت المتعلم مواكبة

 :أنواع برامج تطوير األداء المهني التكنولوجي

( أ"واع برامج تلوير األمام المتنت 45  2003صعععععععنفت "عمت عبد المليد بن سععععععععوم )

ية تلويرية  وبرامج عالجية ورفت كفام   وبرامج  ية  برامج ت ديث تأهيل التكنولوجت ملم برامج 

 :تنويلية  وبرامج هلينة أو مدملة كما يلت

ج التعأهيليعة )برامج ارععدام(ي ترتكا هع ه البرامج علم مكتسععععععععاب المتعلمين المتعدربين البرام-1

المعارف والمتارات المسعععععتلد  والمسعععععت د ة والتت لم توعععععتمم عليتا برامج ارعدام طويلة 

 المدي مثم اللامعات والمعاهد العليا  وملال التدري  فت ه ه البرامج يقو  علت

مفاهيم والمعلومات األسععععاسععععية وفق التسععععلسععععم المنلقت للمعلومة مكسععععاب المتدرب المعارف وال

 .ووفق االحتياجات

 .واكتساب المتارات المللوبة لتلبيق ه ه المفاهيم والمعارف

البرامج الت ديثية والتلديدية أو البرامج التلويريةي فت ضععوم التغير المتسععارع كما و"وعا فت -2

المعرفت المعلوماتم وملال مكتسعععععاب المتار  ف ن الملالين األكاميمت والمتنت وفت الملال 

مواكبععة هعع ه التغيرات تتللعع  تنميععة المتععارات والمعععارف لععدى المتعلمين لمواجتععة هعع ه 

التغيرات   فت الملعععال التقنت والمعرفت  ولتععع ه البرامج أهميعععة خعععاصعععععععععة وتعتبر من 

 3النروريات األساسية لكفام  التريج. 

فت الكفام ي فت ضعععععوم التغ ية الراجعة من ميامين العمم التعليمت البرامج العالجية ومورات ر-3

سوام من التيئات ارشرافية أو األجتا  التنفي ية يمكن ت ديد أوجه القصور أو "قاط النعف 

فت أمام بعج المتعلمين  وهع ا يتللع  ت عديعد مقيق لالحتيعاجعات التعدريبيعة ويتم تصعععععععميم 

ا تسعععععتتد  أسعععععالي  التدري  وفقا للبيعة ارحتياج ووفقا البر"امج التدريبت بناماً عليتا  وهن

للبيعة المعارف والمتارات المللوب التدري  عليتا ويراعت عند تصميم البرامج التدريبية 

 .تغلية ارحتياج التدريبت للمتعلم وب لك تكون البرامج فاعلة

د أن مر عليتا عنصعععر البرامج التنوعععيليةي تتدف الت ت ديا المعلومات السعععابقة وتلديدها بع-4

التقام  مما يتلل  تلديد ه ه المعلومات ومراجعتتا من خالل البر"امج التدريبت لتلبيقتا 

علت أرط الواقت. واالبا ما تسعععععععبق ه ه البرامج التدريبية مباشعععععععر  العمم وتتميا بمدتتا 

 .متاالامنية القصير  وتتدف الت مراجعة المعارف والمعلومات السابقة وتقييمتا وتقوي

البرامج التلينة أو المدملةي وهت برامج توعععععععمم عد  أ"واع من األ"واع سعععععععالفة ال كر. ويعد -5

موضعععععععوع الب ا ال الت من ه ا النوع  حيا ممج بين البرامج التأهيلية )برامج ارعدام( 
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حيا تم الترتكا فت البر"امج موضعععوع الب ا بموميوالته التعليمية علم مكتسعععاب المتعلمين 

ت والمعلومات األسععععاسععععية للرخصععععة الدولية لقيام  ال اسعععع  االلت  وفق التسععععلسععععم المتارا

المنلقت للمعلومععة ووفق االحتيععاجععات الفعليععة للمتعلمين  والبرامج الت ععديثيععة والتلععديععديععة 

أوالبرامج التلويريعة فت ضعععععععوم التغير كمععاً و"وععاً فت الملععالين األكعاميمت والمتنت وفت 

م فععان مواكبععة هعع ه التغيرات تللعع  تنميععة متععارات اسعععععععتتععدا  الملععال المعرفت المعلومععات

ال اسعععع  ا لت لدى المتعلمين لمواجتة ه ه التغيرات وه ا يتلل  ت ديد مقيق لاحتياجات  

 .وقد ذلك تم بالب ا ال الت

 :فعالية األداء المهني التكنولوجي

ملت تنمية األمام أكدت العديد من الب وث والدراسعععععععات علم فعالية البرامج التت تتدف  ¬

وهدفت   (QUESADA, ET AL; 2001) المتنت التكنولوجت مثم  مراسععة كويسععاما وآخرين

الت ت ديد أ ر تقديم برامج للتنمية المتنية عبر اال"تر"ت  علم تلوير أمام المعلمين فت اسععععععتتدا  

متنيععة عبر التكنولوجيععا فت التععدريس بواليععة اوهععايو  وتوصعععععععلععت ملم أن تقععديم برامج التنميععة ال

 اال"تر"ت ساهم فت تلوير أمام المعلمين التدريست  فت استتدا  التكنولوجيا فت الفصول. ومارسة

( (BOLING, CHARLOTTE JONES,. C.J, 2002 التت هععدفععت ملم ب ععا أ ر تقععديم

برامج التلوير المتنت عبر اال"تر"ععت  علم تلوير المتععارات لععدى المعلمين  و"تج عن بر"ععامج 

لمتنت بالدراسعععععععة ا رام معارف المعلمين  واسعععععععتتدا  تكنولوجيا التعلم عن بُعد شعععععععلت التلوير ا

المعلمين علم التلوير المتنت التكنولوجت  وأكدت الدراسة علم أن استتدا  التلوير المتنت عبر 

 اال"تر"ععععت أما  فعععععالععععة لتقععععديم برامج التلوير األمام المتنت التكنولوجت. ومراسععععععععععة شعععععععن

(CHEN,WEN, 2003)  والتت مسععععععتتدمت التعلم عن بُعد كأسععععععلوب لتقديم موععععععروع برامج

التلوير المتنت التكنولوجت  باسعععععععتتدا  التكنولوجيا بتايوان  وقد مهتمت الدراسعععععععة بايام  كفام  

المتدربين لابداع والدافعية  من خالل االسعععععتتدا  الفعلت للكمبيوتر والتكنولوجيا  وكان من "تائج 

ور متارات المتدربين وزام مافعيتتم  زام تعامم المتدربين مت الكمببيوتر  الدراسة أن الموروع ط

 .لينالوا قدر  أكبر علت استتدا  تكنولوجيا الكمبيوتر

  ومن الدراسات التي تناولت أفضل بيئات التعلم لتطوير األداء المهني التكنولوجي

ت تعلم وهدفت ملم معرفة أفنعععععم بيئا (CCUBUKCU ,2008,154) مراسعععععة كيوبيك

اللالب  التت تركا علم ار"تر"ت  حيا تناول اسعععععتتدامات ال اسععععع  ا لت  ومتارات التفكير  

  وتكو"ت عينة الدراسعععععة من اللالب (CILES) ومعتمدت الدراسعععععة المنتج الوصعععععفت ومقياس

المعلمين بكلية التربية تتصعع  حاسعع  آلت وتقنيات تعليم  وأ ترت النتائج مختالف اللالب فيما 

و"ه علم شععبكة ار"تر"ت  ألاراط التعليم والتعلم  وأن التدري  باسععتتدا  ار"تر"ت يسععاعد يفنععل

 .فت التلوير المتنت التكنولوجت

 :آليات ونظم تطوير األداء المهني التكنولوجي للمتعلم

يات و"ظم تلوير األمام المتنت التكنولوجت للمتعلم  وقد أوضععععععع  أحمد النفيس   تعدمت آل

 :( آليات تلوير األمام المتنت التكنولوجت للمتعلم فت ا تت2000 25م مد زيدان )
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أواًلي تلوير األمام المتنت التكنولوجت للمتعلم من خالل برامج التعععدريععع  والتلوير لتلوير 

 ً   .المتعلم وتنميته متنيا

 : ا"ياي تنمية  األمام المتنت التكنولوجت للمتعلم من خالل آليات التلوير ال اتت كا تت

التلوير ال اتت من خالل ال قائ  التعليمية والتدريبية من خالل "ظا  تدريبت يلبت احتياجات  *

 .المتعلمين

 .التلوير ال اتت من خالل التعليم المبرمج *

ثاي تلوير األمام المتنت التكنولوجت  للمتعلمين من خالل التكنولوجيات المعاصعععععععر  مقتر"ة   ال

  بالتلوير ال اتت كاالتت

 .لوير ال اتت من خالل برمليات ال اسوب. * التلوير ال اتت من خالل التعلم ارلكترو"تالت *

 .التلوير ال اتت من خالل التعلم عن بعد *

وتُعد األسععععالي  السععععابقة فت تلوير األمام المتنت التكنولوجت تقليدية  حيا  تر أسععععلوب 

  حيا يعد مووك MOOC التائم عالمت جديد يتمثم فت البرامج واسععععة اال"توعععار ذات ارلت اق

من أحععدث التوجتععات واألسععععععععاليعع  العععالميععة فيتلوير األمام المتنت التكنولوجت للمتعلم وقععد تم 

 .استتدامه بالب ا ال الت لتلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت لدى المتعلمين

لعع اتتي وزخرت أمبيععات التربيععة متععارات التعلم العع اتتي مختلف العلمععام فت تعريف التعلم ا

 ”  جاريسعععععونBORICH” (307 1992)“ بالكثير من التعريفات لمفتو  التعلم ال اتت. بورخ

GARRISON” (33 1997)رو"تري   “ROUNTREE” (277 1981)  منتععا مععا يعتمععد

علم مور المتعلم  والبعج ركا علم ميلععابيععة المتعلم  وآخرون كععان تركياهم علم مترجععات 

ويمكن تعريف التعلم ال اتت فت الب ا ال الت بأ"هي "وعععععاط تعليمت يقو  به المتعلم  مدفوعاً  التعلم 

برابتععه العع اتيععة بتععدف تنميععة األمام المتنت التكنولوجت  مسعععععععتليبععاً لميولععه واهتمععامععاتععه بت ععديععد 

طريق  احتياجاته  بما ي قق تنمية متاراته التكنولوجية وتكاملتا  والتفاعم الناج  مت ملتمعه عن

 .ارعتمام علم "فسه والثقة بقدراته

أهداف اسععععععتتدا  التعلم ال اتتي  يتدف التعلم ال اتت ملم مكتسععععععاب المتعلم متارات وعامات 

التعلم المسععتمر لمواصععلة تعلمه ال اتت بنفسععه  ويت مم الفرم مسععسولية تعليم "فسععه  والمسععاهمة فت 

م التعلم  وت قيق التربية المسعععععععتمر  مدى ال يا  عملية التلديد ال اتت للملتمت  وبنام ملتمت مائ

(. والتدف من اسعععتتدا  التعلم ال اتت فت البر"امج موضعععوع 1  2011)جامعة الملك عبد العايا  

الب ا متباع أسععععلوب من أسععععالي  التعلم ال اتت )الموميول التعليمت(  لتلوير أمام اللالب المتنت 

صعععععععة الدولية لقيام  ال اسععععععع  ا لت  كمقرر واسعععععععت التكنولوجت. )وذلك من خالل بر"امج الرخ

ار"توار باستتدا  منصة مووك( أيناً مكساب اللالب متارات التعلم ال اتت كت يتثت لتم تلوير 

 .أ"فستم كلما معت ال اجة
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 :مبررات استخدام التعلم الذاتي

م  كما ذكر يُسعععععععتتد  التعلم ال اتت لتلوير األمام المتنت التكنولوجت لوجوم مبررات متعد

 :( أهمتا مايلت3 2012شريف م مد السعيد )

المبررات ارقتصععععاميةي حيا تعا"ت معظم الدول من قصععععور الموارم لمواجتة متللبات -1

التنمية فيما يتعلق بالتدمات التعليمية  ل لك للأت كثير من الدول ملم مسعععععععت داث النظم التعليمية 

  .تعلم ال اتتالبديلة عن "ظم الفصول التقليدية كنظم ال

لدراسعععععععة للتعليم -2 با ظا   قد ال تسعععععععم   روف البعج من ار"ت ماعيةي ف المبررات ارجت

 .والتلوير المتنت التكنولوجت  ل لك ف ن التعلم ال اتت حم رستمرار التعلم

المبررات التربويععةي حيععا يوجععد "ق  فت هيئععات التععدريس  حيععا يغلعع  علم المنععاهج -3

