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 في تطوير برنامج إعداد المعلمينMOOCs توظيف المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
ومعوقات تطبيقها بكلية التربية جامعة الخرطوم
1

عصام إدريس كمتور الحسن
الملخص

) في تطوير برنامج إعدادMOOCs(التعرف على دور المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
ّ هدف هذا البحث إلى
.المعلمين ومعوقات تطبيقها بكلية التربية جامعة الخرطوم

 عضو هيئة54  أُستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات؛ ُوزعت على عينة عشوائية بلغت،تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي
 أن المتوسط الحسابي الستجابات العينة على فقرات االستبانة ككل والمتعلقة: خلُص البحث إلى.تدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم
 هناك.) بدرجة موافقة مرتفعة3.78( بدور المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر في تطوير برنامج إعداد المعلمين بلغ

معوقات تحول دون توظيف هذه المقررات اإللكترونية مفتوحة المصدر في تطوير برنامج إعداد المعلمين بدرجة موافقة متوسطة
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية آلراء العينة نحو دور المقررات اإللكترونية. )3.57( وبمتوسط قدره

بناء على هذه النتائج تقدم الباحث بعدد من
ً .الجماعية في تطوير برنامج إعداد المعلمين تعزى لمتغيري التخصص وسنوات الخدمة
 اعتماد المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر كأحد أهم المستحدثات التقنية في الممارسة التعليمية:التوصيات أهمها

.بديًل عن األساليب التقليدية
ً الجامعية

 المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر؛ برنامج إعداد المعلمين؛ كلية التربية جامعة الخرطوم:الكلمات المفتاحية
Employing the Massive Open Online Courses (MOOCs) in the development of teacher preparation
program and its obstacles that using them from the point of view of teaching staff at the Faculty of
Education, University of Khartoum
Prof. Esam Edris Kamtor Al Hassan2
Abstract
This research aimed at identifying the role of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the development of
teacher preparation program, and its applying obstacles at the Faculty of Education, University of Khartoum.
The analytic descriptive method was followed. The questionnaire was used as a tool for data collection; it was
distributed to a random sample of 54 teaching staff members. The research concluded that: The average of
respondents' responses to the items of questionnaire that as a related to the role of MOOCs in the development
of teacher preparation reached (3.78) with high agreement degree. There are obstacles to the using of MOOCs
with moderate agreement degree and an average of (3.57).There is no statistically significant differences
between the averages of the views of the sample towards the role of MOOCs due to the specialization and
years of experience variables. Based on these results, the researcher presented a number of recommendations,
most important are: The accreditation of MOOCs as one of the important techniques innovations in university
instructional practice as an alternative to traditional methods.
Key Words: Massive Open Online Courses (MOOCs); Teacher preparation program; Faculty of Education,
University of Khartoum
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ال يتوقع تقليل أثاره إال بالتوظيف األمثل لمعطيات تكنولوجيا

مقدمة

المعلومات واالتصاالت وهي متوفرة وبتكلفة أقل ،وبالمقابل
جراء ذلك الحصول على أساليب لتقديم موارد تعلُّم بحيث
يتوقع ّ
ثم دمجها
يسهل نشرها للطًلب أينما كانوا ومتى ما أردوا ومن ّ
في الممارسة التعليمية التعلُّمية ،ويبرز من بين هذه المعطيات

تُعد قضية إعداد المعلم من القضايا المهمة التي أولتها ا ُلنظم

نظر لما لإلعداد التربوي
والمؤسسات التربوية كثير من االهتمام ًا

من تأثير على فاعلية الطالب المعلم من خًلل اكتسابه معارف،

ومهارات ،وخبرات تتصل بعمله وتطوره التربوي ،فقد ركزت مهنة

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCs

التعليم في العصر الحالي على كثير من الحقائق والمبادئ

عرف بأنها مواقع عبر اإلنترنت تتيح للمتعلمين الدراسة
والتي تُ ّ
عبر مقررات تعليمية إلكترونية مدرجة وفق جدول زمني معين،

العلمية والنفسية والتربوية التي ال تُكتسب بالمهارة فقط وانما
بالدراسة المنظمة.

وبساعات محددة أسبوعياً ،بحيث تسمح للمتعلمين الدراسة في

ومن هنا باتت معطيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمثل

أي وقت ومكان دون تحديد لعدد الملتحقين في المقرر على أن

تحديا للممارسات والمؤسسات التربوية المنوط بها إعداد المعلم؛
ً
فهي تبشر بتغيير الطرق التي ندرس ونتعلم بها ،فالتعليم

تُتاح الدراسة عبر محاضرات مرئية مسجلة قصيرة ومن خًلل
بعض التكليفات  Assignmentsواختبارات قصيرة Quizzes

ضمنا أن االعتماد على المعالجات النظمية
باستخدامها يعني
ً
التي تضم العمليات والمصادر وما يتبعها من توظيف للحاسوب
وشبكات إنترنت بغية الوصول إلى مصادر التعلُّم وانجازه

ومناقشات  Discussionمع إتاحية للطًلب باالنضمام إلى
مجتمع التعلُّم عبر المنصة بمتابعة المحاضرين ،وتحكم في
البيئة التعليمية اإللكترونية من ِقبل الجامعة المعنية .وهكذا

ثم الوصول إلى المحتوى والتفاعل معه،
بمراحله المختلفة ومن ّ
فضًل عن التخاطب مع المتعلم والمتعلمين اآلخرين .وبالمقابل
ً
فإن بيئة التعلُّم اإللكترونية باتت تعد من البيئات األساسية في

مجاناً ،وب ُكلفة تقتصر فقط على خدمة االتصال باإلنترنت

فيها المتعلم هو المحدد لما يتعلم ،وكيف ومتى يتعلم وتكون

وعليه تُبنى المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
MOOCsعلى حقيقة مفادها أن يحصل الجميع على الحرية

تميزت بإمكانية وصولها لعدد كبير من الطًلب على اإلنترنت

توليد التعلُّم الذاتي وجعل أنشطة التعلُّم تتمحور بشكل أكبر حول
المتعلم ،وتصبح الحاجة ماسة لمهارات التعلُّم الجديدة التي يكون

(موسى2014 ،م).

معطيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أدوات تيسر له

في التعليم دون عوائق وهذه الفلسفة قائمة على مفهوم االنفتاح

الحصول على هذه المعرفة وفي ظل ذلك تزايد الطلب على
التعلُّم اإللكتروني األمر الذي جعل مؤسسات التعليم العالي تهتم

أي أن المعرفة ينبغي لها االنتشار والمشاركة بحرية من خًلل
شبكة االنترنت.

بهذا النوع من التعليم كما أشار إلى ذلك الصالح ( )2007مما
أدى إلى ظهور العديد من نماذج التعلُّم اإللكتروني عن بعد في

وبالمقابل تستند  MOOCsكما يشير حجات ( )2015إلى

النظرية الترابطية والتي تعتمد على أن الطالب يتعلم بشكل

المدارس والجامعات مع وجود عدد من الجامعات التقليدية التي

أفضل عندما يتفاعل مع اآلخرين وأن دور المعلم وضع

إلكترونيا عن بعد على المستويات المحلية واإلقليمية.
تعليما
ً
تقدم ً

االستراتيجية العامة للموضوع على أن تترك للطًلب الوصول
الى النتائج النهائية كل بحسب وضعه المعرفي وقدراته

نتيجة لذلك شكلت بيئات التعُّلم اإللكتروني وما يرتبط بها من
ثم
تحديا ًا
أساليب
ً
كبير لدى التربويين بغية التفاعل معها ومن ّ
اإلفادة منها في تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية بما

التعرف على وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس
وبالتالي؛ فإن ّ
بكليات التربية نحو الدور الذي تلعبه منصات التعلُّم ذي

يمكن من استخدام هذه البيئات خدمة للتنمية الشاملة للطالب

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي

التعلم الذاتي .فالنقص في الموارد البشرية
المعلم واكسابه مهارات ُّ

تطوير برنامج إعداد المعلمين؛ يعد من أهم العوامل التي تبرز
-190-
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ثم ال يمكن تصور عملية توظيف
أهمية هذه التقنية ومن ّ
المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsما

عصام الحسن

أسئلة البحث

 -1ما دور المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

( )MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين من وجهة

التعرف على وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في مدى
لم يتم ّ

نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم؟

الحاجة إلى توظيفها في تطوير برنامج إعداد المعلمين.