ن "واحت ال يععا  ومتللبععات الملتمت بلععا"عع  عععد  قععدرتتععا علم تلبيععة ارتلععاه النظري والبعععد ع

 .احتياجات األفرام. ل لك ألسالي  التعلم ال اتت مور بارز فت عملية التعلم المستمر

 :تصنيف أنواع التعلم الذاتي

 :( أ"واع التعلم ال اتت ملم ا تت4  2011صنف أحمد السيد كورمي )

مون مسععععععاعد  من المعلم ويقو  المتعلم بنفسععععععه ركتسععععععاب قدر من التعلم ال اتت المبرمجي يتم -1

هات والقيم التت ي دمها البر"امج )موام تعليمية ملبوعة أو  لا المعارف والمتارات وارت

مبرملة علم ال اسععععععوب أو مرئية فت موضععععععوع معين( و ترت أكثر من طريقة لبرملة 

 .فريعيةالموام الدراسية  منتا البرملة التلية والبرملة الت

التعلم ال اتت بال اسععععع  ا لتي يعد ال اسععععع  ا لت مثاليًا للتعلم ال اتت  يراعت الفروق الفرمية -2

والسععععرعة ال اتية للمتعلم وتوجد برامج كثير  ومتتصععععصععععة ررشععععام المتعلم وارجابة علم 

  .أسئلته فت ملال مختصاصه

تعليميععة بر"ععامج م كم التنظيم يتكون من التعلم العع اتت بععال قععائعع  والرز  التعليميععةي ال قيبععة ال-3

ملموعة من األ"وعععععلة والبدائم التعليمية التت تسعععععاعد فت ت قيق أهداف م دم  معتمد علم 

   .مبامئ التعلم ال اتت

 :أسلوب التعلم لاتقاني ويتم ه ا التعلم وفق  الث مراحم أساسية-4

ذات أهداف سلوكية ومعدام مليم مرحلة ارعدامي تتنمن تقسيم الم توى ملم وحدات صغير  و-أ

للدراسععة مت أكثر من "موذج لاختبارات النتائية  ومجرام التقويم التوععتيصععت وارختبارات 

 .القبلية لت ديد مستوى كم طال 

مرحلة التعليم الفعلتي تتنمن مراسة المام  العلمية لكم وحد  ومستيعابتا  وال يتم ار"تقال من -ب

ن الوحد  السعععععععابقة. ويتم تنظيم المقرر الدراسعععععععت من خالل أحد وحد  ألخرى مال بعد متقا

 :النملين التاليين
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برامج الوحدات المصعععععغر ي تتكون ه ه البرامج من وحدات م دم  ومنظمة بوعععععكم متتابت يترك 

فيتا للمتعلم حرية التقد  والتعلم وفق سععرعته ال اتية  ولت قيق ه ا التدف تم تقسععيم الم توى 

لكم وحد  أهدافتا السعععلوكية الم دم  ولت ديد "قلة اال"لالق المناسعععبة  ملم وحدات صعععغير 

للتعلم يتم اجتياز اختبارات متعدم   وبعد م"لاز تعلم الوحد  يلتاز اللال  مختبار تقويمت 

لت ديد ار"تقال للوحد  التالية.برامج التربية الموجتة للفرمي تقسعععععععم مناهج كم مام  فت ه ه 

م( وينتقم المتعلم من مسعععععتوى ملم أخر بعد متقان  –ج -ب-أربعة )أ البرامج ملم مسعععععتويات

المسععتوى السععابق لكم مام  علم حد  وفق سععرعته ال اتية وباألسععلوب ال ي يرا  به ويالئم 

 . روفه وممكا"ياته

مرحلة الت قق من متقان التعلمي تتدف ملم التأكد من ت قيق كم األهداف الم دم  لكم وحد  -ج

مقرر وبدرجة من ارتقان. وتتنععمن مجرام التقويم التتامت لكم وحد  مراسععية. مراسععية أو لل

-2  2012ويتم تصععع ي  االختبار فوريًا ويعلم المتعلم بنتائج األمام. )جامعة الملك سععععوم  

3) 

 :"المقررات واسعة اإلنتشار ذات اإللتحاق الهائل "مووك

عد. وهت عبار  عن تُعد "مووك" من أحدث متلاهات التعليم ارلكترو"ت   أو التعليم عن بُ

مقررات ملكترو"ية مكثفة تسعععععتتدف عدمًا ضعععععتًما من اللالب  وتتكون مني قاطت فيديو لوعععععر  

مختبارات  بارضعععععافة ملم منتديات للتواصعععععم بين  المقرر يقدمتا أسعععععات   وخبرام  وموام للقرام 

أخرى. والدراسععععة فت "مووك" الللبة واألسععععات   من "احية  والللبة وبعنععععتم البعج من "احية 

 .اير تاامنية  أي تعتمد علم التلو ال اتت لللالب

تم تقسعععععععيم أ"واع المسعععععععاقات واسععععععععة ار"توعععععععار موك مما يلتي )ويكيبيديا  نماذج مووك:

  وجد "وعين من الموك ٢٠١٤الموسعععععععوعة ال ر   مسعععععععاق هائم مفتو  عبر اال"تر"ت( فم عا  

من "احية مور المدرس فت العملية التعلمية والوسععععائط موك وتتتلفان -موك و سععععت-سععععميت أكس

 .المستعملة فت التواصم بين المدرسين واللالب

 []موك-سي

ويعتمد "ظريات  ٢٠٠٨وهو النموذج األسعععاسعععت للموك وال ي أطلقه سعععيمنس وماو"س عا  

والتت تسمن بعععأن (Connectivism And Connected Knowlege) الترابليعععة والمعرفعععة

لم بوعععكم أفنعععم عندما يتفاعم مت آخرين من ذوي "فس الميول  وأن مور المدرس هو اللال  يتع

وضت األطر العامة والتيكيلة للموضوع ويترك األمر لللالب فت الوصول ملم المنتلات النتائية 

ًكم ب سععع  وضععععه المعرفت. وتعتمد عملية التقييم علم تقييم األقران. ويمكن لملموعات اللالب 

ة واألسعععععععلوب المناسعععععععبين لتعلمتم. منتم من يللأ ملم مجتماعات فت موقت جغرافت مختيار اللريق

معين  بينما قد يسععتعمم ا خرون الوسععائط األجتماعية. ويكون تكوين اللماعات متروك لاختيار 

األفرام  وبالعام  يكون عمال عفويا. وفت كثير من ال االت  يبقم عمم اللماعات "وعععلا حتم بعد 

 .ق. وفت ه ا النموذج من المووك  يكون مور المدرس  ا"ويا"تتام المسا
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 [] موك-اكس

رفج الملتمت األكاميمت فكر  الموك األسععاسععية أل"تا تتعارط مت العديد من أسععس العمم 

األكاميمت أهمتاي عد  وجوم منتاج متكامم  وأ"تا ال تعتمد أسعععععععس التقييم التقليدية وعد  وجوم 

متداولة بين اللالب. لت ا معتمد األكاميميون "موذًجا جديدًا يعتمد ضععععوابط تت قق من المعلومات ال

طرق التعليم التقليدية لكنه مفتو  لعدم هائم من اللالب وأطلقوا عليه تسعععععععمية "موك". وللتفرقة 

موك" علم ه ا النوع اللديد من المساقات مت أن -بين األسلوبين  أطلق الروام األوائم اسم "أكس

مية رفنعععععت ه ه التسعععععمية واعتبرت أن "موذجتا هو الموك األصعععععلت من مون اللامعات األكامي

موك"  هناك مور رئيسععت للمدرس وتعتمد ارمت ا"ات التقليدية كما -اضععافات. وفت "موذج اركس

تفرط "ظا  تواصععم مغلق يعتمد علم واجتة تلبيق م دم  مثم كورسععيرا أو يوميمت. )يعد أكس 

 .ل الت(مووك االسلوب المتبت بالب ا ا

 : MOOCمميزات المقررات واسعة االنتشار

 :يتميا التعلم بالمقررات المفتوحة واسعة اال"توار ذات االلت اق التائم با تت

وضعععععععو  األهداف وما ينبغت علم المتعلم المرور به من خبراتي وما سعععععععوف يتعلمه  بدون -1

 .اموط وبوكم مكتوب واض  لللالب

علمي حيا يتنمن تعلم ذا بيئة مفتراضية ل دوث تعلم يناس  بنية مختيار مساقات ذات معنت للت-2

  .المتعلم السابقة وأهدافه المستقبلية

 .مختيار وتصميم مصامر تعليمية  ريةي بتبراتتا وأسالي  معاللتتا  لت قيق التعلم النوط-3

 .أ"ولة متنوعة لدعم المتعلمي وتو يفتا كلام من تعلمه-4

 .التقويمي مما يساعد علم الدافعية وار"لاز التنوع فت تقديم أ"ولة-5

توفير الدعم للمتعلمي من خالل التواصعععععععم مت أسعععععععتاذ المقرر والقر"ام ومتاحة مواقف تعاو"ية -6

  .بارضافة ملم التعلم الفرمي وال ي يعد أساس التعلم فت ه ه المقررات

 :استخدام مووك في تحديث وتجديد التعلم يحقق فوائد من أهمها

حيا أن تكنولوجيا مووك بأمواتتا المتنوعة تل ب  Enjoyment Of Learning عة التعلممت-1

  .اللالب للتعلم

والتت تت قق من خالل التعلم ال اتت الفرمي )التعلم لاتقان(  لتباين  Individualism الفرمية-2

 .قدرات وخلفيات اللالب  مما ي تم ال رية الفرمية لكم طال 

ويتمثم ذلك فت التفاعم والتعاون وال وار التعليمت  Interactive Learning التعلم التفاعلت-3

مت المعلم واللالب ا خرين والمقرر  والبرمليات المتنعععععععمنة للتوصعععععععم ملم تعلم فعال  

 .وتلوير األمام المتنت التكنولوجت
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حيا أ بتت الدراسات   REDUCATION IN LEARNING TIME تقليم وقت التعلم -4

% من التعلم التقليدي. 30م باسعععتتدا  ال اسععع  االلت يقلم وقت التعلم ب والت "سعععبة أن التعل

 (95,2005)م مد التامي,

 :بعض الدراسات عن استخدام المقررات واسعة اإلنتشار مووك والتي أثبتت فعاليتها 

والتت هدفت ملت معرفة أ ر  (,Bruff,Et Al 2013,187-199بروف واخرون) مراسعععة 

حد مقررات اللعامععة التت تلبق "ظعا  التعلم المعدمج (Mooc) ممج مقرر خم أ  Blended) ما

Learning)وتكو"ت العينة من ملموعة طالب يدرسون ال اس  ا لت بلامعة   (Stan Ford 

University)وقد تم ممج   (Mooc)  ماخم مقرر التعلم المدمج  ب يا يستتد  فت الم اضرات

"تائج ه ه الدراسة ميلابية استتدا  مووك علت اللالب  وأكدت  والمناقوات والتقييم, وقد أ ترت

والموام المتاحة ماخم الصعععععف الدراسعععععت  Online النتائج أهمية التوازن بين موام التعلم المتاحة

بعنوان مقررات ارتصعععال المفتوحة  (Rodriguz,2013,66-80رومريلايس) المدمج. ومراسعععة

-التفاعم-ار"فتا -التنوع-ئ االتصعععععال )الت كم ال اتتواسععععععة ار"توعععععار  تقو  علت أسعععععس ومبام

التغ ية الراجعة للموارم والتعلم  -التلويت-التعديم-األ"وععععلة التت تركا علم العمم فت ملموعات

وهدف الدراسععة المقار"ة بين "وعين من المقررات المفتوحة واسعععة ار"توععار  النوع األول يركا 

 لنوع الثا"ت يركا علم موععععاركات العينة علم المدو"اتعينة الدراسععععة  وا Posts علم خلابات

((Wiki واستتدا  القوائم البريدية عن طريق الموبايم و"ظا   Blackboard  وتكو"ت العينة من

بأن النوع  (Surreys)   وأ ترت "تائج الدراسععععة المسعععع ية(Manitoba) طال  جامعة 2300

  حيا أتي  التفاعم المفتو  للموعععععاركين  أينعععععاً الثا"ت )المدو"ات( كان أكثر تأ يراً علم اللالب

 ,Waite أكدت علم متاحة فرة التفاعم المسععتمر بين اللال  والمعلم. ومراسععة )ويت واخرون

M., And Others,2012,200-215)  هدفت ملم معرفة العوامم الفاعلة فت الموعععععععاركة فت