 -2ما المعوقات التي تحول دون توظيف المقررات اإللكترونية

مشكلة البحث

إن التحدي الكبير الذي ربما يواجه التدريس في مؤسساتنا

الجماعية مفتوحة المصدر ) (MOOCsفي تطوير برنامج

الجامعية؛ هو كيف يتغير لتلبية متطلبات المستقبل من خًلل

إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ( .)MOOCsوبنظرة

 -3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

لواقع تدريس المقررات الجامعية لطًلب كلية التربية بجامعة

استجابات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة

جليا افتقاره إلى استخدام هذه التقنية ،ومن هنا
الخرطوم يبدو ً
تنبع مدى الحاجة إليها من حيث توفر نظام تعليمي مرن ،ومن

الخرطوم نحو دور المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة

التربية جامعة الخرطوم؟

التوظيف األمثل لتطبيقات اإلنترنت وبضمنها تقنية المقررات

المصدر ( )MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين

تُعزى إلى متغيري التخصص وسنوات الخدمة؟
أهداف البحث

حيث قدرة أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس هذه
المقررات على التعامل مع هذه التقنية باعتبارها إحدى

التعرف على دور المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة
ّ
المصدر  MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين من

المستحدثات لدعم استراتيجية استخدام اإلنترنت وزيادة كفاءة
وفعالية االتصال في التدريس الجامعي .وبالمقابل؛ فعلى الرغم

من الشعبية المتزايدة لـ  MOOCsفي جميع أنحاء العالم إال أنه

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة

موضع جدل في التعليم الجامعي ،فقد تم اعتماد العديد من

الخرطوم.

المحاضرات والمقر ارت في الجامعات ونمت بشكل سريع ولكن

 -الوقوف على المعوقات التي تحول دون توظيف المقررات

نموها أثار العديد من التساؤالت حول كيفية توظيفها لمستقبل

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي

التعليم الجامعي.

تطوير برنامج إعداد المعلمين بكلية التربية جامعة

من هنا تجئ هذه الدراسة إللقاء الضوء على تقنية المقررات

الخرطوم.

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsودورها في

 -الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات

تطوير برنامج إعداد المعلمين وما يرتبط بذلك من صعوبات قد

إجابات أفراد العينة نحو دور المقررات اإللكترونية الجماعية

تحول دون تطبيقها في تدريس المقررات الدراسية بكلية التربية

مفتوحة المصدر  MOOCsفي تطوير برنامج إعداد

جامعة الخرطوم.

المعلمين تُعزى إلى متغيري التخصص وسنوات الخدمة.

التعرف على
في ضوء ما سبق تتضح مشكلة البحث من خًلل ّ

أهمية البحث

دور  MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين ومعوقات

تبرز أهمية الدراسة من جدوى توظيف المقررات

توظيفها بكلية التربية جامعة الخرطوم.

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي التدريس

الجامعي كمستحدث تقني ازداد الطلب عليه في جميع أنحاء
العالم .وعليه يمكن توضيح أهمية الدراسة فيما يلي:

-1913
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 الوقوف على مهنية أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةجامعة الخرطوم في توظيف الـ  MOOCsفي التدريس

طالبا
عبر االنترنت (موكس) والتي التحق بها أكثر من ً 2000

بعنوان ( Connectivism and Connective Knowledgeأي

الجامعي ،وما يمكن أن تضيفه الدراسة من دور مأمول

الترابطية والمعرفة المترابطة) وكانت بشكل مجاني واعتبرت هذه

للمقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCs

الخطوة هي الخطوة األولى في الدورات المفتوحة عبر االنترنت

في تطوير برنامج إعداد المعلمين بكليات التربية بالجامعات

 MOOCsوالتي تعد الثورة الحقيقية في هذا المجال (حسن

 -توجيه االنتباه ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية إلى

من هنا برزت المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

ضرورة االهتمام بتنمية قدراتهم الذاتية في مجال توظيف
منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة

(واسعة االنتشار) كأحد أهم المستحدثات التقنية في الممارسة

2014،م).

السودانية.

التعليمية الجامعية المعاصرة والتي شاعت تُعرف بالموكس
اختصار للعبارة االنجليزية ( Massive
ًا
أو MOOCsوهي
.)Open Online Courses

المصدر  MOOCsفي التدريس الجامعي.

 -تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في توظيف

عرفها زوجي (2014م) بأنها طريقة جديدة تمكن آالف
وقد ّ
طًلب عالم اليوم من الدراسة عن بعد وبالمجان عبر اإلمكانات

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCs
في تدريس المقررات الجامعة بكلية التربية بجامعة

الهائلة التي توفرها شبكة األنترنت .وتقدم المقررات اإللكترونية

الخرطوم.

الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsعبر اإلنترنت من خًلل
ما ُيعرف بمنصات التعلُّم اإللكترونية وهي عبارة عن منظومة
برمجية تعليمية تفاعلية متكاملة متعددة المصادر على شبكة

حدود البحث

تتحدد الدراسة الحالية بما يلي:

 الحد المكاني :كلية التربية جامعة الخرطوم -الحد الزماني :العام الجامعي  2018 / 2017الفصل

اإلنترنت لتقديم المقررات الدراسية ،والبرامج التعليمية ،واألنشطة
التربوية؛ ومصادر التعلًّم اإللكترونية للمتعلمين في أي وقت وفي

 -الحد البشري :أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة

أي مكان بشكل متزامن وغير متزامن ،باستخدام أدوات تكنولوجيا

الدراسي األول.

المعلومات واالتصاالت التفاعلية؛ بصورة تمكن المعلم من تقويم

الخرطوم من حملة درجة الدكتوراه (أستاذ مساعد ،أستاذ،

المتعلم.

مشارك وأستاذ) ممن سبق لهم تدريس المقررات الجامعية

هذا ومن أشهر المنصات التعليمية اإللكترونية التي تقدم مقررات

للطالب المعلم بكلية التربية.

إلكترونية جماعية مفتوحة المصدر ):)MOOCs

اإلطار النظري

أUdacity -

مفهوم المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

أدى التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي

وهي شركة أطلقها صاحب أول مقرر مفتوح في جامعة ستانفورد

يشهده العالم اليوم إلى تسابق الجامعات في استخدام المقررات

 Sebastian Thrunمع آخرين برأس مال  21مليون دوالر

ثم جعلها أكثر فاعلية
اإللكترونية في التدريس الجامعي ،ومن ّ
كونها تخدم طًلب العلم في مواصلة دراستهم في أي مكان.

الجامعات للمساعدة في تصميم المساقات اإللكترونية وبثها عبر

أمريكي .وتقوم بالتعاقد مع علماء وأساتذة ومحاضرين بدالُ من

تغير كبي اًر
وبفضل التطور في تقنية اإلنترنت؛ فقد أحدث ذلك اً
في تقنيات التعلُّم عن بعد .ففي العام 2008م تطور األمر أكثر

منصتها.

حينما أطلق سيمنز بجامعة اثاباسكا في كندا أول دورة مفتوحة
-1924
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بEDX /

عصام الحسن

ب /مووك" قائمة على االنتاجMade MOOCs:

تستخدم هذه المقررات الفيديو التعليمي ويمكن أن تتضمن
مقررات رسمية ،وغير رسمية ،وتوظف أساليب التعلُّم التشاركي

وهي شراكة ال تهدف للربح بين معهد ماساتشوستس

للتكنولوجيا  MITوجامعة هارفارد Harvard University

بالواليات المتحدة ،والتي رصد لها مبلغ  60مليون دوالر أمريكي

مع استخدام برمجيات إلكترونية تفاعلية.

لتقديم مقررات تعليمية متنوعة مفتوحة للجميع دون أي شروط

ج /مووك" تزامنيةSynchronous MOOCs:

يتصف هذا النوع من المقررات بالمتزامنة من حيث وجود
تواريخ محددة للبدء في التعلُّم ،ويتحدد فيها مواعيد نهائية لتنفيذ

لًللتحاق.
جCoursera /

وغالبا ما تلتزم بالتقويم األكاديمي،
المهام واألنشطة والتقييمات،
ً

وهي مبادرة هادفة للربح أطلقتها جامعة ستانفورد Stanford

وتشجع هذه المقررات عمل المعلمين مع المتعلمين في فريق.

 Universityبالواليات المتحدة عام  2012بالتعاون مع بعض
المنظمات الخيرية برأس مال مبدئي  22مليون دوالر أمريكي

د /مووك" ال تزامنية Asynchronous MOOCs

لتحقيق نفس الغرض .تعمل على التعاقد مع الجامعات والكليات
التعليمية لتصميم مساقات الكترونية يتم بثها عبر منصتها

عبارة عن مقررات غير متزامنة ،ال تتقيد بتواريخ محددة ،وال

تلتزم بمواعيد لبدء تنفيذ األنشطة والتدريبات وانتهائها ،ومن مزايا

المجانية على اإلنترنت ،مقابل أن تحصل هذه الجامعات على

هذه المقررات أنه يمكن تعلمها في أي وقت وتناسب اختًلف

نسبة من األرباحwww.coursera.org.

التوقيت الزمني بين الدول.