ال الة أما  للمت البيا"ات. عن   واستتدمت مراسة ((Mooc المقررات المفتوحة واسعة ار"توار

واسعععتبا"ه  وأكدت النتائج علم )االجتياز( وهو  (Blog) طريق المقابالت الفرمية والموعععاركة فت

تععأ ر الموععععععععاركين اللععدم بععاالسعععععععتتععدا  المتنوع للتكنولوجيععا والقنوات والمتععا  المتعععدم   )التعلم 

ا بعملية التأمم لممارسعععععععاتتم ماخم الت ويلت( حيا مر الموعععععععاركون بالتقيد أو الت ول حيا قامو

ومراسعععة )ماكنس   .Mooc المقرر  كما أكدت الدراسعععة أهمية التدريبات التأملية كعامم فعال فت

هدف الدراسععععععة ملم الت قق من  (Mackness, J.; And Others,2013,141-159 واخرون

فت  (Oxford Brooks) فت مرحلة التعليم العالت فت جامعة Mooc األ ر التربوي السعععععتتدا 

 200مقرر التلوات األولت للتعليم والتعلم فت مرحلة التعليم العالت, وتكو"ت عينة الدراسععععععة من 

طال  فت مطار التلوير المتنت لتم, ومستتدمت أموات )المقابالت واالستبا"ات ومواقت التواصم 

لديتم ارحسعععععععاس االجتماعت(  وتوصعععععععلت النتائج ملم أن جميت اللالب ال ين أتموا المقرر زام 

فت شعععكم متا   ( Mooc) بارسعععتقاللية فت التعليم )التعلم ال اتت(  كما أوضععع ت الدراسعععة فاعلية

 .صغير  موجتة للتنمية المتنية   فت مطار الممارسات األكاميمية

 :أدوار المعلم في برامج المقررات واسعة االنتشار ذات االلتحاق الهائل كما يأتي
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الفئة المسعععععتتدفة  ويلور المقررات والبرامج الدراسعععععية التت تركا  المعلم ي دم احتياجات

علم اكتسععاب متارات التعامم مت متغيرات العصععر ويرشععد ويوجه طالبه ارشععاماً أكاميمياً  يركا 

أ نام ذلكعلم حاجات اللالب  ويتعامم مت طالبه كوعععت  متعاون ضعععمن فريق واحد  وذلك من 

لبريد االلكترو"ت وايرها من أسععععالي  التواصععععم فت البرامج خالل أجاام المقرر والمناقوععععات وا

واسعععة اال"توععار  لتبامل االفكار والتبرات  ويتابت المعلم تلور سععير طالبه ماخم المقرر  ويقو  

المقرر واال ار مقرره علىاللالب  ويعاز تلور طالبه المتنت واألكاميمت ب م الموكالت وميلام 

علم جاذبيتتا فقط  ولكن تعتمد بوععكم كبير علت عنععو Moocوكال لول."وال تعتمد مقررات مو

بالمام  التعليمية  وتفاعالته مت  Alive Content هيئة التدريس  وقدراته فت بنام الم توي ال ت

عناصععر العملية التعليمية وتوجية اللال  السععتتدامتا بدقة وسععرعة وسععتولة  وممج عوامم التعلم 

 (2009 103الغري  زاهر  الفعال والدافعية والتقويم" )

 :الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

 Euorpean :تُعرف بأ"تا ب سععععععم الرخصععععععة الدولية لقيام  ال اسعععععع  ا لت أو بار"للياية

Computer Drive Licence وتُعرف اختصاًرا   

  وهت International Computer Driving Licence  (Icdl / Ecdl)وتُعرف أيًنا

سللة ا وتامات التاصة بالبرامج الدوليةال شتام  صامر   Ecdl Foundation لتت تمن  ال وهت 

عن مسسععسععة الرخصععة الدولية لقيام  ال اسعع  ا لت. وتُعد الرخصععة الدولية لقيام  ال اسعع  ا لت 

معيار عالمت  لقياس متارات اسععععتتدا  ال اسععععوب  تثبت أن ال اصععععم عليتا يتميا بمسهم معتمد 

رات اسعععععتتدا  ال اسعععععوب  وأن فت مقدر  حاملتا اسعععععتتدا  التلبيقات األسعععععاسعععععية عالميًا فت متا

لل اسععوب الوععتصععت  وتم تصععميم الوععتام  ب يا تغلت المفاهيم األسععاسععية المتمة  والتلبيقات 

 .العملية فت عالم ال اس  ا لت وتكنولوجيا المعلومات

و وعربيًا منظمة اليو"يسعععكو وهت شعععتام  مولية ُمعترف بتا موليًا وترعاها منظمة اليو"يسعععك

  .أيرلندا –بالقاهر . وتُورف علم ه ه الوتام  هيئة أوربية اير رب ية  مقرها مدينة مبلن 

 :مبررات الحاجة إلى برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي

ترجت ال اجة الت بر"امج الرخصععععة الدولية لقيام  ال اسعععع  االلت ملم حاجات اللالب التت 

لتوصععم مليتا من خالل اسععتبا"ة ت ديد احتياجات اللالب من متارات اسععتتدا  ال اسعع  ا لت. تم ا

 شعولتا وكرامار) أينعاً ألهمية تلوير متارات اللالب التكنولوجية. وقد أكدت علم ذلك  مراسعة

Schulte And Kramer,2008,1-14)  والتت هدفت ملم الكوععععف عن أ ر التقنيات ال ديثة فت

م عن بُعد علم الدارسعععععععين  وأسعععععععفرت النتائج عن أهمية ه ه التقنيات ليسعععععععتفيد منتا برامج التعل

المعلمون فت مختيار أفنم التقنيات للعملية التعليمية  وأ ترت النتائج أيناً أهمية األ ر االيلابت 

 .الستتدا  تقنيات التعليم عن بُعد فت التدري  والتلوير اللامعت

ة اال"توععععاري مثم النظرية البنائية المعرفية واالجتماعية األسععععاس النظري للمقررات واسععععع

 (218-217 2010والراميكالية )هنام عوم  
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لقد قد  المدخم البنائت العديد من األفكار النظرية للتعلم عن بُعد وللمقرراتواسعععة ار"توععار  

لقععدر  علم من أهمتععا التوجتععات البنععائيععة المعرفيععة المرتكا  علم عمليععات تلتيا المعلومععات  وا

مععام  بنعام الواقت الفعلت وميلعام هيعاكعم فكريعة مالئمعة  حيعا تنظر للتعليم أ"عه عمليعة اجتمعاعيعة 

المتعلم. وتتنعععععععمن البنائية  –تعاو"ية ال"تاج معا"ت موعععععععتركة  وتسكد علم أهمية تفاعم المتعلم 

لمرتكا علم االجتمععاعيععة مععداخععم مثععم التعلم المرتكا علم الموعععععععكالت وتعلم النظرام والتعلم ا

الموعععععععاريت. أما البنائية الراميكالية تركاعلم أن المعرفة تتتلف من متعلم  خر رعتمامها علم 

التبر   ويتم تقييم المتعلم علم أسعععععاس قدراته  وال توعععععلت البنائية الراميكالية علم تمثيم المعرفة 

عليععه البنععام اربعداعت الممععا لععة للكتععاب النصعععععععت أو ال لول التت يلرحتععا المعلم  وهع ا معا يسكعد 

ومن النظريات التت تدعم المقررات واسععععععت  .(Ennis, Demetria, 2004, 17-19) للمعرفة

اال"توار "ظرية ارتصال وت كم اللال ي التت تركاعلم أن التكنولوجيا والتربية عن بُعد فت حالة 

يععد المتنععامت الت ععا  ال ا"فصععععععععا   وقععد تلورت هعع ه النظريععة وممععارسعععععععتتععا اعتمععامًا علم التعق

 . (Garrison, R. 2000, 9)للتكنولوجيا

 :مكو"ات بر"امج الرخصة الدولية لقيام  ال اس  االلت

 يتكون بر"امج الرخصعععة الدولية من سعععبعة تلبيقاتي المفاهيم األسعععاسعععية لتقنية المعلومات

(It)واسعععتتدا  ال اسععع  ا لت وممار  الملفات   (Win Xp)معاللة الكلمات   (Word)ول   جد

 (Power Point)   العروط التقعععديميعععة(Access)   قواععععد البيعععا"عععات(Excel) البيعععا"عععات

       (Internet&E-Mail) والمعلومات واالتصاالت

 :مكو"ات بر"امج الرخصة الدولية لقيام  ال اس  االلت بالب ا ال الت

 بريد ارلكترو"تالب ا ال الت مستتد  التلبيقات السابقة وتم مضافة تلبيق ممار  الوقت وال

Microsoft Outlookوتلبيق الناشر المكتبت  Microsoft Publisher  تيلة مستبا"ة ت ديد"  

ال اجات   تر حاجة اللالب مليتا  وبالتالت تم مملتا فت البر"امج المقتر  موضعععوع الب ا كما 

  Microsoft Word   معالج النصععوةMicrosoft Windows يلتي  بر"امج "ظا  التوععغيم

  Microsoft Access   قواععععد البيعععا"عععاتMicrosoft Power Point العروط التقعععديميعععة

 Microsoft   ممار  الوقعععت والبريعععد ارلكترو"تMicrosoft Excel اللعععداول ال سعععععععععابيعععة

Outlook الناشععععر المكتبت  Microsoft Publisherالمعلومات واالتصععععاالت   Microsoft 

Interne 

مج والتلبيقات رام أ"تا تايد عن المللوب فت مقررات الرخصعععععععة وقد تم ت ديد ه ه البرا

ا من خالل ارطالع علت  الدولية لقيام  ال اسعععع  ا لت  وذلك بناماً علم محتياجات اللالب  أينععععً

 Antony أ"تو"ت وجنا ) بعج الدراسععععععات التت تتتم بلوم  ه ا النوع من التعلم  مثم مراسععععععة

Stella And A. Gnanam 2004,56-67)   والتت هدفت ملم ضعععععععمان جوم  التعلم عن بُعد

"اج ة  والت ديات التت يتعين  عد  تاج برامج تعلم عن بُ تا ر" والت ديات التت يتعين التصعععععععدي ل

التصعععععععدي لتا  وركات الدراسعععععععة علم األشعععععععكال اللديد  للتعلم عن بُعد  كما تناولت التلورات 

عد  وتوصععععععع مان جوم  التعلم عن بُ ية ضععععععع ثة وكيف "ه ينبغت التركيا علم ارطار ال دي لت ملم أ
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المرجعت والمعايير والمسشععرات  وت ديد المسععئوليات والمترجات النتائية  وينبغت ت ديد جتات 

 .التقييم

 :MOOCتكنولوجيا التعليم وعالقتها بالمقررات واسعة االنتشار

ر توكيالت أمت التلورات المتالحقة فت ملال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الت  تو

متمايا  من مفاهيم تصعععععععف أسعععععععالي  التعليم والتعلم  والمداخم المنتلية المتباينة المو فة لتلك 

 STEVE) التكنولوجيعات فت كعافعة صعععععععورهعا  لتلوير العمليعات التعليميعة والتربويعة وا رائتعا

WHEELER, 2005,3). وبعد أن كان االعتمام علم ال اسعع  ا لت فت أشععكال التعلم عن بُعد  

أصعععععب  االعتمام علم ال اسععععع  ا لت والمسسعععععسعععععة التعليمية والمعلم واألقران ومصعععععامر التعلم 

  فت مسعععععععتكمعععال عمليعععة التعليم والتعلم. )م معععد عبعععد ال ميعععد E-LEARNING ارليكترو"يعععة

 ( ومن تكنولوجيات التعلم اللديد  المقررات واسععععععععة ار"توعععععععار ذات ارلت اق التائم5,2010,

MOOC. 