وعلى الصعيد العربي هناك قليل من المنصات اإللكترونية التي

هـ /مووك" قائمة على التكيفAdaptive MOOCs:

أطلقتها مؤسسات خاصة ،مثل (إدراك) التي أطلقتها مؤسسة

تعتمد هذه المواقع على استخدام الخوارزميات للتكيف وتقديم
خبرات التعلُّم الشخصية ،على أساس التقييم وجمع البيانات

الملكة رانيا للتعليم والتنمية في األردن ،ورواق في الرياض،
وتغريدات في أبو ظبي .وتلعب جميع هذه المبادرات دور

المتعلقة بالمتطلبات القبلية وتقديم مستويات أصعب للمتعلمين،

أنشأتها الجامعات األميركية.

إطار المقرر ،وتستخدم استطًلعات الرأي ونتائج التقييم في

أنواع المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

مستقبليا ،وتعتبر مقررات  Cogbooksمن
تطوير المقررات
ً
هذا النوع.

الوسيط مع شركات  EDX &Coursera& Udacityالتي

بحيث يسمح للمتعلمين باالنتقال والتحرك ووفقا لخبراتهم في

()MOOCs

أمكن تصنيفها إلى عدة أنواع وهي (أبو خطوة:)2014،

و /مووك" قائمة على المجموعاتGroup MOOCs:

تعتمد على تكوين مجموعات تشاركية صغيرة من الطًلب

أ /مووك" قائمة على النقلTransfer MOOCs:

في هذا النوع توضع المقررات  MOOCsعلى مواقع

لزيادة اكتسابهم للمعلومات واحتفاظهم بها ،وهذا النوع من

الكترونية أو في نظم إدارة التعلم اإللكتروني ،وتتم العملية

المقررات ال يسمح بوجود أعداد كبيرة من المتعلمين ،ويعمل

التعليمية بوجود المعلم ،وتعتمد في جذب عدد كبير من

على تنمية مهارات ترتبط بأعمال خاصة مثل مقررات األعمال

المتعلمين على 'اسم المؤسسة التعليمية وتستخدم هذه المقررات

التجارية ،وفي هذا النوع يتم اختيار المجموعات باستخدام برامج

أساليب معتادة مثل المحاضرات المسجلة ،واالختبارات القصيرة.

على أساس المكان ،واالستعداد ،والنوع ،ولكل مجموعة مرشدين

يتابعون التزام المتعلمين بخطة تعلم المقرر وتنفيذ ما به من
تكليفات ،وقد استخدمت  Stanfordهذا النوع من المقررات.
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عصام الحسن

من يقوم بالتدريس ،كما وفرت للطالب الجامعي مواد علمية

Connectivist

مختلفة ومتعددة يمكن الحصول عليها من مكان واحد.

يعتد هذا النوع من المقررات مبدأ التواصلية ()connectivism

وعليه تكمن قيمة تقنية الموكس  MOOCsفي التدريس

والمعرفة المترابطة ( )connective knowledgeبتعزيز
عملية التعلُّم من خًلل ربط المتعلمين بشبكات التعلُّم بحيث تقوم

الجامعي في سهولة توظيفها ،كما تتميز بالموارد التعليمية
المفتوحة فيها عن الموارد األخرى بخضوعها لنظام ترخيص
وحماية ملكية مما يسهل من استخدامها وتكيفها دون إذن من

مجموعات المستخدمين باستكشاف المحتوى التعليمي الذي من

المؤلف صاحب حق الملكية.

خًلله يتم تكوين معارف جديدة تحددها األهداف التعليمية.

مؤخر
ًا
وعلى الصعيد المحلي بادرت جامعة السودان المفتوحة
للعمل على نشر بعض المقررات الجامعية المفتوحة عبر

ح /مقررات اإلكس مووكسX MOOCs:

يعتمد هذا النوع من المقررات في تقديم خدماته يمكن التعرف

اإلنترنت من خًلل إتاحة موارد بعض المقررات في برامج التربية

على مصادر التعلم المصورة كالمحاضرات وأفًلم الفيديو وتقديم

وبرنامج علوم الحاسوب وبرنامج العلوم اإلدارية بحيث تكون

االختبارات وبعض المواد التدريسية األخرى .ويشير حرف الـ X
في بداية المصطلح إلى طبيعة المقرر الذي ال يتم تقديمه كمقرر

وحاليا تعمل الجامعة
مشاعة للجميع تحت شعار "التعليم للجميع"
ً

التي تتضمنها البرامج الدراسية.

عليها المقررات األكاديمية؛ حيث كانت البداية في العام 2017م

ضمن برنامج دراسي وانما يقدم كامتداد ضمن هذه المقررات

على تفعيل منصتها التعليمية المعروفة باسم "تدارس" لتعرض

ط /مووك" قصيرة األجل :Mini MOOCs

بتخصص علوم الحاسوب.

وهي مقررات قصيرة المدى عادة ما تكون مرتبطة مع

برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في ضوء تكنولوجيا

قليلة ،وهي أنها أكثر مناسبة للمجاالت النوعية الدقيقة .ومن

أن بعض
بالنظر إلى واقع إعداد المعلِّم في الوطن العربي نجد ّ

الجامعات ،وتستمر لعدد من الساعات واأليام ،لتنمية مهارات

أمثلة

هذا

النوعmovement :

Badges

التعليم

مؤخ اًر إال ّأنه لم يصل بعد إلى
ّ
التقدم قد حصل في نظم اإلعداد ّ

Open

التحديات التكنولوجية
سيما في ضوء
ّ
المستوى المنشود ،وال ّ
المستقبلية .وقد كشفت العديد من الدراسات عن
التغيرات
ّ
و ّ
المنظمة العر ّبية للتربية والثقافة والعلوم عن واقع إعداد المعلِّمين
ّ
تطورات كبيرة
في الوطن العربي في السنوات األخيرة قد شهد ّ

((Clark,2013
توظيف تقنية الموكس  MOOCsفي التدريس الجامعي
يعد التعلُّم اإللكتروني من أساليب التعلُّم التي تجعل الطالب

الجامعي هم محور عملية التعلُّم (يتعلم وال ُيعلّم) بمساعدته على
التفاعل المستمر من خًلل ما يتضمنه من أنظمة إدارة التعلُّم

في أساليب اإلعداد في ضوء العديد من المبادئ التي تعنى

اإللكتروني ولعل هذا ما تسعى إليه تكنولوجيا التعليم .فبرمجيات
أنظمة إدارة التعلُّم Learning Management Systems

( )12 – 11 :2013في اعتماد نموذج نظري للتدريب ،وضوح

بتدريب المعلم واعداده بكليات التربية والتي أوجزها أبو شاويش

وتحديد أهداف التدريس ،تلبية الحاجات المهنية للطالب المعلم،

Learning

 LMSوادارة المحتوى Management
 Contentالخاصة بمنصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية

توجه برامج اإلعداد نحو الكفايات التقنية التعليمية ،أن يحقق

الجماعية مفتوحة المصدر في مؤسسات التعليم الجامعي عنص اًر

البرنامج التوافق بين األفكار النظرية والعملية واستثمار البرنامج

لنتائج البحوث والدراسات باإلضافة إلى استثمار معطيات

مهما لكل من عضو هيئة التدريس والطالب الستخدام شبكة
ً
اإلنترنت في التدريس الجامعي والتواصل مع الطًلب بطريقة

تكنولوجيا التعليم باالنتفاع من الوسائط التكنولوجية وتوظيفها
بفاعلية.

سهلة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بأساليب البرمجة من جانب
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وبنظرة سريعة إلى برنامج إعداد المعلم بكلية التربية جامعة

الدراسات السابقة

اطلع الباحث –في حدود علمه – على عدد قليل من

الخرطوم؛ نجد أن مقررات تكنولوجيا التعليم التي يتضمنها

الدراسات ذات الصلة تناولت مباشرة تقنية الموكس MOOCs

البرنامج (المدخل إلى تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي

في التدريس الجامعي من زوايا مختلفة وثانية تناولت مستحدثات

واستخدام الحاسوب في التربية) أضحت مكونات أساسية ينبغي

أخرى تدعم استراتيجية استخدام اإلنترنت؛ فهناك دراسة الجهني

أن يجتازها كل طالب معلم خًلل سنوات دراسته بكلية التربية

( )2017دراسة كانت من أهم نتائجها أن المقررات اإللكترونية

(مطلوبات كلية) حيث يتم تزويده بمعطيات تكنولوجيا التعليم

الجماعية مفتوحة المصدر تدعم بشكل عام الدافعية
ُّ
ذاتيا لدى الطًلب المسجلين في
واستراتيجيات التعلم المنظم ً
مقررات :المدخل إلى علم الفقه ،أساسيات الدعم النفسي ومقرر
مقدمة في برمجة ألعاب الفيديو وذلك في منصة رواق للتعلُّم

من خًلل تقديم الكفايات التكنولوجية التي من شأنها أن تسهم
في االرتقاء بالممارسة التعليمية التعلمية.
وعليه تدخل تكنولوجيا التعليم في النظام التعليمي كعملية بنائية
تسعى إلدامة النظام والبعد عن أي حالة