تكنولوجيا التعليم بأ"تاي  AECT ف الرابلة االمريكية لالتصععععاالت والتكنولوجياحيا تُعر

علم يب ا فت النظرية والتلبيق  التاصعععة بتصعععميم العمليات والمصعععامر وتلويرها واسعععتتدامتا 

(  )زين  226,1998وممارتتا وتقويمتا من أجم تعلم أفنعععععععم. )باربارا سعععععععيلا  ريتا ريتوعععععععت,

(. ويعرف المللس البريلا"ت تكنولوجيا التعليم بأ"تاي "تلوير 5,2009السععععععالمت  علية خميس 

 PERCIVAL F, ELLINGTON) النظم واألسالي  والوسائم لت سين عملية التعلم اال"سا"ت

H.18,1984) 

حيععا تتتم تكنولوجيععا التعليم بوضعععععععت منتليععة مقيقععة لتتليط وتلوير وتصعععععععميم وممار  

ليم والتعلم  فت ضعععععععوم التلبيق المنتلت بغرط ت قيق واسعععععععتتععدا  وتنفيعع  وتقويم عمليتت التع

ضععععععمن ملال تكنولوجيا التعليم  أل"تا  MOOC األهداف  ل لك تعد البرامج واسعععععععة ار"توععععععار

 .منتلية لتصميم وتنفي  وممار  المقررات

 :التوجه النظري للبحث

 ”INDEPENDENT STUDY“ وقد مسععععتند الب ا الت "ظرية الدراسععععة االسععععتقاللية

  حيا يري "فيدمير" أن جوهر التربية عن CHARLES WEDEMEYERرلا فيدميرلتوععععا

بُعد يكمن فت اسععععتقاللية اللال   ل لك مسععععتتد  "ظريته للتعبير عن التعلم عن بُعد علم المسععععتوي 

 .اللامعت  وركا علم استقاللية المتعلم التت تدعمتا ممكا"ات التكنولوجيا

 :واسع االنتشار ذا االلتحاق الهائل معايير تصميم برامج )مقررات( التعلم

 تم ارستعا"ه باألمبيات التربوية فت ت ديد معايير تصميم المقررات واسعة ار"توار

 : MOOCالمعايير العامه المقترحة لتصميم المقررات واسعة اال"توار

 .ت ديد أهداف البر"امج بلريقة واض ة م دم  -
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لمتارات المتنعععععععمنة بالبر"امج  واللغة مناسعععععععبة األهداف الم دم  هت المللوبة رتقان ا -

 .لغرط التعلم الفرمي

 .موام التعلم بالبر"امج صال ة للمتعلمين وللتلوير المتنت -

 .موام التعلم بالبر"امج ج ابة للمتعلمين وتولت أ"واع التفكير -

 .موام التعلم بالبر"امج تومم التعليمات التنفي ية الكاملة للمتعلمين -

 .لتعلم بالبر"امج قابلة للتقييم الدقيق من قبم االستاذموام ا -

 :MOOC معايير م توي البر"امج بالمقررات واسعة اال"توار

 .م توي البر"امج شامم تتوافر فيه اللوا"  النظرية والعملية -

 .يناس  البر"امج مستوي خبرات المتعلمين -

 .الم توي موضوعت ومقيق وخال من األخلام -

 .ر"امج مقد  بأسلوب شيق ومتنوع من حيا أشكال الم توى بالبر"امجم توي الب -

 .م توي البر"امج م دم الموضوع )اير ُموتت( -

 .البر"امج يتفق مت العصر )حدا ة وتلور الم توي( -

 .يتدرج البر"امج فت تقدمه بأسلوب منلقت سليم -

 MOOCالمعايير الفنية للمقررات واسعةار"توار

 .MOOC التصميم العا  للمقررات واسعة اال"توار يناس  البر"امج -

 .النصوة والصور ومقاطت الفيديو واض ة وفعالة -

 .البر"امج منظم ومنق  وتم عمم المو"تاج للصوت والصور   وخال من العيوب البرملية -

 .الصوت واض  ويتوافق مت الصور   فت المقاطت التفاعلية المسللة -

 .مم بكفام موام التعلم المتنوعة تع -

 .األ"ولة وارختبارات بالبر"امج يستم التعامم معتا  ومناسبة مت وقت م"لازها الم دم -

 :التصميم التعليمي لبرنامج البحث الحالي

 :الي اآلتي MOOC ة التصميم التعليمي لبرنامج الرخصة الدولية بمنصةيترجع أهم

 .ربط المبامئ النظرية وتلبيقاتتا فت الموقف التعليمت -

 .يوجه التصميم التعليمت ار"تباه " و األهداف -
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توفير الوقت واللتد  حيا ت  ف األموات واللرق التعليمية اير المناسعععععبة  أ نام التصعععععميم   -

 .وقبم تنفي  البر"امج

 .يايد من فرة "لا  المتعلمين فت تعلم المام  التعليمية -

لتفاعم مت المام  التعليمية )م مد علية امماج المتعلم فت عملية التعلم بأقصعععععععت مرجة من ا -

 .(10,2003خميس,

 :نموذج التصميم التعليمي المستخدم في البحث الحالي

 :التصميم التجريبي للبحث

تعدمت "ماذج التصععميم التعليمت وقد تم األخ  بنموذج ميك وكيري لتصععميم الموام التعليمية 

  )83-79, 2003علية خميس,  )م مد -ميك(  (DICK; W., 1996, 55-63 والموميوالت

 والوكم التالت يوض  "موذج ميك وكيري المستتد  فت التصميم التعليمت بالبر"امج

 
 وقد تم السير بالبرنامج موضوع البحث وفق نموذج ديك وكيري كالتالي:

تم تقدير حاجات اللالب من خالل تلبيق مسععتبا"ة  ومن خالل المقابالت الوععتصععية لعينة من -1

 لتعليم العالت بلامعة الملك خالد.طالب ا

مجرام الت ليم التعليمت لموام تعليمية  والتوصعععععم ملم أشعععععكال الم توى المناسععععع  للمتعلمين -2

أ"وععععلة فرمية وأخري جماعية(  وت ليم خصععععائ  -ملفات "صععععية-وشععععملت )مقاطت فيديو

 ال اس  ا لت. المتعلمين بمرحلة التعليم العالت  رختيار ما يناسبتم من متارات استتدا 
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صعععععععيااة األهداف العامة للبر"امج معتماماً علم حاجات اللالب الفعلية  وصعععععععيااة األهداف -3

 السلوكية التاصة بكم موميول )وحد  تعليمة مصغر (.

بنام وتلوير ارختبارات واأل"وعععلة المناسعععبة لت قيق األهداف  وذلك لقياس تعلم اللالب لكم -4

 متار  بالبر"امج.  

 مووك.  Moocلوير واستتدا  مستراتيلية المقررات المفتوحة واسعة اال"توارتم ت-5

تم تصميم موام التعلم  ومختيار موام اخري  بعد مستبعام بعج أ"واع الم توى اير المناس   -6

 وأصب  كم موميول ي توي عد  طرق لور  الم توى وتمكين المتعلم من متقان المتارات.

 بالبر"امج قبم مراسة اللالب للبر"ام  وحساب مستلاباتتم. تم تلبيق أموات التقويم-7

قا  اللالب بدراسععععة م توى البر"امج بموميوالته التعليمية  ومجرام تقويم بنائت أ نام مراسععععة -8

 المتعلمين للبر"امج  وتم حساب الدرجات  والتوصم الت النتائج.

 إجراءات البحث:

ر"امج "الرخصععة الدولية لقيام  ال اسعع  ا لت "ظراً ألن الب ا ال الت يتدف ملم تصععميم ب

ICDL تدا  منصععععععععة باسعععععععت  "Mooc  ية بر"امج عال ياس ف جات اللالب  وق يا مووك  وفق احت

الرخصعععة الدولية لقيام  ال اسععع  ا لت باسعععتتدا  منصعععة مووك  ومعرفة أ ر البر"امج فت تلوير 

التعلم ال اتت. ل لك سعععععععارت األمام المتنت التكنولوجت لدى اللالب  ومكسعععععععاب اللالب متارات 

 ارجرامات علم الن و التالتي

 تحديد مهارات التنمية المهنية التكنولوجية:

من خالل تلبيق مسععععتبا"ة ت ديد محتياجات اللالب من متارات اسععععتتدا  ال اسعععع  ا لت  

 ت دمت متارات التنمية المتنية التكنولوجية بالب ا ال الت فت االتتي

  Microsoft   Word مج معالجة النصوص ويشمل:الموديول االول: برنا

 كتابة فقرات عربية وم"للياية مت مراعا  حالة ال روف الكبير  والصغير  فت اللغة اال"للياية. -

 مختيار التنسيق المناس  والتراجت عن التنسيق واستتدا  التعدام الرقمت والنقلت. -

لر واستتدا  الب ا وارستبدال وترتي  األرقا  م اذا  الن  وزيام  مسافة البامئة وتباعد األس -

 وال روف تصاعدياً.

 مضافة صف ة االف أو صف ات فاراة أو فواصم صف ات. -

مضافة جدول وتعديله واستتدا  تنسيق اللدول واضافة الصور واألشكال التلقائية والقصاصات  -

 والمتللات وتنسيقتا.

ج مرتباط توعبت لربله بموقت م"تر"ت أو موقت ماخم أخ  لقلة لواشة ولصقتا فت المستند وممرا -

 المستند.
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مضعععععافة اشعععععار  مرجعية وممراج رأس وتاييم الصعععععف ة بتنسعععععيقات متتلفة وممراج صعععععور  أو  -

 قصاصه فيتا.

واسععتتدا   Word Artمضععافة ترقيم الصععف ات ومربت "  وتغيير شععكم النصععوة باسععتتدا   -

 سلر التوقيت.

معاملة وتعدلتا من شريط تنسيق المعامالت وتغيير تتليط الصف ة  ملم  مضافة كائن أو رما أو -

 تتليط آخر.

اسعععععععتتععدا  قععائمععة عرط لعرط المسعععععععتنععد بععأكثر من طريقععة وتنفيعع  أوامر متقععدمععة مثععم ممج  -

 المراسالت.

  Microsoft Power Point الموديول الثاني: برنامج العروض التقديمية ويشمل:

الليد وم"وعععععام عرط تقديمت تت قق فيه شعععععروط العروط التقديمية شعععععروط العرط التقديمت  -

 الليد .

مختيار تتليط مناسععععععع  من ملموعة التتليلات اللاها  بالبر"امج وتكرار شعععععععري ة بنفس  -

 التصميم.

مضععافة شععري ة جديد  وح ف شععري ة اير صعع ي ة ومعام  تعيين شععري ة بتصععميم متتلف عن  -

 الورائ  السابقة.

 شري ة موجوم  من خاصية تتليط وعمم مقلت لملموعة شرائ  متصلة. تغيير تتليط -

عمم  م للن  المكتوب وتغيير األلوان والنصعععوة وترتي  الكائنات علم الوعععري ة بتاصعععية  -

 مرسال ملم التلف.

 تنسيق خلفية الوري ة بتغيير األلوان والصور واستتدا  خاصية التلبيق علم الكم. -

 ئنات الوري ة ومضافة ار"تقاالت المناسبة علم الورائ .مضافة ال ركات علم كا -

 مضافة تأ يرات للورائ  وملف فيديو ومضافة االصوات لملموعة الورائ . -

ت ديد وقت معين ر"تقال الوععععرائ  أ نام العرط ومضععععافة معلومات من ار"تر"ت ملم الوععععري ة  -

 وتنسيقتا.

ت  ومضعععععافة متلط وتنسعععععيقه من قائمة علم سعععععل  المك Power Pointحفظ العرط بنوعه  -

 تنسيق.

ممراج أزرار من األشعععكال التلقائية ومضعععافة "  ماخم األزرار وممراج متلط بيا"ت للوعععري ة  -

 ومعاملة رياضية وتنسيقتا.

 مضافة مرتباط توعبت للوري ة ومضافة كائن ورأس وتاييم للوري ة. -
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فة الصعععوت والصعععور  وال ركة ملم عرط الوعععرائ  بأكثر من طريقة من قائمة عرط ومضعععا -

 العرط.

 كتابة المالحظات ومجرام العرط بعد تعديله وتنفي  أوامر متقدمة. -

  Microsoft Excel الموديول الثالث: برنامج الجداول االلكترونية ويشمل:

 .م"وام جدول ملكترو"ت وممخال البيا"ات واستتدا  خاصية الملت التلقائت لبيا"ات وكتابة العملة -

 مجرام عمليات حسابية تلقائية مثم جمت خاليا ومجرام عمليات حسابية يدوية مثم ضرب خاليا. -

 م اذا (. –توسيط  –ت ديد مدي من التاليا ومجرام تنسيق للتاليا )تظليم  -

لون( وتغيير "وع ولون خط الكتابة وت ريك األعمد   –تغيير خلفية ورقة العمم ب ضافة )صور   -

 بيرها.والصفوف لتك

ممراج صععععفوف وأعمد  وأوراق عمم ملم المصععععنف ومخفام صععععفوف وأعمد  وأوراق عمم من  -

 المصنف.

 مجرام تنسيق شرطت لتمييا البيا"ات وامراج حدوم لللدول بأشكال متتلفة. -

تغيير متلاه كتابة بعج التاليا ومختيار تنسععععععيق جاها لوععععععكم اللدول من التنسععععععيقات اللاها   -

 بالبر"امج.

 ممج وتوسيط ملموعة خاليا والكتابة ماخلتا واستتدا  خاصية تعبئة. -

 عمم فرز وتصفية علم ملموعة بيا"ات وممراج متللات بيا"ية بعد  طرق وتنسيقتا. -

استتدا  الدوال بلريقة مناسبة للتوصم ملم "تائج ص ي ة وتغيير شكم ورقة العمم من عمومي  -

 ملم أفقت وطباعتتا.

 محتوام اللباعة فت ورقة واحد .-ت معدامات الصف ة وتغيير النبط ف -

 حفظ المصنف علم مكان مناس  بالكمبيوتر وتنفي  خيارات وتنسيقات متقدمة. -

  Microsoft Access الموميول الرابتي بر"امج قواعد البيا"ات ويوممي

 ت .م"وام قاعد  بيا"ات جديد  وممخال ال قول وحفظ قاعد  البيا"ات علم سل  المك -

 ممراج جدول قاعد  بيا"ات يسمت المتفوقين واستتدا  طريقة عرط التصميم. -

ممخال بيا"ات ال قول ماخم اللدول وتغيير "وع ال قول ملم "صعععععععت أو رقمت وايرها من أ"واع  -

 ال قول.

تعديم اللدول ب مخال حقول جديد  بعد تصععععميم اللدول وممراج جدول آخر أو عد  جداول ماخم  -

 لبيا"ات.قاعد  ا

 عرط البيا"ات من خالل طريقة عرط جدول وممراج كائن ماخم اللدول المصمم. -
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 م"وام استعال  بارسم والرقم وت ديد شروط لاستعال  وفق الغرط منه. -

 حفظ ارستعال  ماخم قاعد  البيا"ات وم"وام تقرير لبيا"ات جدول قاعد  البيا"ات. -

وتنسعععيق "موذج عرط البيا"ات وتعديم النموذج بالنعععغط م"وعععام "موذج عرط بيا"ات وتعديم  -

 عليه وتعديله.

 حفظ النموذج فت شاشة عرط البيا"ات والتعامم مت اللدول بالتعديم وال  ف وارضافة. -

 م"وام النماذج والتقارير واالستعالمات والتعامم مت جدولة البيا"ات. -

 تنفي  أوامر متقدمة للتعامم مت قاعد  البيا"ات. -

   Microsoft Publisher الموديول الخامس: برنامج الناشر المكتبي ويشمل:

 فت  البر"امج واستتدا  التصميمات اللاها  وممراج ملوية أب اث موجا  من القائمة الرئيسية. -

معام  اختيار شعععععععكم من التصعععععععميمات اللاها  ال ديثة وتنسعععععععيق ملوية ذات وجتين أو ت وي  -

 صف تين.

 ا"ات ماخم المنوور وتغيير حلم المنوور ولو"ه وتنسيقه.كتابة البي -

ممراج صععععور  وضععععبلتا فت المكان المناسعععع  وممراج مربت "  والكتابة به مت تغيير تنسععععيق  -

 ألوان المنوور وفق الغرط منه.

تلبيق تعديالت علم المنوعععععععور وعمم معاينه قبم اللباعة وم"وعععععععام شععععععععار بعد اختيار أحد  -

 الوعارات.

ر حلم الوععععار و"وعه وفق مناسعععبته للموضعععوع وطباعة المنوعععورات الكبير  علم اللابعة تغيي -

 .A4 الصغير  والتت تتعامم مت اوراق

 تغيير أ"ظمة األلوان والتلوط وخيارات الصف ة واضافة "  وح فه. -

 ممراج برواز للوعار المصمم وممراج كائنات بأشكال متتلفة. -

 ة ولصعععقه فت مكان آخر علم المنوعععور وحفظ المنوعععورات ممراج عنصعععر من خيارات الصعععف -

 المصممة فت المكان المناس .

 عمم الملويات والبلاقات للمناسبات المتتلفة واجام  فن العمم مت الورق. -

م"وعععام وتنسعععيق أالفة الكت  واألقراة المدملة وايرها من األالفة واتقان أوامر متقدمة للعمم  -

 مت الناشر المكتبت.

  Microsoft Outlook ديول السادس: برنامج االوتلوك ويشمل:المو

 فت  أوتلوك وتعلم كيفية م"وام حساب جديد وربط حساب أوتلوك بأكثر من حساب الكترو"ت. -

 .Microsoft Outlookتكوين حساب علم بر"امج البريد ارلكترو"ت وممار  الوقت  -
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 .Microsoft Outlookو"ت وامار  الوقت ربط بريدك االلكترو"ت ببر"امج البريد االلكتر -

م"وام جتة متصال جديد  بعد  طرق وممخال البيا"ات للتة متصال جديد  واختيار الفئة والمتابعة  -

 للتة االتصال.

 التعديم فت بيا"ات جتة االتصال ب ضافة أو ح ف حقول وت ريكتا الت أعلت وأسفم. -

عاينة قبم اللباعة لتعديم ارعدامات وطباعة جتة مضعععافة رأس وت ييم للتة ارتصعععال ومجرام م -

 ارتصال.

 تصميم قائمة مواعيد من مللد التقويم ووضت الفئات واألهمية والمتابعة والتاريب. -

 ممار  التقويم ووضت ت كير بعد مد  معينة وتعديم بعج المواعيد السابقة وا تية. -

يد وحفظ المواعيد الم دم  التت تريد طباعتتا ت ديد "لاق السععاعات التت تظتر فت جدول المواع -

 فقط.

 م"وام متمة من مللد المتا  وت ديد وتاريب بدم وم"تتام للمتمة واختيار أولوية وحالة للمتمة. -

مضعععععععافة عموم للمتمة وتنسعععععععيقة ومذالة عموم آخر وطباعة المتمة وكتابة مالحظات وحفظتا  -

 ات.وفت تا لتوسعة ال قول ر تار كم الم توي

وضععععت تصععععنيف للمالحظات وح ف فئة م دم  وم تار بعج ال قول فت المالحظات ومضععععافة  -

 ألون وفئة.

 مضافة الرأس والت ييم وتنسيق ارعدامات وطباعة المالحظات الم دم  وتنسيقات ال سابات. -

 تنفي  أوامر متقدمة للعمم مت أوتلوك. -

 -Windows7      الموديول السابع: نظام تشغيل ويندوز 

األسععععاسععععية لسععععل  المكت  والتعامم معتا وت ديد مكو"ات الوععععاشععععة Windows7 أهم مكو"ات -

 ارفتتاحية.

مضعععععافة ومزالة رما ومختصعععععار علم سعععععل  المكت  وممراج ومزالة بعج األموات ال كية علم  -

 سل  المكت  والتعامم معتا.

ائت وم تار لوحة المفاتي  ارلكترو"ية التعامم مت شععريط المتا  بارضععافة وال  ف وارخفام التلق -

 علم الواشة والتعامم معتا.

مضععافة اللابت الوععتصععت مثم تغيير سععل  المكت  ولون النواف  واألصععوات المصععاحبة وشععاشععة  -

 التوقف والدوات ال كية.

لعرط البرامج التت يتم توعععغيلتا واعدامها  Windows Task Managerعرط مدير المتا   -

 ر.علم الكمبيوت
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 تكبير وتصغير األيقو"ات  وتغيير مسم الكمبيوتر ومسم الوبكة الم لية المتصلة بك. -

 استتدا  مربت "  من قائمة ب ا وفت  المللدات والمستندات والصور والموسيقم. -

اسعععتتدا  سعععلة الم  وفات ل  ف ملفات بوضععععتا فت السعععلة واعامتتا أو ح فتا "تائياً واسعععتتدا   -

 .Share Withتخاصية مواركة م

الت كم فت طرق موعععاركة القرة الصعععل   وملغام ارتصعععال بالوعععبكة  والت كم فت خصعععائ   -

 عرط المللدات من قائمة أموات.

تغيير معععدامات وينععدوز من لوحععة الت كم  وتثبيععت أجتا  عرضعععععععتععا وممارتتععا من األجتا   -

 واللابعات.

   من "قلة م دم .عرط المعلومات التامة عن النظا   واستعام  النظا -

توعععععععغيععم جععدار ال مععايععة  وممار  األجتا  المتصعععععععلععة بععالكمبيوتر وت ععديععا وينععدوز من موقت  -

 ميكروسوفت.

 التعامم مت مركا الوبكة والمواركة وار"تر"ت المنالت رعدام ار"تر"ت التاة بك. -

لملفات النظا   ت ديد مرجة مضام  الواشة  ومختيار مصدر طاقة الكمبيوتر وعمم "سب احتياطت -

 .Cوالقرة المدمج والقرة

 استعام  الملفات فت حالة حدوث علم بتا  والت كم فت أجتا  الصوت. -

للمسعععاعد  فت حماية الملفات المتا"ة علم م ركات  Bit lockerتوعععفير الم ركات باسعععتتدا   -

 االقراة.

 مزالة تثبيت بر"امج أو تغييره. -

والوعععععععرائط المتتلفععة والتعععامععم مت لوحععة الت كم لتغيير  العمععم مت المللععدات وارختصععععععععارات -

 ارعدامات وعمم "ستة محتياطية من ملفات هامة.

التعامم مت الوععععععبكات رعدام شععععععبكة ار"تر"ت والتدرب علم متارات متقدمة اخري للتعامم مت  -

 ويندوز.

  Internet الموديول الثامن: برنامج االنترنت ويشمل:

 همية الوبكات وفت  مستعرضات ار"تر"ت المعروفة حالياً.مقدمة تور  فكر  وأ -

 فت  أحد المواقت وجعلتا الصف ة الرئيسية للمتصف  ومعام  ت ميم صف ة ار"تر"ت. -

والرجوع ملم الوضععت ارفتراضععت للصععف ة  yahooتغيير الصععف ة ارفتراضععية من ال الية ملم  -

 الرئيسية قبم التغيير.
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تا مزالة المواقت المسعععععععلل - ة فت المتصعععععععف  المفتو  وارطالع علم قائمة المواقت التت تم زيارت

 مسخراً.

لمس   Delete Files-Delete Cookiesالتنقم بين المواقت بوكم سريت واستتدا  خصائ   -

 وحفظ بعج الملفات.

 الت كم فت ممكا"ية عرط الصور والنصوة أو عرط النصوة بدون صور. -

 الكمبيوتر وعمم ف   للفيروسات لملفات ارميم المرفقة.حفظ صف ات ار"تر"ت علم  -

والتعامم مت شعععععاشععععة  YouTubeطباعة صعععععف ات م"تر"ت م دم  وتوعععععغيم فيديو من يوتيوب  -

 الفيديو.

ارطالع علم ملموعة الفيديو للمسلف "فسعععععه وبيا"ات الفيديو ال ي قمت بت ميله وعمم حسعععععاب  -

 .Googleعلم

 أو ملم اي حساب اخر. Facebookت ال YouTubeرفت فيديو من  -

 ضبط الصف ة الرئيسية للمتصف  والتنقم ماخم المستعرط بوكم سريت. -

حفظ وطباعة صعععععععف ات اال"تر"ت وم"وعععععععام حسعععععععاب علم أكثر من بريد الكترو"ت ويوتيوب   -

 .YouTubeوالتعامم مت يوتيوب 

 متارات أخري متقدمة فت التعامم مت الوبكات.  -

 صميم البرنامج وتطويره:تحديد معايير ت

 ت دمت معايير تصميم البر"امج موضوع الب ا بعد العرط علم الم كمين كما يلتي

 :Moocالمعايير العامه لتصميم المقررات واسعة اإلنتشار 

 ت ديد أهداف البر"امج بلريقة واض ة م دم . -

واللغة مناسعععععععبة لغرط  األهداف الم دم  هت المللوبة رتقان المتارات المتنعععععععمنة بالبر"امج  -

 التعلم ال اتت.