عصام الحسن

انحراف

عن بعد .اما دراسة الحسن وعبد العزيز ( )2016فقد هدفت
إلى تقصي أثر التعلُّم اإللكتروني على تنمية مهارة حل

( )Deviationمن شأنها أن تحدث خلل في هذا النظام
(الحسن)2017،؛ وهكذا فأنها أي تكنولوجيا التعليم تدخل في

المشكًلت في تدريس الرياضيات .ومما توصلت إليه الدراسة

إعداد وتطوير برامج المعلمين كعملية خارجية للسيطرة على

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات كل من

الجوانب المادية والتنظيمية منى خًلل التصميم المنظم

المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة حل المشكًلت ككل

للمدخًلت وتحديد نوع المدخل والعمليات التي يتعرض لها في

وما يتصل بها من مهارات جزئية :تحديد المشكلة واختيار الحل

ضوء المخرجات المطلوبة بحيث ال يترك للنظام مجال لًلختيار
العشوائي للمدخًلت؛ وبالتالي فإن أساس تطوير برامج يتطلب

والتقييم ونقل الخدمة إلى مواقف جديدة لصالح المجموعة
التجريبية التي درست بالتعلُّم اإللكتروني .وهناك دراسة Zheng

خًللها تحديد نواع المردودات المرغوبة تحت شروط معينة ومن

) )et. al, 2015والتي هدفت إلى فهم دوافع المتعلم نحو

معلومات توصيفية تستند إلى نظريات التعليم التي يتم من

االلتحاق بالمقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار؛ وقد

ثم البحث عن الفعالية التي تحقق هذا المردود األمر الذي من
ّ
شأنه أن يوسع من قاعدة البحث والتفكير لدى الطالب ولعل

خلُصت نتائج الدراسة إلى وجود أربع دوافع وراء التحاق

الدارسين بتلك المقررات تمثلت في :تلبية االحتياجات سيما

هذا ربما تسهم به تقنية الموكس . MOOCs

المهنية منها ،االستعداد للمستقبل ،إشباع الفضول باإلضافة إلى

وهكذا تجاوز مجال تكنولوجيا التعليم بمفهومه الشامل المعاصر

التشاركية والتواصل مع اآلخرين .بينما سعت دراسة أخرى

حدود األجهزة والمعدات إلى االهتمام بكل الممارسة التعليمية
والنظر إليها كنظام واحد موحد في تصميم عمليتي التعليم والتعلُّم

أجراها )( Hood,et.al,2015الستكشاف مدى تأثير دور
المتعلم وسياق التعلُّم على قدرته على تنظيم عملية تعلمه

وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف معينة تستند إلى أسس نظرية

بواسطة المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار ،ومن

ثم تسخير
ونتائج البحوث في مجاالت المعرفة المختلفة ومن ّ
اإلمكانات البشرية وغير البشرية بغية الوصول إلى تعلُّم يتسم

أهم ما خلّصت إليه الدراسة من نتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الدارسين الذين يسعون إلكمال دراستهم العليا من

بالكفاءة والفاعلية.

جهة وبين بقية الدارسين من جهة أخرى سيما فيما يتعلق

بالكفاءة الذاتية واستراتيجيات أداء المهمة ،الرضا الذاتي
والحصول على مؤشرات لتقييم عملية التعلُّم .أما دراسة حسنين
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وكمتور( )2015فقد هدفت للتعرف على وجهات نظر أعضاء

الزمان والمكان وتوفير قدر كبير من المعلومات .كما أجرى

هيئة التدريس في بعض كليات التربية بالجامعات السودانية نحو

حسين ( )2011دراسة هدفت في مجملها إلى التحقق من

الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات واالتصال في انتشار
صيغ التعلُّم الذاتي وقد خلُصت الدراسة إلى أن هناك وجهات

اتجاهات هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام
إدارة التعلُّم اإللكتروني جسور .وكان من نتائج هذه الدراسة
وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو نظام
إدارة التعلُّم اإللكتروني جسور ،وأظهرت العينة بالمقابل مدى

نظر إيجابية ألعضاء هيئة التدريس نحو الدور الذي تلعبه
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في انتشار مهارات التعلُّم الذاتي

حاجتهم للتدريب على استخدامه ،كما خلّصت الدراسة إلى عدم

وبالمقابل هناك دراسة ) ( Gillani&Eynon,2014والتي
هدفت إلى استكشاف أنماط االتصال في منتديات نقاش
وتحديد الدوافع التي دعت الدارسين لًللتحاق بها .وقد أظهرت

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو استخدام
نظام إدارة التعلُّم اإللكتروني بين أعضاء هيئة التدريس يعزى
للتخصص في الكليات العلمية واإلنسانية.

نتائج الدراسة أن من أهم دوافع التحاق الدارسين بالمقررات

وفي دراسة أجراها راضي وشاهين( )2010فقد هدفت إلى معرفة
المعوقات التي تواجه توظيف التعلُّم اإللكتروني في برنامج

المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار()MOOCs

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر التنمية المهنية وانعدام
فرصة الوصول إلى مصادر تعلُّم أخرى .كما هدفت دراسة

التربية التكنولوجية وسبل التغلب عليها في كلية فلسطين التقنية

دارسي منطقة الخليل التعليمية بجامعة القدس المفتوحة في
تطبيق التعلُّم اإللكتروني .وأظهرت النتائج أن درجة االستجابة

ما توصلت إليه وجود معوقات إدارية تتمثل في ضعف البرامج
التدريبية الموجهة للعاملين ،والقصور في تمويل متطلبات التعلُّم

في بدير البلح من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ومن أبرز

) )Osaily,2012إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه

الكلية للصعوبات في توظيف معطيات التعلُّم اإللكتروني من

اإللكتروني باإلضافة إلى معوقات في البنية التحتية تمثلت في

وجهة نظر أفراد العينة كانت بدرجة متوسطة .بينما كانت أبرز

ندرة اإلمكانات المادية ،ومعوقات تتعلق بالطًلب تمثلت في

في عدد أجهزة الحاسوب داخل المعمل .بينما هدفت دراسة بكر
والشيخ ( )2011إلى تطبيق تجربة تستخدم فيها تقنية التعلُّم

لمهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت .وهناك دراسة أخرى

ضعف وعيهم بثقافة التعلّم اإللكتروني ودوره وعدم اتقانهم

الصعوبات ضعف مستوى الدارس في اللغة اإلنجليزية ،والنقص

للجريوي ( )2010هدفت إلى تحديد أنماط استخدام أعضاء
هيئة التدريس والطًلب بالجامعات السعودية لنظام إدارة التعلُّم

عن بعد لتدريس مادة تعليم الكتابة لطًلب الفرقة األولى بشعبة

اإللكتروني؛ وكان من نتائجها ان هناك ما دل على اإليجابية
في استخدام نظام إدارة التعلُّم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء

التعليم األساسي بكلية التربية فرع كفر الشيخ طنطا ومن أهم ما
توصلت إليه الدراسة فقد ُوجد أن هناك أثر فعال ألسلوب التعلُّم
عن بعد في التحصيل وزيادة الفهم واالستيعاب مقارنة بأسلوب

هيئة التدريس ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الخدمة .أما

التدريس المعتاد الذي يعتمد على المحاضرة فقط .أما دراسة بن
علي ( )2011فقد هدفت إلى تحديد مفهوم التعلُّم اإللكتروني

دراسة الجاسر ( )2009فقد هدفت إلى التعرف على المعوقات
والتحديات التي تواجه التعلُّم عنن بعد في مؤسسات التعليم

ودور األستاذ الجامعي في ظل هذا النوع من التعليم من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة باتنة .ومن أهم ما خلّصت
إليه الدراسة؛ اتفق معظم أعضاء هيئة التدريس على أن التعلُّم

العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وقد أشارت إلى
أن أبرز المعوقات التي تواجه نجاح تطبيق التعلُّم عنن بعد من

تغيير في بناء وتطوير المقررات الجامعية،
اإللكتروني سيحدث ًا
وفي دور األستاذ الجامعي وفي عًلقته مع طًلبه والغاء عامل

وجهة نظر أفراد العينة هو نقص السياسات والتعليمات المتعلقة

بحقوق الملكية الفردية لمعدي المقررات وما يتبع ذلك من
-196-
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صعوبة ضبط الرقابة المؤسسية لمن من يقوم بتقديم المقررات

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعتي ام القرى والملك

الدراسية .بينما سعت دراسة الريفي وأبو شعبان ( )2009إلى
الكشف عن عوائق استخدام التعلُّم اإللكتروني من وجهة نظر

خالد وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تأييد أعضاء هيئة التدريس
بدرجة كبيرة للدور الذي يلعبه التعلُّم اإللكتروني في مواجهة

ك ٌل من األساتذة والطلبة والتقنيين ،وأظهرت نتائج الدراسة
ضعف الدعم الفني والمالي الًلزم لتوظيف معطيات التعلُّم

تحديات ومعوقات التعليم العالي وضعف إعداد ومهارات
اعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام مستحدثات التقنية

عموما والتعلّم اإللكتروني على وجه الخصوص .أما دراسة
ً
) )Abuloum & Khadash.2005فقد هدفت إلى تحليل

اإللكتروني.