 موام التعلم بالبر"امج صال ة للمتعلمين وللتلوير المتنت. -

 موام التعلم بالبر"امج ج ابة للمتعلمين وتولت علم التفكير. -

 موام التعلم بالبر"امج تومم التعليمات التنفي ية الكاملة للمتعلمين. -

 الدقيق من قبم االستاذ. موام التعلم بالبر"امج قابلة للتقييم -

 يMoocمعايير م توي البر"امج بالمقررات واسعة اال"توار 

 م توي البر"امج شامم تتوافر فيه اللوا"  النظرية والعملية. -
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 يناس  مستوي خبرات المتعلمين. -

 الم توي موضوعت ومقيق وخال من األخلام. -

 كال الم توي بالبر"امج.م توي البر"امج مقد  باسلوب شيق ومتنوع من حيا أش -

 م توي البر"امج م دم الموضوع )اير ُموتت(.-

 يتفق مت العصر )حدا ة وتلور الم توي(. -

 يتدرج فت تقدمه بأسلوب منلقت سليم. -

 Moocالمعايير الفنية للمقررات واسعة اال"تواري 

 Moocيناس  البر"امج التصميم العا  للمقررات واسعة اال"توار  -

 الصور ومقاطت الفيديو واض ة وفعالة.النصوة و -

 البر"امج منظم ومنق  وتم عمم المو"تاج للصوت والصور   وخال من العيوب البرملية. -

 الصوت واض  ويتوافق مت الصور   فت المقاطت التفاعلية المسللة. -

 موام التعلم المتنوعة تعمم بكفام . -

 معتا  ومناسبة مت وقت ا"لازها الم دم. األ"ولة واالختبارات بالبر"امج يستم التعامم -

 تصميم البرنامج وتطويره:

 تم تصميم البرنامج وتطويره وفق األهداف العامة االتية:

 مكتساب متارات التعامم مت بر"امج معالج النصوة ر"وام "صوة منسقة.-1

 ة.مكتساب متارات استتدا  بر"امج العروط التقديمية لتصميم عروط تقديمية احترافي-2

 مكتساب متارات بر"امج اللداول ارلكترو"ية للتعامم مت البيا"ات الرقمية.-3

مكتسعععععععاب متارات التعامم مت بر"امج قواعد البيا"ات لتصعععععععميم قاعد  بيا"ات حسععععععع  -4

 التتص .

 مكتساب متارات التعامم مت بر"امج الناشر المكتبت.-5

 مكتساب متارات التعامم مت بر"امج أوتلوك.-6

 .Windows7متارات استتدا  "ظا  التوغيم ويندوز  مكتساب-7

 .Internetمكتساب متارات التعامم مت شبكة المعلومات م"تر"ت -8

 مكتساب القدر  علم الدراسة ال اتية من خاللي-9

 التدرب علم أسلوب التعلم ال اتت لتنمية اللالب تكنولوجياً.- 10
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 استتدا  المقررات واسعة ار"توار.مواكبة أحدث طرق التدري  العالمت عن بُعد ب- 11

 متاحة البر"امج من خالل موميوالته تنمية متارات ال اس  االلت ذاتياً.-12

 متاحة البر"امج فرصة تلوير األمام المتنت التكنولوجت. -13

وقد تكون البر"امج موضوع الب ا  من  ما"ية موميوالت تعليمية  يومم كم موميول عدم  

وافت لمتععععارات الموميول  من خالل ملفععععات "صعععععععيععععة ومقععععاطت من الععععدروس  بععععه شعععععععر  

YouTube(40( ومقاطت من تسليم الباحثة )وعمم المو"تاج الالز  لتا. 20مقلت )مقلت 

 "واط ومختبار(. 32تم تصميم األ"ولة وارختبارات المناسبة لتقييم أمام وتفاعم اللالب ) -

 تبار بلريقة واض ة لللالب.تم ت ديد مستوي األمام المتعلق بكم "واط أو اخ -

 أموات الب اي

 مستبيان علم اللالب  لت ديد أهم محتياجات اللالب من متارات استتدا  ال اس  االلت. -

  وفق Moocبر"امج )مقرر( لملموعة متارات"الرخصععة الدولية لقيام  ال اسعع  االلت بمنصععة  -

"وعععاط واختبار(   32امج )احتياجات اللالب  شعععمم اختبارات وأ"وعععلة لكم موميول بالبر"

بعدي(  ومقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنعععععععمنة  –يتم تلبيقتا علم اللالب )قبلت

تا علت بر"امج  تا  Studio 8Camtasia بالبر"امج تم تسعععععععليل تاج الالز  ل وعمم المو"

 15مقلت( مد  المقلت  20) Absolute Soundللصععععععور  والصععععععوت من خالل بر"امج 

ور   جميت متارات البر"امج عملياً  ومقاطت تفاعلية لملموعة المتارات المتنمنة مقيقة  ل

( مقلت  وملفات "صعععععععية لملموعة المتارات المتنعععععععمنة 40) YouTubeبالبر"امج من 

 ( ملفات.10بالبر"امج )

 اجراء تجربة البحث:

 تم السير أ نام اجرام تلربة الب ا بالتلوات التاليةي

جامعة الملك خالد  وفت  باب التسعععععععليم لالت اق  Moocعلم موقت  * ت ميم البر"امج المقتر 

 بالبر"امج.

 *مجرام التلبيق القبلت أل"ولة ومختبارات البر"امج قبم الوروع فت تدري  اللالب.

*معال  اللالب بوكم مكتوب  ومن خالل عقد فصم مفتراضت  بسياسة التعامم ومواعيد مرسال 

التواصم والرم علم ارستفسارات وكيفية حساب الدرجات األ"ولة   وارختبارات وطريقة 

وكيفية حصعععععععوله علم الوعععععععتام  فت حال مجتيازه البر"امج بنلا . وذلك أ نام فتر  ملت اقه 

 بالبر"امج.

 *ارسال مرشامات لللالب كما يلتي
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يتلل  ه ا النمط من الدراسعععععععة ال اتية قدراً من الثقة علم مجتياز وت قيق ما هو مللوب 

وك لك قدراً من الوعععععععفافية فت ت ديد حلم التبرات لديك قبم البدم بدراسعععععععة موضعععععععوعات  منك 

 الموميوالت ك لك بعد ار"تتام منه.

الطالبة لكي تحقق أفضتتتتتتتل النتائج من دراستتتتتتتتك للموديول ينبغي إتباع -أعزائي الطالب

 االرشادات التالية:

 اقرأ األهداف العامة للبر"امج بموميوالته. -

 وان الموميول ب هتما    م تعرف علم الموضوعات التت يتنمنتا.اقرأ عن -

اهتم بقرام  المقدمة  فتت تسعععععاعدك فت التعرف علم الموضعععععوع وتوضععععع  لك أهمية مراسعععععة  -

 الموميول  وعالقته بالموضوعات األخرى.

 مقرأ جيداً االهداف التاصة التت توض  السلوك المتوقت منك بعد اتما  مراسة الموضوع. -

 مقرأ موام التعلم قرام  مقيقة وقم باأل"ولة التت تلل  منك. -

قم بتوعععععععغيم وارطالع علم الفيديو ومصعععععععامر التعلم المرفقة لتعلم المتارات الوارم  به   م قم  -

 بكتابة المتارات فت شكم مالحظات   م "ف  المتارات بمفرمك علم ال اس  ا لت.

 ظرية."ف  اال"ولة المللوبة عملية كا"ت أ  " -

 قم ب م ارختبارات ومرسلتا فت الموعد الم دم. -

 م"تقم لدراسة الموضوع التالت. -

* متابعة اللالب من خالل ارجابة علم اسعععععتفسعععععاراتتم وتوعععععليعتم علم العمم بالبر"امج 

يوماً مد  تلبيق البر"امج  وحم الموعععععكالت التقنية والتعليمية  التت واجتت بعج  40طوال فتر  

 اللالب.

متابعة تنفي  تلربة البر"امج ببا موميول كم خمسعععة أيا   ليتثنت لللالب متما  األ"وعععلة  *

 واالختبارات ومرسالتا بالموعد الم دم.

 * رصد النتائج وإجراء المعالجة اإلحصائية.

المعاللات ارحصائية وتفسير النتائجي قامت الباحثة بتلتي  "تائج الب ا ال الت من خالل 

سبة؛ حيا تم حساب المتوسط ال سابت الت قق من الف ستتدا  األسالي  ارحصائية المنا روط با

وار" راف المعيععاري ومعععاملت ارلتوام والتفرط  لكععم من ملموع الععدرجععة الكليععة للموميالت 

الثمععا"يععة فت التلبيقين القبلت والبعععدي  وأ ترت النتععائج ت قق معتععداليععة التوزيت؛ وهو مععا جعععم 

الي  الت ليم ارحصعععائت البارامتري فت الت قق من فروط الب ا. واللدول الباحثة تسعععتتد  أسععع

 التالت يوض  النتائج.
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جدولي المتوسعععععلات ال سعععععابية وار" رافات المعيارية ومعامم ارلتوام والتفرط  لكم من 

ملموع الدرجة الكلية للموميالت الثما"ية فت التلبيقين القبلت والبعدي

 التطبيق نوع االختبار

 

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفرطح

ملموع الدرجة 

الكلية 

للموميالت 

 الثما"ية

)قبم تلبيق البر"امج بمنصة 

Mooc)) 

6.13 4.03 0.40 -0.31 

 )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

71.03 4.25 -0.41 0.08 

 نتائج التحقق من فروض البحث:

ن الفرط األولي ين  الفرط األول للب عععا علمي "توجعععد فروق مالعععة "تعععائج الت قق م

محصععائياً بين متوسععلت مرجات كم موميول من الموميوالت الثما"ية فت التلبيقين القبلت والبعدي 

للالب مرحلة التعليم العالت لصال  التلبيق البعدي )بعد تلبيق بر"امج الرخصة الدولية لل اس  

 ".Mooc ب ستتد  منصة ICDLا لت 

 وقد كانت فروض الفاعلية كما يلي:

فت كم موميول من الموميوالت  1,2≤توجد فاعلية لبر"امج التدري  المدمج عند مسعععععععتوى 

الثما"ية فت التلبيقين القبلت والبعدي للالب ملموعة الب ا لصعععال  التلبيق البعدي  وتقاس ه ه 

 اعليةالفاعلية باستتدا  "سبة الكس  المعدل لبالك كدالة للف

فاعليعة لبر"امج التعدري  المعدمج عنعد مسعععععععتوى  لدرجة الكليعة لملموع  1,2≤توجد  فت ا

الموميوالت الثما"ية فت التلبيقين القبلت والبعدي للالب ملموعة الب ا لصععال  التلبيق البعدي  

 وتقاس ه ه الفاعلية باستتدا  "سبة الكس  المعدل لبالك كدالة للفاعلية

بالت قق باحثة  مت ال بار )ت( لملموعتين مرتبلتين  قا تدا  اخت باسعععععععت من الفرط األول 

(Paired Samples T-Test ( لدراسعة ماللة الفروط بين متوسعلت التلبيق القبلت )قبم تلبيق

( والتلبيق البعدي )بعد تلبيق Moocبر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت باسعععتتد  منصعععة 

( فت كم موميول من الموميالت Moocتد  منصععة بر"امج الرخصععة الدولية لل اسعع  ا لت باسععت

الثما"ية للبر"امج  والنتائج موضعع ة باللدول التالتي جدول اختبار )ت( لدراسععة ماللة الفروق بين 

 متوسلت التلبيق القبلت والتلبيق البعدي فت كم موميول من الموميالت الثما"ية 

االنحراف  المتوسط ن التطبيق الموديول

 المعياري

)ت( قيمة 

 وداللتها

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصة األول

Mooc)) 

32 1.66 1.41 17.32** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 8.25 1.55 

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصة الثا"ت

Mooc)) 

32 0.91 0.93 26.52** 
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االنحراف  المتوسط ن التطبيق الموديول

 المعياري

)ت( قيمة 

 وداللتها

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 8.94 1.29 

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصة لثالاا

Mooc)) 

32 1.97 1.28 23.11** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 9.25 1.19 

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصة الرابت

Mooc)) 

32 1.22 1.31 27.73** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 9.28 1.05 

 م تلبيق البر"امج بمنصةقبلت )قب التامس

Mooc)) 

32 0.25 0.44 48.72** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 8.56 0.91 

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصة السامس

Mooc)) 

32 0.00 0.00 54.27** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 8.90 0.93 

 مج بمنصةقبلت )قبم تلبيق البر"ا السابت

Mooc)) 

32 0.13 0.42 43.17** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 8.84 1.05 

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصة الثامن

Mooc)) 

32 0.00 0.00 45.98** 

 بعدي )بعد تلبيق البر"امج بمنصة

Mooc)) 

32 9.00 1.11 

 (.0.05* مالة محصائياً عند مستوى )(.         0.01** مالة محصائياً عند مستوى )

( بين 0.01يتنعععععع  من "تائج اللدول السععععععابق وجوم فرق مال محصععععععائياً عند مسععععععتوى )

متوسعععلت التلبيق القبلت )قبم تلبيق بر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت باسعععتتد  منصعععة 

Moocسعععتتد  منصعععة ( والتلبيق البعدي )بعد تلبيق بر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت با

Mooc فت كم موميول من الموميالت الثما"ية للبر"امج لصععععععال  الملموعة التلبيق البعدي. أي )

أن ملموعة اللالب مرتفت مسعععععتواها فت التلبيق البعدي بصعععععور  مالة محصعععععائياً عند مسعععععتوى 