أما دراسة ) )Yuen& Ma,2008فقد سعت للكشف عن مدى

اتجاهات الطًلب نحو التفاعل اإللكتروني وتحديد أثر كل من

قناعة أعضاء هيئة التدريس بجامعة هونج كونج واتجاهاتهم
نحو تكنولوجيا التعلُّم اإللكتروني ،وقد توصلت الدراسة إلى أن

الجنس والخدمة في هذه االتجاهات .وقد أشارت الدراسة إلى أن
التفاعل اإللكتروني عزز تعلمهم ،بينما لم يتضح وجود فرق دال

القناعة الذاتية لدى أساتذة الجامعة تعتبر من أبرز العوامل التي
تساعد على استخدام تكنولوجيا التعلُّم اإللكتروني .أما دراسة

إحصائيا لمتغيري الجنس والخدمة على االتجاهات نحو التفاعل
ً
اإللكتروني .بينما هدفت دراسة عيادات ( )2005إلى التعرف
على العقبات التي تواجه التعلُّم اإللكتروني والتي تواجه أعضاء

الدخيل ( )2008فقد هدفت إلى رصد آراء أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود حيال استخدام التعلُّم

هيئة التدريس في بيئتهم في العالم العربي .وقد خلُصت الدراسة
أن توظيف أدوات التعلُّم اإللكتروني ال زال في بداياته حيث

اإللكتروني في التعليم الجامعي ،ومن أهم ما خلُصت إليه من

نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.5

يواجه عقبات متعلقة بالبنية التحتية ،واألدوات اإللكترونية،

آلراء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود
حول محور جودة التعليم جراء استخدام التعلُّم اإللكتروني في

وتدريب الطًلب وأعضاء هيئة التدريس على اكتساب المهارات

التدريس تعزى لمتغيرات عديدة من بينها الخدمة ،المرتبة

اإللكترونية.

&Kelsey

كان من أهدافها الكشف عن فائدة تقديم المحتوى التعليمي على
نظام التعلُّم اإللكتروني (البًلك بورد) .ومن أبرز ما توصلت
إليه هذه الدراسة أن نظام التعلُّم اإللكتروني أسهم في تطوير

الدراسة على عينة من الطًلب وأعضاء هيئة التدريس في بعض

األنظمة التعليمية القائمة من حيث توفير تغذية راجعة تدعم

الجامعات األمريكية؛ كان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة
اعتبار الطًلب أدوات التعلُّم اإللكتروني أفضل الطرق للحصول

تقدم كل طالب صنفت من األدوار األكثر فائدة .بينما هدفت
دراسة غًلم ( )2007إلى التعرف على معوقات التعلُّم

على الواجبات والتغذية الراجعة كما أبدى العديد من الطًلب

األكاديمية .وفي ذات السياق فقد قام ) )Martin.2008بدراسة

وفي

دراسة

أخرى

أجراها

) )Dsouza,2004هدفت إلى معرفة أهم العوامل التي تزيد
من حافزية ودافعية الطًلب نحو التعلُّم عن بعد وقد أُجريت

ارتياحهم لحضور المحاضرات واستًلم المقررات عبر شبكة
اإلنترنت األمر الذي يتغلب على صعوبة الوصول إلى الجامعة
ويزيد من حفز ودافعية نحو التعلُّم.

اإللكتروني في جامعة الملك عبد العزيز .وكان من أهم نتائجها
عدم توفر حواسيب في القاعات المرتبطة باإلنترنت ،قلة توفر
التمويل الًلزم لدعم التعلُّم اإللكتروني .وعدم وجود فروق ذات

كما أجرى ) )Sudweeks,2003دراسة هدفت إلى تعزيز
التعاون والمشاركة في بيئات التعلُّم اإللكتروني وكان من نتائجها

داللة إحصائية في استخدام التقنيات التعليمية الحديثة تعزى

عاليا من وجهة نظر أفراد العينة
أن االتصال في مجموعات كان ً

للتخصص لدى أعضاء هيئة التدريس (اختًلف الكليات).

مع االستمتاع بالعمل الجماعي وتوفير المناقشات الجماعية بين
الطًلب وبعضهم البعض وتعزيز مهارات التعلُّم الذاتي .وفي

في الوقت الذي هدفت فيه دراسة يماني ( )2007إلى التعرف
على مدى قدرة التعلُّم اإللكتروني لمواجهة تحديات التعليم العالي
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التي تقدمها هذه المؤسسات للدارسين بمختلف فئاتهم .من جانب
آخر فقد أفاد الباحث من هذه الدراسات سيما في إعداد فقرات
محاور االستبانة ،وقد اتفقت الدراسة الحالية مع ما أشارت إليه
بعض هذه الدراسات من معوقات قد تواجه تطبيق نظام التعلُّم

الدراسة في نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير العمر
والمرتبة األكاديمية بينما أفادت بوجود فروق تعزى لمتغير
التخصص في االتجاه نحو توظيف اإلنترنت في التعلُّم

اإللكتروني في التعليم الجامعي وبضمنها توظيف المقررات

اإللكتروني لصالح التخصصات العلمية.

أما دراسة عبد السيد ( )2000فقد استعرضت نظام التعلُّم عن

وتمشيا مع هذا التوجه تجئ
التدريس واعداد البرامج الدراسية.
ً
هذه الدراسة لتتفرد بتناولها إلحدى أهم المستحدثات التقنية في

بعد في الجامعات السودانية واصدار حكم عن مدى كفاءته.
وقد خلُّصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن كفاءة نظم التعلُّم عن

الممارسة التعليمية الجامعية المعاصرة والتي ُعرفت بالموكس
( MOOCsالمقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر)

بعد في الجامعات السودانية ضعيفة سيما من حيث تصميم

التعرف على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التقنية في
بغية ّ
تطوير برنامج إعداد المعلمين ومعوقات توظيفها بكلية التربية

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ( )MOOCsفي

نظاما أقرب
المقررات والتقنية اإللكترونية المستخدمة وأنها تتبع ً
لًلنتساب منه لنظام التعلُّم عن بعد .وبالمقابل فقد قام كل من

جامعة الخرطوم في التدريس الجامعي ،وما يمكن أن تضيفه

الدراسة من معرفة خاصة بالعوامل التي يمكن أن توثر في هذا

السلطان والفنتوخ ( )1999بدراسة هدفت في مجملها إلى

التوظيف.

التعرف على كيفية االستفادة من شبكة اإلنترنت في التدريس
وتوظيفه لخدمة التعلُّم اإللكتروني والتعرف على مدى تقبل

إجراءات الدراسة

واستعداد المعلم والطالب للتعامل مع هذه التقنية ،ومن أبرز ما

منهج الدراسة

اإلنترنت في التدريس هي دوره في توفير كم هائل من مصادر

وصف الواقع وجمع ما يتصل به من معلومات ،والذي من شأنه

توصلت إليه الدراسة أن أهم العوامل التي شجعت على استخدام

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يهدف إلى

المعلومات مع إتاحة الوصول إليها لعدد كبير من المتعلمين

أن يزودنا بمعلومات وبيانات ذات قيمة علمية تؤيد ممارسات

واالطًلع على كل ما يستجد في مجال التخصص .باإلضافة

قائمة أو ترشد إلى سبل تغييرها إلى نحو ما ينبغي أن يكون

إلى الحرية في اختيار المحتوى.

عليه الوضع (مرسي.)1997 ،

وبالرجوع لما تم استعراضه من دراسات؛ نجدها قد جاءت

مجتمع وعينة البحث

متنوعة من حيث العناوين غير أنها تميزت بالتقارب في تناولها
لموضوع التعلُّم اإللكتروني ومعطياته من جوانب مختلفة ،فمنها

تمثل مجتمع البحث في جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية

التربية جامعة الخرطوم من حملة درجة الدكتوراه (أستاذ مساعد،

ما تناول شبكة اإلنترنت في التدريس وتوظيفها لخدمة التعلُّم
اإللكتروني والتعلُّم عن بعد ك ٌل من وجهة نظر أساتذة الجامعات

أستاذ مشارك وأستاذ) ويقومون بتدريس المقررات الجامعية
للطالب المعلم بكلية التربية خًلل الفصل الدراسي األول من

بمختلف المجتمعات العربية واإلقليمية والعالمية .أما الدراسات

العام 2018 – 2017م بإجمالي عدد  61حيث تم اختيار عينة

التي تناولت المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

عشوائية بلغت  54عضو هيئة تدريس والجدول التالي يوضح

مجملها دور مهم ومأمول لهذه المقررات – إذا أُحسن توظيفها

الخدمة):

( )MOOCsمباشرة؛ فما أشارت إليه من نتائج لعلها تعكس في

توزيع العينة بحسب متغيرات البحث (التخصص وسنوات

في مؤسسات التعليم الجامعي – في تطوير البرامج التعليمية
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الجدول ()1

الجدول ()2

تبعا لمتغيري التخصص والخدمة
توزيع أفراد العينة ً

معامالت الثبات والصدق الذاتي لالستبانة ككل ومحاورها

التخصص

العدد

سنوات الخدمة

العدد

علوم إنسانية

32

أقل من  5سنوات

19

علوم أساسية

22

 10 – 5سنوات

13

أكثر من  10سنوات

22

المجموع

54

المجموع

54

عدد

معامل

معامل الصدق

الفقرات

الثبات

الذاتي

0.88

0.941

0.89

0.942

0.88

0.941

م

المحور

1

األول

20

2

الثاني

18

االستبانة ككل

أداة الدراسة

وبموجب حساب معامل الثبات والصدق الذاتي؛ أصبحت
بذلك االستبانة في صورتها النهائية مكونة من ( )38فقرة ُوزعت
على محورين اثنين على النحو التالي:

لبلوغ أهداف البحث قام الباحث بتصميم استبانةُ ،عرضت في

صورتها األولية على محكمين من اختصاصيي وسائل

المحور األول :دور المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة
المصدر ( )MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم.
وعدد فقراته ( )20فقرة.
المحور الثاني المعوقات التي تحول دون توظيف المقررات
اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ) (MOOCsفي تطوير
برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بكلية التربية جامعة الخرطوم والذي بلغت عدد فقراته ()18
فقرة.

وتكنولوجيا التعليم وخبراء من التربويين ممن ذوي الصلة

بالمجال ،حيث طُلب منهم أن يبدوا مًلحظاتهم في مدى وضوح
صياغة فقرات االستبيان ومًلئمته لما وضع من أجله ،وقد اتفق

معظم المحكمين على صًلحية فقرات االستبانة باستثناء فقرتين
تباينت اآلراء حيال إحداهما وهي الفقرة التي تنص على "عدم
توفر خدمات اإلنترنت" ورأى الباحث تعديلها وأخرى نصها "ال
توجد خطة واضحة بالكلية لتوظيف المنصات اإللكترونية لتقديم
المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر" والتي حصلت

وبذلك أصبحت االستبانة بشكلها النهائي جاهزة للتطبيق

على نسبة موافقة أقل من  %80فكان أن ارتأى الباحث حذفها

وعليه فقد تم توزيعها على أفراد العينة ونظ ار لتواجد الباحث مع

وأُعتبر ذلك بمثابة صدق ظاهري.

أفراد العبنة في نفس المجتمع فقد كانت نسبة االستجابة كبيرة؛

تم حساب معامل الثبات لكل محور على حده ولًلستبانة ككل

فقد تم استرجاع عدد  47استبانة من أصل  50استبانة تم

بطريقة االتساق الداخلي () Internal Consistencyباستخدام

توزيعها.

معادلة ألفا كرونباخ (( )Alpha-Cronbachأبو حطب

المعالجة اإلحصائية

وصادق )2010،حيث بلغ  0.88للمحور األول و0.89

استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية األساسية من خًلل

للمحور الثاني وهي معامًلت ثبات جيدة ،كما ُوجد أن معامل
الثبات لًلستبانة ككل بلغ ( )0.88وهو معامل ثبات عال يكفي

برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSحيث
تمت اإلجابة عن أسئلة البحث باستخراج المتوسطات

ألغراض البحث العلمي .وبالمقابل تم حساب معامل الصدق

واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" وتحليل التباين األحادي

الذاتي لكل محور ولًلستبانة ككل بأخذ الجزر التربيعي لمعامل

بعا لمقياس
ودرجة الموافقة للفقرات وفقًا لمحوري االستبانة وذلك ت ً

الثبات والجدول رقم ( )2يوضح هذه النتائج.

ليكرت خماسي التدرج :موافق بشدة ( 5درجات) ،موافق (4

درجات) ،موافق لحد ما ( 3درجات) ،غير موافق (درجتان)،
غير موافق بشدة (درجة واحدة).
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ولتحليل استجابات أفراد العينة لفقرات االستبانة تم تصنيف

عرض ومناقشة النتائج

درجة الموافقة وفق طريقة حساب داللة المتوسطات الحسابية

لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه" ما دور المقررات

الجدول ()3
تبعا لطريقة حساب داللة المتوسطات
تصنيف درجة الموافقة ً
الحسابية

برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

تبعا للترتيب التالي:
ً

درجة الموافقة

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

المتوسط الحسابي

5.00 –3.68

2.34 –3.67

2.33 - 1

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ( )MOOCsفي تطوير
بكلية التربية جامعة الخرطوم؟ تم ترتيب الفقرات تناز ًليا وتصنيفها
وفق الترتيب المشار إليه عن طريق حساب داللة المتوسطات

الحسابية والجدول التالي يوضح نتيجة ذلك:

الجدول ()4
تبعا لدرجة الموافقة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول مرتبة تنازلياً ً
تسلسل

المتوسط

االنحراف

مرتبة

درجة

مواكبة التطورات والتحوالت العالمية لبرامج إعداد المعلمين.

14

4.36

0.83

1

مرتفعة

تتيح فرص تعليمية مرنة بتكلفة أقل.

18

4.35

0.83

2

مرتفعة

11

4.25

0.93

3

مرتفعة

تنمية مهارات الطالب المعلم في التعلُّم الذاتي والمستمر

4

4.25

0.86

4

مرتفعة

توفير وقت كاف لكي يعطي الطالب المعلم استجابته

2

3.97

0.99

5

مرتفعة

إكساب الطالب المعلم مهارة حل المشكًلت

7

3.96

0.98

6

مرتفعة

توفر تغذية راجعة تدعم تقدم كل طالب بحسب قدراته واستعداداته.

6

3.91

1.04

7

مرتفعة

إمكانية الوصول الى المقررات في أي وقت ومن أي مكان

12

3.83

1.07

8

مرتفعة

زيادة المستوى التحصيلي وتعزيز التعلُّم لدى الطالب المعلم

10

3.79

1.03

9

مرتفعة

زيادة دافعية الطالب المعلم نحو التعلُّم.

5

3.78

1.14

10

مرتفعة

بناء على حاجة الطالب المعلم.
اختيار محتوى البرنامج ً

19

3.73

1.15

11

مرتفعة

تزود بمؤشرات لتقييم عملية التعلُّم.

13

3.64

1.02

12

متوسطة

تنمية قدرة الطالب المعلم على البحث العلمي.

17

3.64

1.22

13

متوسطة

الفقرات

الفقرة

توفير المناقشات الجماعية والعمل المشترك بين الطًلب وبعضهم البعض وبين

الطالب وأستاذ المقرر

الحسابي

المعياري

الفقرة

الموافقة
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تسلسل

المتوسط

االنحراف

مرتبة

درجة

15

3.63

1.15

14

متوسطة

تتيح الفرصة للطالب المعلم لًلطًلع على كل ما يستجد في مجال التخصص.

3

3.56

1.18

15

متوسطة

توظيف الحقائق التي يمتلكها الطالب المعلم في المواقف الحياتية

20

3.51

1.11

16

متوسطة

تزيد من الشعور بالثقة بالنفس في تعلُّم أشياء جديدة

9

3.45

1.08

17

متوسطة

16

3.42

1.23

18

متوسطة

1

3.35

1.26

19

متوسطة

8

3.31

1.17

20

متوسطة

3.78

0.95

الفقرات

الفقرة

تجزئة محتوى المادة العلمية في المقرر إلى مودوالت مما يسهل من عملية الفهم

واالستيعاب.

إمكانية استخدام المقررات دون الحاجة إلى تثبيت برامج على الحاسوب؛ فقط

االتصال بشبكة اإلنترنت

تحقق مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين الطًلب المعلمين.
تجزئة محتوى المادة العلمية في المقرر إلى موديوالت مما يسهل من عملية الفهم

واالستيعاب

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري

الفقرة

الموافقة

مرتفعة

يتضح من الجدول رقم ( )4أن المتوسط الحسابي الستجابات

بمتوسط حسابي قدره (.)4.25أما بقية الفقرات التي جاءت

أفراد العينة على فقرات المحور األول ككل والمتعلقة بدور

بدرجة موافقة مرتفعة فهي على الترتيب10 ،12 ،6 ،7 ،2 :

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ()MOOCs

 19 ،5،حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (- 3.97

في تطوير برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة

 .)3.73وبالمقابل هناك تسع فقرات جاءت نتيجتها بدرجة

موافقة مرتفعة.