( عن مسعععععععتواها فت التلبيق البعدي؛ وهو ما يعنت ت سعععععععن متارات اللالب بعد تلبيق 0.01)

فت كم المتارات المتنمنة ضمن  Moocمج الرخصة الدولية لل اس  ا لت باستتد  منصة بر"ا

كم موميول من الموميالت الثما"ية  "تائج الت قق من الفرط الثا"تي ين  الفرط الثا"ت للب ا 

علمي "توجد فروق مالة محصعععععائياً بين متوسعععععلت الدرجة الكلية لملموع الموميوالت الثما"ية فت 
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ن القبلت والبعدي لللالب   لصععععال  التلبيق البعدي )بعد تلبيق بر"امج الرخصععععة الدولية التلبيقي

 ".Moocلل اس  ا لت باستتد  منصة 

بار )ت( لملموعتين مرتبلتين  باسعععععععتتدا  اخت ثا"ت  بالت قق من الفرط ال باحثة  قامت ال

(Paired Samples T-Testلدراسعة ماللة الفروط بين متوسعلت التلبيق القب ) لت )قبم تلبيق

( والتلبيق البعدي )بعد تلبيق Moocبر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت باسعععتتد  منصعععة 

( فت الدرجة الكلية لملموع Moocبر"امج الرخصعععععة الدولية لل اسععععع  ا لت باسعععععتتد  منصعععععة 

 الموميوالت الثما"ية  والنتائج موض ة باللدول التالتي

بين متوسععععلت التلبيق القبلت والتلبيق البعدي فت كم  اختبار )ت( لدراسععععة ماللة الفروق 

 موميول من الموميالت الثما"ية للبر"امج

االنحراف  المتوسط ن التطبيق الدرجة

 المعياري

قيمة )ت( 

 وداللتها

العععدرجعععة الكليعععة 

لععععععمععععععلععععععمععععععوع 

العععععمعععععوميعععععوالت 

 الثما"ية

 قبلت )قبم تلبيق البر"امج بمنصعععععععة

Mooc)) 

32 6.13 4.03 56.86** 

 )بعد تلبيق البر"امج بمنصعععععععة بعدي

Mooc)) 

32 71.03 4.025 

 (.0.05(.         * مالة محصائياً عند مستوى )0.01** مالة محصائياً عند مستوى )

( بين 0.01يتنعععععع  من "تائج اللدول السععععععابق وجوم فرق مال محصععععععائياً عند مسععععععتوى )

 اسععع  ا لت باسعععتتد  منصعععة متوسعععلت التلبيق القبلت )قبم تلبيق بر"امج الرخصعععة الدولية لل

Mooc ( والتلبيق البعدي )بعد تلبيق بر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت باسعععتتد  منصعععة

Mooc فت الدرجة الكلية لملموع الموميوالت الثما"ية لصععععال  التلبيق البعدي. أي أن ملموعة )

( عن 0.01وى )اللالب ارتفت مسعععععتواهم فت التلبيق البعدي بصعععععور  مالة محصعععععائياً عند مسعععععت

مستواها فت التلبيق البعدي؛ وهو ما يعنت ت سن متارات الملموعة بعد تلبيق بر"امج الرخصة 

فت كم المتارات المتنمنة ضمن كم موميول من  Moocالدولية لل اس  ا لت باستتد  منصة 

لدولية الموميالت الثما"ية. ويعنت اكتسعععععاب اللالبات للميت المتارات بتلبيق بر"امج الرخصعععععة ا

.وقد يرجت ذلك الت أن م توي البر"امج يراعت Moocباسعععتتد  منصعععة  ICDLلل اسععع  ا لت 

احتياجات اللالب عينة الب ا  ويُعاي ملم فعالية المقررات واسعععة اال"توععار مووك فت اكسععاب 

  اللالب متارات الرخصة الدولية لقيام  ال اس  االلت  أيناً يعد استتدا  أسلوب التعلم عن بُعد

مناسععععع  للتلوير المتنت التكنولوجت  الن المتعلم يتناول تعلمه بالمكان والوقت المناسععععع  له  أي 

 توافر فرة ممكا"ات تلويت النظا  بالبر"امج وموائمته لاختالفات وال اجات الفرمية لللالب.

تأ ير لتلبيق  لا للب ا علمي "يوجد  ثا لاي ين  الفرط ال ثا تائج الت قق من الفرط ال "

علم تلوير أمام اللالب المتنت  Moocامج الرخصعة الدولية لل اسع  ا لت باسعتتد  منصعة بر"

 التكنولوجت  واكتساب اللالب متارات التعلم ال اتت".
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قامت الباحثة بالت قق من فرط الب ا الثالا من خالل حساب حلم تأ ير المتغير المستقم 

( علم المتغيرين التابعين )تلوير Moocة )بر"امج الرخصة الدولية لل اس  ا لت باستتد  منص

األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت( باسعععتتدا  معاملة حلم التأ ير )المعروفة بمربت 

ميتععا( لكععم موميول من الموميالت الثمععا"يععة والععدرجععة الكليععة للموميالت الثمععا"يععة  والتت تعبر عن 

 لتعلم ال اتت لللالب  وذلك من خالل المعاملة التاليةيملموع تلور األمام التكنولوجت ومتارات ا

 + مرجات ال رية(.             2)ت /2مربت ميتا   ت

 (.0.06حيا مني حلم التأ ير يكون صغيراً مذا كا"ت قيمة مربت ميتا أقم من )

( وأقم من 0.06ويكون حلم التأ ير متوسععلاً مذا كا"ت قيمة مربت ميتا أكبر من أو يسععاوي )

 (.0.14يساوي ) أو

 (.0.14ويكون حلم التأ ير كبيراً مذا كا"ت قيمة مربت ميتا أكبر من )

 والنتائج موضحة بالجدول التالي:

جدول حلم تأ ير المتغير المستقم )بر"امج الرخصة الدولية لل اس  ا لت باستتد  منصة 

Moocم ال اتت.( علم المتغيرين التابعين تلور األمام التكنولوجت ومتارات التعل 
 

درجات  ن التطبيق الموديول

 الحرية

قيمة  2قيمة )ت( قيمة )ت(

مربع 

 إيتا

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج  األول

 ((Moocبمنصة 

32 31 17.23 296.87 0.91 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج  الثا"ت

 ((Moocبمنصة 

32 31 26.52 703.31 0.96 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج  الثالا

 ((Moocبمنصة 

32 31 23.11 534.07 0.95 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج  الرابت

 ((Moocبمنصة 

32 31 27.73 768.95 0.96 

بيق البر"عععامج بععععدي )بععععد تل

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق بر"ععععامج  التامس

 ((Moocمنصة 

32 31 48.72 2373.64 0.99 
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( 0.91يتن  من "تائج اللدول السابق ما يلتي قيمة مربت ميتا فت الموميول األول تساوي )

رخصة الدولية لل اس  ا لت باستتد  منصة وه ا يعنت أن حلم تأ ير المتغير المستقم )بر"امج ال

Mooc ( علم المتغيرين التعععابعين )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتعععارات التعلم الععع اتت

 المتنمنة فت الموميول األول( كبير.

( وهعع ا يعنت أن حلم تععأ ير المتغير 0.96قيمععة مربت ميتععا فت الموميول الثععا"ت تسععععععععاوي )

( علم المتغيرين التابعين Moocالدولية لل اس  ا لت باستتد  منصة  المستقم )بر"امج الرخصة

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتيالمتنمنة فت الموميول الثا"ت( كبير.

( وهع ا يعنت أن حلم تعأ ير المتغير 0.95قيمعة مربت ميتعا فت الموميول الثعالعا تسععععععععاوي )

( علم المتغيرين التابعين Moocولية لل اس  ا لت باستتد  منصة المستقم )بر"امج الرخصة الد

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت المتنمنة فت الموميول الثالا( كبير.

( وهعع ا يعنت أن حلم تععأ ير المتغير 0.96قيمععة مربت ميتععا فت الموميول الرابت تسععععععععاوي )

( علم المتغيرين التابعين Moocة لل اس  ا لت باستتد  منصة المستقم )بر"امج الرخصة الدولي

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتيالمتنمنة فت الموميول الرابت( كبير.

( وه ا يعنت أن حلم تأ ير المتغير 0.99قيمة مربت ميتا فت الموميول التامس تسعععععععاوي )

( علم المتغيرين التابعين Mooc اس  ا لت باستتد  منصة المستقم )بر"امج الرخصة الدولية لل

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت المتنمنة فت الموميول التامس( كبير.

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق بر"ععععامج  السامس

 ((Moocمنصة 

32 31 54.27 2945.23 0.99 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج  السابت

 ((Moocبمنصة 

32 31 43.17 1863.65 0.98 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج  الثامن

 ((Moocبمنصة 

32 31 45.98 2114.16 0.99 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 

مععلععمععوع 

الالععمععوميعع

ت 

 الثما"ية

قبلت )قبععععم تلبيق البر"ععععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 31 56.86 3233.06 0.99 

بععععدي )بععععد تلبيق البر"عععامج 

 ((Moocبمنصة 

32 
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( وه ا يعنت أن حلم تأ ير المتغير 0.99قيمة مربت ميتا فت الموميول السعععععععامس تسعععععععاوي )

( المتغيرين التابعين Mooc  ا لت باسعععتتد  منصعععة المسعععتقم )بر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت المتنمنة فت الموميول السامس( كبير.

( وه ا يعنت أن حلم تأ ير المتغير 0.98قيمة مربت ميتا فت الموميول السعععععععابت تسعععععععاوي )

( المتغيرين التابعين Moocباسعععتتد  منصعععة  المسعععتقم )بر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت المتنمنة فت الموميول السابت( كبير.

( وهع ا يعنت أن حلم تعأ ير المتغير 0.99قيمعة مربت ميتعا فت الموميول الثعامن تسععععععععاوي )

( المتغيرين التابعين Mooc  منصعععة المسعععتقم )بر"امج الرخصعععة الدولية لل اسععع  ا لت باسعععتتد

 )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم ال اتت المتنمنة فت الموميول الثامن( كبير.

ية( تسععععععععاوي  ما" ل اتت )ملموع الموميالت الث تا فت ملموع متارات التعلم ا مة مربت مي قي

خصععععععة الدولية لل اسعععععع  ا لت ( وه ا يعنت أن حلم تأ ير المتغير المسععععععتقم )بر"امج الر0.99)

( المتغيرين التابعين )تلوير األمام المتنت التكنولوجت ومتارات التعلم Moocباسععععتتد  منصععععة 

ال اتت المتنعععععععمنة فت جميت الموميوالت الثما"ية( كبير. وقد يرجت ذلك ملم أن اللالب يمتلكون 

ة السابقة  لكنتا ب اجة ملم قدرات ومتارات تكنولوجية علمية وعملية  مكتسبة من مراحم الدراس

التلوير المسعتمر علم كم ما هو جديد من برامج ال اسع  االلت  أينعاً البر"امج موضعوع الب ا 

ي قق مععا يلعع  أن يُعتمععد عليععه فت خلط التلوير المتنت التكنولوجتي حيععا "بت من محتيععاجععات 

تكنولوجت  ت ت مشعععععراف اللالب ورابتتم بالتعلم  وأن البر"امج ُخلط وطُبق لت سعععععين األمام ال

 وتوجيه مسسسة تعليمية مرموقة)اللامعة(.