بأوساط حسابية قدرها (،3.51 ،3.56 ،3.63 ،3.64 ،3.64

متوسطة وهي الفقرات8 ،1 ،16 ،9 ،13،17،15،3،20 :

التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم قد بلغ ( )3.78بدرجة

 )3.31 ،3.35 ،3.42 ،3.45على الترتيب.

وبالرجوع للجدول رقم ( )4نجد أن أعلى متوسط حسابي
لفقرات هذا المحور جاء للفقرة رقم ( )14والتي نصها" مواكبة

ويمكن تفسير هذه النتيجة اإليجابية الستجابات أفراد العينة من

التطورات والتحوالت العالمية لبرامج إعداد المعلمين" حيث بلغ

أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم حيال دور

أعقبتها الفقرة رقم ( )18والتي تنص على" تتيح فرص تعليمية

في تطوير برنامج إعداد المعلمين إلى ما يمكن أن يعكسه

مرنة بتكلفة أقل" بمتوسط حسابي ( )4.35ثم الفقرتين (،)11

توظيف المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

( )4والتي نصهما" توفير المناقشات الجماعية والعمل المشترك

 MOOCsمن إسهام في تطوير برامج إعداد المعلمين بكلية

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ()MOOCs

( ،)4.36بانحراف معياري قدره ( )0.83وبدرجة مرتفعة،

التربية من حيث مواكبة المستجدات العالمية والتي ما فتئت
تنادي بأهمية التوظيف األمثل لمعطيات التعلُّم اإللكتروني،

بين الطًلب وبعضهم البعض وبين الطالب وأستاذ المقرر" تنمية
مهارات الطالب المعلم في التعلُّم الذاتي والمستمر" على الترتيب
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واتاحية لفرص تعلًم مرنة لكل متعلم بحسب إمكانياته وحاجاته

عصام الحسن

السلطان والفنتوخ ( )1999والتي أشارت إلى أن أهم العوامل
التي شجعت على توظيف التعلُّم اإللكتروني واستخدام اإلنترنت

ثم توفير قدر مناسب من التفاعل
في أي زمان وأي مكان ومن ّ
والعمل المشترك بين الطًلب وبعضهم البعض ،واكسابهم
مهارات التعلُّم الذاتي وحل المشكًلت وزيادة الدافعية نحو التعلُّم.

في التدريس هي دوره في توفير كم هائل من مصادر المعلومات
مع إتاحة الوصول إليها لعدد كبير من المتعلمين واالطًلع على
كل ما يستجد في مجال التخصص.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة

) )Sudweeks,2003والتي كان من نتائجها أن االتصال في
ُّ
عاليا من وجهة
مجموعات في بيئات التعلم اإللكتروني كان ً
نظر أفراد العينة مع االستمتاع بالعمل الجماعي وتوفير

إما إلدراك أعضاء
ويرى الباحث ّ
أن هذه النتيجة تبدو متوقعة ّ
بأن تقنيات التعلُّم
هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم ّ
اإللكتروني وما يرتبط بها من مقررات إلكترونية قد فرضت نفسها

المناقشات الجماعية بين الطًلب وبعضهم البعض وتعزيز
مهارات التعلُّم الذاتي .ومع دراسة الجهني ( )2017والتي

على المجال التعليمي وأضحى لها إسهامها في تطوير البرامج

أشارت إلى أن المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
تدعم بشكل عام الدافعية واستراتيجيات التعلُّم المنظم ذاتًيا لدى
الطًلب المسجلين في مقررات :المدخل إلى علم الفقه ،أساسيات

انخفاض تكاليفها وسهولة استخدامها وسرعة الحصول على

التدريسية الًلزمة إلعداد الدارسين في التعليم الجامعي سيما بعد
المعلومات وبأشكال متنوعة مع إمكانية استخدام للمقررات دون
الحاجة إلى تثبيت برامج على الحاسوب؛ فقط االتصال بشبكة

اإلنترنت وقد تعود كذلك إلى الفهم السليم ألعضاء هيئة التدريس

الدعم النفسي ومقرر مقدمة في برمجة ألعاب الفيديو وذلك في
منصة رواق للتعلُّم عن بعد .ومع دراسة Zheng et. al,

لما يمكن أن تتيحه تكنولوجيا المعلومات واالتصال من فرصة

) )2015ودراسة ) ( Gillani & Eynon, 2014والتي أبرزت

للطالب المعلم بكلية التربية من إطًلع على كل ما يستجد في

أن من أهم دوافع التحاق الدارسين بالمقررات اإللكترونية

بأن معطيات تكنولوجيا
مجال التخصص .أو إلدراكهم ّ
المعلومات واالتصال تعمل على تحقيق األهداف وتطوير

دراسة

) ( Hood,et.al,2015والتي أشارت إلى قدرة المتعلم على

لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه" ما المعوقات التي

تحول دون توظيف المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة

تنظيم عملية تعلمه بواسطة المقررات اإللكترونية الجماعية

المصدر ) (MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين من

الجماعية مفتوحة المصدر MOOCsالتنمية المهنية وانعدام
فرصة الوصول إلى مصادر تعلُّم أخرى والتشاركية والتواصل
مع

اآلخرين.

كما

تتماشى

مع

نتيجة

البرامج التعليمية بأعلى جودة وكفاءة.

مفتوحة المصدر فيما يتعلق بالحصول على مؤشرات لتقييم
عملية التعلُّم .ومع دراسة)) Kelsey & Dsouza,2004

ودراسة ) )Martin.2008والتي توصلت إلى أن نظام التعلُّم

تم ترتيب الفقرات تناز ًليا وتصنيفها وفق الترتيب المشار إليه عن

طريق حساب داللة المتوسطات الحسابية والجدول رقم ()5

اإللكتروني أسهم في تطوير األنظمة التعليمية القائمة ،حيث أن

يوضح نتيجة ذلك:

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم؟

الواجبات من حيث توفير تغذية راجعة تدعم تقدم كل طالب

صنفت من األدوار األكثر فائدة .وكذلك اتفقت مع دراسة

-20214

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol39/iss1/13

?????: Employing the Massive Open Online Courses (MOOCs) in the developm
مجلة اتحاد الجامعات العربية  )1(39لسنة 209-189 ،2019

عصام الحسن

()doi-10.12816/0053033

الجدول ()5
تبعا لدرجة الموافقة
لي ً
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني مرتبة تناز ً
تسلسل

المتوسط

االنحراف

مرتبة

درجة

الفقرة

الحسابي

المعياري

الفقرة

الموافقة

4

4.36

0.82

1

مرتفعة

8

4.01

1.08

2

مرتفعة

15

3.91

1.04

3

مرتفعة

18

3.84

1.07

4

مرتفعة

13

3.79

1.05

5

مرتفعة

17

3.78

1.14

6

مرتفعة

16

3.73

7

مرتفعة

11

3.72

0.96

8

مرتفعة

10

3.65

0.85

9

متوسطة

5

3.58

1.02

10

متوسطة

7

3.53

1.14

11

متوسطة

14

3.43

1.10

12

متوسطة

9

3.41

1.18

13

متوسطة

6

3.34

1.17

14

متوسطة

3

3.33

1.34

15

متوسطة

1

3.31

1.11

16

متوسطة

ضياع كثير من وقت الطالب في استخدام المقررات اإللكترونية.

2

3.16

1.01

17

متوسطة

ضعف مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت لدى الطالب المعلم بكلية التربية.

12

2.32

0.86

18

منخفضة

3.57

0.94

الفقرات
ضعف البنية التحتية في الوصول لخدمات اإلنترنت بكلية التربية جامعة الخرطوم مما
يحول دون الوصول للمقررات اإللكترونية.
عدم توفر القناعة الكفاية لدى أعضاء هيئة التدريس وتقبلهم الستخدام المقررات اإللكترونية
الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي التدريس الجامعي.
ضعف وقلة التمويل المالي الًلزم لدعم عملية توظيف المقررات اإللكترونية الجماعية
مفتوحة المصدر  MOOCsفي التدريس.

صعوبة ضبط الرقابة المؤسسية لمن من يقوم بتقديم المقررات الدراسية عبر منصات التعلُّم
ذي المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر .MOOCs
ال يوجد اعتماد أكاديمي رسمي في الكلية للمقررات اإللكترونية المفتوحة هائلة االلتحاق
MOOCs
ضعف اللغة اإلنجليزية لدى الطًلب المعلمين.

ضعف المستوى المهاري لدى بعض أعضاء هيئة التدريس في توظيف منصات التعلُّم ذي
المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCsفي التدريس الجامعي.
ضعف عملية تصميم المقرر الذي ُيبث عبر المنصة اإللكترونية.
صعوبة التحقق من أن الطالب المنضم للمقرر المقدم عبر منصات التعلُّم ذي المقررات
اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsهو من يمارس عملية التعلُّم.
ليس لدى الطالب المعلم الوقت الكافي في التعامل مع المنصات اإللكترونية التي توفر
المقررات اإللكترونية.