فاعليتة   Moocبمنصععععة ICDLل لك أ بت بر"امج الرخصععععة الدولية لقيام  ال اي  االلت -

فت ت قيق أهداف التعلم وتنمية األمام المتنت التكنولوجت  فت مطار الممارسعععععععات األكاميمية  وقد 

  التت ي ققتا Activityوالتفاعلية  Flexibilityلت المرو"ة يرجت ذلك ملم بيئة التعلم التت توععععععع

تصميم و"ور المقررات المفتوحة واسعة ار"توار  وقد أشتركت "تائج الدراسة ال الية مت مراسة 

-Mackness, J.; Waite ,M. ;Roberts,G. and Lovegrove,2013,141ماكنس واخرون

  .Waite, M. and Others,2012,200-215. ومراسة 159

"ظراً لتبنت "ظرية الدراسعععععععة االسعععععععتقاللية  فقد ا"للق البر"امج موضعععععععوع الب ا من  -

مفتراضععععين أسععععاسععععيين هماي االول لكم فرم ال ق فت التعلم وبالتالت تنوع ملتمت التعلم ومتارات 

ومسععتويات اللالب بالبر"امج. الثا"ت تبنت فلسععفة للتعلم عن بُعد تسععتوع  وتعالج بصععور  تكاملية 

 فاهيم استقاللية التعلم وحرية التلو ال اتت فت التعلم وت مم اللال  مسئولية تعلمه.م

تصععميم البر"امج وتلويره ممتاز بارتسععاق والتكامم والتو يف المالئم للتكنولوجيا  األمر  -

ال ي من  اللالب فرة ارختيار من عد  مصعععععععامر للمام  التعليمية )تقديم التعلم عبر وسعععععععائط 

 وتلويت التعلم ليتالئم مت السياق ال ي يتعلمه اللال ؛ بالتالت ت قيق األهداف. متنوعة( 
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تم استتدا  موام للتعلم ال اتت متعدم  الوسائط وتم تكييفتا لالتصال بروابط لمصامر تعلم  -

اخري  واسععععتدا  التكليفات واأل"وععععلة الفرمية واللماعية  ألاراط التفاعم والتعاون مما عاز 

 المتعلمين لبنام معرفتتم التاصة واضفام السمة الوتصة.بنام حرية 

التأكيد علم التفاعم والنقاخ من خالل المناقوعععععععات فت المنتديات المتعدم  للمقرر للر   -

وجتات النظر والبدائم الممكنة  وتقديم تغ ية راجعة شععتصععية علم التكليفات الفرمية واللماعية  

 مما ساعد فت ت قيق أهداف البر"امج.

لدى اللالب  وقد ويرجت ذلك ملم عالمية  - تم تعايا التلوير األمام المتنت التكنولوجت 

ملتمت التعلم  والت سعععععمة ار"فتا  ال ي أتا  الفرصعععععة للموعععععاركين فت التفاعم  وتتفق الدراسعععععة 

 ( (Rodrirus, C.O.,2014,66-80ال الية مت مراسة رومريليس

م العع اتت لععدي اللالب من خالل ارعتمععام علم "ل  البر"ععامج فت تعايا متععارات التعل -

أ"فسعععععتم فت تعلم متارات البر"امج وارحسعععععاس بارسعععععتقاللية فت التعليم والتنظيم ال اتت للبر"امج 

التعلم -وللدراسععععه فيه  ويرجت ذلك ملم معتمام البر"امج علم اسععععتتدا  أحد أسععععالي  التعلم ال اتت 

ً -لالتقان علم التعلم ال اتت وتوععترك الدراسععة ال الية  Moocيعتمد  "الموميوالت التعليمية"  أينععا

 .Macknes and Others,2013,141-159مت مراسة ماكنس
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 :أوال المراجع العربية
(. "ت ديد مستوي جوم  األمام المتنت"  مللة جامعة أ  القري 2011مبراهيم  قصت عبد  . )

 اير  ين1432للعلو  االجتماعية"  العدم األول  م ر  

(."اللامعات المصرية فت مأزق حقيقت ولكن ما السبيم لتلاوز 2006مبراهيم  ملدي عايا. )

كبوتتا"  المستمر القومت السنوي الثالا عور )العربت التامس( لمركا تلوير التعليم 

اللامعت"اللامعات العربية فت القرن ال امي والعورين الواقت والرؤى  جامعة عين 

 شمس

(. "مبامئ تصميم المقررات ارلكترو"ية الموتقة من 2010دعبد المولم. )أبو خلو   السي

"ظريات التعلم وتلبيقاتتا التعليمية  مستمر "مور التعلم ارلكترو"ت فت تعايا ملتمعات 

 2010 /4/ 8-6المعرفة  مركا زين للتعلم ارلكترو"ت  جامعة الب رين  فت الفتر  من 

ال ات التكنولوجت وعالقته بمستويات األمام التقنت لدي  (."تقييم2006أمين  زين  م مد. )

طالب كلية التربية النوعية"  اللمعية العربية لتكنولوجيا التربية  مستمر المعلوماتية 

 يوليو  القاهر  6-5ومنظومة التعليم  

  تم/http://ksu.edu.sa(. "التعلم ال اتت  موقت جامعة الملك سعوم 2012جامعة الملك سعوم. )

 20/7/2012بتاريب  استرجاعة

(. " طرق تنمية متارات التعلم ال اتت  عمام  التعلم االلكترو"ت 2011جامعة الملك عبد العايا. )

والتعلم عن بُعد  مدو"ة جامعة الملك عبد العايا  يناير  تم استرجاعة بتاريب 

13/2/2014 

بم األجيال العربية"  مللة (."التعليم فت  م العولمة ومستق2008حسن  م مد صديق م مد. )

   السنة السابعة والثال ون  سبتمبر  قلر166التربية القلرية  العدم

(. "مور المعلوماتية فم تنمية األمام المتنت للمعلمين 2009حثناوي  وا ق "لي  م موم. )

المتنيين فت المدارس الصناعية من وجتة "ظر المديرين والمعلمين فت فلسلين  رسالة 

 اير منوور   جامعة النلا  الوطنية  كلية الدراسات العليا  "ابلس  فلسلين ماجستير

 (. "عمليات تكنولوجيا التعليم"  مار الكلمة  القاهر   مصر2003خميس  م مد علية. )

(. "التعليم االلكترو"ت فلسفته مميااته مبرراته متللباته وامكا"ية 2009مروي   ميتاب. )

 ر والتوزيت  القاهر   مصرتلبيقه"  مار الس اب للنو

(. "فعالية استتدا  "موذج التعلم البنائت فت الت صيم والتفكير الرياضت 2009مشن  مريم علت. )

وبقام أ ر التعلم لدى طالبات الصف الثالا متوسط" رسالة ماجستير اير منوور   كلية 

 العربية السعومية. التربية للبنات "األقسا  األمبية"  جامعة الملك خالد  أبتا  المملكة

(. "مستمر المعلوماتية وقنايا التنمية العربية  رؤي 2010راشد  م مد مبراهيم. )

 واستراتيليات" ت رير ضيام الدين زاهر  القاهر   مصر.

(. "فاعلية اسععععععترايلية التعلم المدمج فت تنمية كفايات اسععععععتتدا  2009رموم  ربيت عبد العظيم. )

لتكنولوجيا هيئة التدريس بكلية التربية"  اللمعية المصععععرية  السععععبور  ال كية لدي أعنععععام

التعليم  المستمر العلمت الثا"ت عوعععععر  تكنولوجيا التعليم االلكترو"ت بين ت ديات ال اضعععععر 

 وآفاق المستقبم مصر
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تقويمتا"  -تلبيقتا-"وعععععرها-ا"تاجتا-(. "المقررات االلكترو"ية تصعععععميمتا2009زاهر  الغري . )

 لقاهر   مصرعالم الكت   ا

 (. " برامج موك ت قق حلم الدراسعععععععة فت أرقم اللامعات  تم اسعععععععترجاعه2013زيدان  أحمد. )

 http://hunasotak.com/article/741من الموقت  22/2/2015بتاريب

 ت"  مكتبة الرشدي الرياط  السعومية.(. "تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكترو"2012سالم  أحمد. )

(. "التعليم العالت فت عصعععععععر العولمة وتكنولوجيا المعلومات ال كية  2008سعععععععالم  عبد البديت. )

مستمر التتليط ارسعععععععتراتيلت للتعليم المفتو  وااللكترو"ت "مطار متميا" اللام األول  

 مار النيافة  جامعة عين شمس القاهر 

برامج التدري  التربوي تتليلا وتقويما" ورقة ب ثية (. “2003د. )سععععععععوم  "عمت عبد الملي

 مقدمة الت مستمر التدري  الواقت وا فاق 

(. "تكنولوجيا التعليمي التعريف ومكو"ات الملال"  ترجمة 1998سيلا  باربارا  وريتوت  ريتا. )

 بدر الصال   مكتبة الوقيري  الرياط  السعومية

(. "التصعععععميم التعليمت "ظرية وممارسعععععة"  مار الميسعععععر   عمان  1999ال يلة  م مد م موم. )

 االرمن

(."بر"امج قائم علم التعلم ال اتت لتنمية بعج متارات 2006الدكروري  سعععععععما  سعععععععيد أحمد. )

تدريس ال اسعععع  ا لت لدى معلمت المرحلة الثا"وية وفق محتياجاتتم  رسععععالة مكتوراه اير 

 وط منوور  كلية التربية  جامعة أسي

(. "معايير تصميم وتلوير برامج الكمبيوتر متعدم  الوسائط القائمة علم 2009السالمت  زين . )

سععقاالت التعلم الثابته والمر"ة  اللمعية المصععرية لتكنولوجيا التعليم  المستمر العلمت الثا"ت 

 وث  عوععر  تكنولوجيا التعليم االلكترو"ت بين ت ديات ال اضععر وآفاق المسععتقبم  كتاب الب

 القاهر  

 من موقت 17/9/2013(. "متارات التعلم ال اتت" بتاريب 2012السعيد  م مد الوريف. )

                post_13.html-http://sherifsedeek.blogspot.com/2012/04/blog 

(. "التدري  مفتومه  فعالياته  بنام برامج تدريبية وتقويمتا"   مار 2002مد. )اللعا"ت  حسععن أح

 الوروق للنور والتوزيت  عمان 

 (. "منظومة التعلم عبر الوبكات"  عالم الكت   القاهر   مصر2010عبد ال ميد  م مد. )

نععععععععايععا التنميععة   مستمر المعلومععاتيععة وق”(. "بيععداجوجيععا التعلم االليكترو"ت 2010عبيععد  وليم. )

 العربية رؤي واستراتيليات  ت رير ضيام الدين زاهر

من الموقت              11/9/2014(. "التعلم ال اتت ومبرراته", بتاريب 2011كورمي  أحمد السيد. )

dkordy/posts/282987http://kenanaonline.com/users/ahme 

  مار 2(. "التوجيه الفنت والتربوي"  ط2000النفيس  أحمد علت  وزيدان  م مد مصعععععععلفم. )

 الكتاب اللديد  ابريم  ليبيا         

(. "افاق تربوية متلدم   التعلم االلكترو"ت عبر شعععععععبكة اال"تر"ت"  2005التامي  م مد م مد. )

 .95  ةالدار المصرية اللبنا"ية  القاهر 

http://hunasotak.com/article/741
http://sherifsedeek.blogspot.com/2012/04/blog-post_13.html
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/282987
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(. ت رير ضععععيام الدين 2010مستمر المعلوماتية وقنععععايا التنمية العربية رؤي واسععععتراتيليات. )

 زاهر  "توصيات المستمر"  القاهر 

(. ارمار  العامة للتدري  التربوي واالبتعاث  خلة 1436وزار  التربية والتعليم السععععععععومية. )

 لمملكة العربية السعوميةالتدري  واالبتعاث  الداخلت والتارجت  الرياط  ا

(."مليم التدري  التربوي واالبتعاث"  شعععركة المدينة المنور  1432وزار  المعارف السععععومية. )

 لللباعة والنور  جد   المملكة العربية السعومية

 15/10/2015(. بتاريب 2015ويكيبيديا الموسععععوعة ال ر   مسععععاق هائم مفتو  عبر ار"تر"ت.)

      https://ar.wikipedia.org/wiki    من موقت            
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Research Abstract 

      Higher Education Institutions Seeking Professional Development To Technological 

Development,And The Skills Of Self-Learning Students I Have, To Keep Up With 

Scientific And Technological Developments Rapidly, And Using Educational 

Technology Innovations. The Open Courses And Widespread “Mooc" The Latest Of 

These Innovations, Where They Can Provide Electronic Decisions Are Open To A 

Number Of Learners Or Trainees. The Current Research Aims To Study The 

Effectiveness Of The License Of The International Computer Driving Using The 

Platform   Mooc On The Acquistion Of Students In Higher Education Technology 

Professional Development Skills, Self-Learning Program. The Researcher Has 

Designed A Program To Learn The License Of The International Computer Driving 

Using Mwokmooc Platform Skills, As Has Registered Clips Interactive Group Skills 

Included The Program, Are Registered On The Camtasia Studio 8 And The Work Of 

Editing Required Her Image And Sound (20 Passage), And Raising The Interactive 

Sections Of The Group Skills Included The Program   Included 40 Passage, And Text 

Files For Some Parts Contained Program , Also Developed Tests And Activities For 

Each Module Program, And Applied A Tribal Tests And Uday Ali Sample Included 

Find A Group Of Students Stage Of Higher Education. The Results Proved The 

Effectiveness Of Icdl Computer Driving Icdl Platform Mooc In The Achievement Of 

Learning Objectives And The Development Of Technological Professional 

Performance In The Context Of Academic Practices Program.  " 

Key Words: 

Icdl Computer, Mwokmooc Platform, Vocational Technological Development, Self-

Learning Skills, Educational Mini-Units (Educational Module). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