ارتفاع تكاليف الموارد الرقمية للمقررات اإللكترونية المقدمة على منصات التعلُّم ذي
المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر .MOOCs

عدم مراعاة المقررات المقدمة عبر منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية الجماعية
مفتوحة المصدر  MOOCsلخصائص الطًلب وقدراتهم الذاتية.

عدم تأقلم الطالب الجامعي للدراسة عبر منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية الجماعية
مفتوحة المصدر  MOOCsكونها تعتمد على التعلُّم الذاتي.

افتقار المقررات اإللكترونية التي تقدم عبر منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية
الجماعية مفتوحة المصدر MOOCsإلى التفاعل الحقيقي.

عدم امتًلك الطالب المعلم للمهارات الفنية والتقنية في التعامل مع منصات التعلُّم ذي
المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر .MOOCs
قلة الوعي لدى الطالب المعلم بكلية التربية بأهمية وجدوى المقررات اإللكترونية الجماعية

مفتوحة المصدر MOOCsفي التدريس الجامعي.

الدرجة الكلية

0.91

متوسطة
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يتبين من الجدول رقم ( )5أعًله؛ أن المتوسط العام

عصام الحسن

للمعوقات التي تحول دون توظيف المقررات اإللكترونية

ذي المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
( ،)MOOCsعدم مراعاة المقررات المقدمة عبر منصات التعلُّم

الجماعية مفتوحة المصدر ) (MOOCsفي تطوير برنامج

ذي المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCs

إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية

لخصائص الطًلب وقدراتهم الذاتية)( ،عدم تأقلم الطالب
الجامعي للدراسة عبر منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية
الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsكونها تعتمد على التعلُّم

( )8فقرات جاءت بدرجة مرتفعة) بمتوسطات تراوحت بين

الذاتي)( ،افتقار المقررات اإللكترونية التي تقدم عبر منصات
التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

(ضعف البنية التحتية في الوصول لخدمات اإلنترنت بكلية

 MOOCsإلى التفاعل الحقيقي)( ،عدم امتًلك الطالب المعلم
للمهارات الفنية والتقنية في التعامل مع منصات التعلُّم ذي

اإللكترونية)( ،عدم توفر القناعة الكفاية لدى أعضاء هيئة

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر ،)MOOCs

التربية جامعة الخرطوم قد جاء بدرجة موافقة متوسطة ()3.57

على الدرجة الكلية لفقرات هذا المحور وذلك على النحو التالي:
( )3.72-4.36وهي على الترتيب:

التربية جامعة الخرطوم مما يحول دون الوصول للمقررات

(قلة الوعي لدى الطالب المعلم بكلية التربية بأهمية وجدوى

التدريس وتقبلهم الستخدام المقررات اإللكترونية الجماعية

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي

مفتوحة المصدر  MOOCsفي التدريس الجامعي)( ،ضعف

التدريس الجامعي)( ،ضياع كثير من وقت الطالب في استخدام

وقلة التمويل المالي الًلزم لدعم عملية توظيف المقررات

المقررات اإللكترونية).

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن أعضاء هيئة

التدريس)( ،صعوبة ضبط الرقابة المؤسسية لمن من يقوم بتقديم
المقررات الدراسية عبر منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية

التدريس بكلية التربية ومن خًلل ممارستهم للتدريس الجامعي

الجماعية مفتوحة المصدر ( ،)MOOCsال يوجد اعتماد

اتصاال بالنظام القائم في الكلية وأكثر قرًبا من
هم أكثر
انفعاال و ً
ً
واقع الممارسة الفعلية وما يصاحبها من نواحي قصور

االلتحاق ( ،)MOOCsضعف اللغة اإلنجليزية لدى الطًلب

ومعوقات؛ فعدم توفر القناعة الكافية لديهم وتقبلهم الستخدام

أكاديمي رسمي في الكلية للمقررات اإللكترونية المفتوحة هائلة

المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي

المعلمين)( ،ضعف المستوى المهاري لدى بعض أعضاء هيئة
التدريس في توظيف منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية

التدريس الجامعي .وفي ظل ضعف البنية التحتية في الوصول

لخدمات اإلنترنت وضعف وقلة التمويل المالي وغيرها من

الجماعية مفتوحة المصدر MOOCsفي التدريس الجامعي)،

صعوبات مما وردت في سياق هذا المحور يمكن أن تحول دون

(ضعف عملية تصميم المقرر الذي ُيبث عبر المنصة
اإللكترونية) .بينما جاءت ( )9فقرات بدرجة متوسطة

توظيف المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر

بمتوسطات تراوحت بين ( )3.16 - 3.65وهي على الترتيب:

)(MOOCsفي تطوير برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر

(صعوبة التحقق من أن الطالب المنضم للمقرر المقدم عبر
منصات التعلُّم ذي المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة
المصدر  MOOCsهو من يمارس عملية التعلُّم)( ،ليس لدى

أعضاء هيئة التدريس كان نتاج ذلك أن تأثرت برامج اإلعداد

بالكلية وقلة كفاءتها .فوجود معوقات وان كانت بدرجة متوسطة
طبيعيا ما دام أنه ال يوجد في
في كلية التربية قد يبدو أم اًر
ً

األصل نظام تعليمي مثالي ال يعاني من المعوقات أو نواحي

الطالب المعلم الوقت الكافي في التعامل مع المنصات

القصور مادية كانت أو فنية تجهيزية أو مالية تحول دون بلوغ

اإللكترونية التي توفر المقررات اإللكترونية)( ،ارتفاع تكاليف
الموارد الرقمية للمقررات اإللكترونية المقدمة على منصات التعلُّم

أهدافه؛ إال أن التعرف على هذه المعوقات سوف يساعد على
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ثم وضع الخطط المستقبلية
الوقوف عندها والتصدي لها ومن ّ
لتذليلها.

الفرض األول "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

وهناك فقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي

بكلية التربية جامعة الخرطوم نحو دور المقررات اإللكترونية

قدره ( )2.32وهي :ضعف مهارات استخدام الحاسوب

الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي تطوير برنامج إعداد

واإلنترنت لدى الطالب المعلم بكلية التربية .وتبدو هذه النتيجة

المعلمين تعزى لمتغير التخصص.

( )a= 0.05بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس

منطقية ومتماشية مع الواقع؛ حيث أن غالبية طًلب الجامعات

الفرض الثاني "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الحاسوب والمام بالمهارات األساسية التي تمكنهم من التعامل

بكلية التربية جامعة الخرطوم نحو دور المقررات اإللكترونية

وبضمنهم طًلب كلية التربية قد أصبحوا على دراية بمبادئ

( )a= 0.05بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس

مع تقنية اإلنترنت بكل سهولة وان اختلفت مستوياتهم وعليه لم

الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي تطوير برنامج إعداد

وسائط أي مشكلة لدى الطالب المعلم بكلية التربية وربما

للتحقق من هذين الفرضين تم استخدام اختبار (تاء) t-test

يعد يمثل التعاطي مع الحاسوب واإلنترنت وما يرتبط به من

المعلمين تعزى لمتغير الخدمة".

التوظيف األمثل يمثل تحدي للجميع من طًلب وأعضاء هيئة

واختبار تحليل التباين األحادي One-way ANOVA

تدريس وعليه فإن هذه النتيجة ربما ال تتماشى مع دراسة (راضي

والجدولين التاليين يوضحان نتيجة ذلك:

وشاهين )2010،والتي أشارت إلى أن عدم اتقان الطًلب

الجدول ()6

لمهارات الحاسوب واإلنترنت يعتبر من المعوقات التي تواجه
توظيف التعلُّم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

نتيجة  t-testللمقارنة بين متوسطات آراء أفراد العينة حول
محوري االستبانة تبعاً لمتغير التخصص

أساسية

22

10.34 64.62

التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

وكذلك دراسة  )2012( Osailyوالتي خلُصت إلى أن درجة
االستجابة الكلية للصعوبات في توظيف معطيات التعلُّم

قيمة "ت"

إنسانية

32

66.76

8.95

ودراسة غًلم ( ،)2007ودراسة راضي وشاهين(،)2010

درجة الحرية

شعبان ( ،)2009كما اتفقت مع دراسة عيادات ()2005

القيمة االحتمالية

إن ما تمت اإلشارة إليه من معوقات لعله جاء متفقًا مع ما
توصلت إليه دراسة ك ٌل من الجاسر ( ،)2009الريفي وأبو

0.805

52

0.424

يتبين من الجدول رقم ( ،)6أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من

اإللكتروني من وجهة نظر أفراد العينة من هيئة التدريس كانت

قيمة "ف" المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجتي حرية

بدرجة متوسطة .بينما كانت أبرز الصعوبات ضعف مستوى

( )51 ،2وتحت مستوى داللة  0.05مما يبين ذلك؛ عدم وجود

الدارس في اللغة اإلنجليزية ،والنقص في عدد أجهزة الحاسوب

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية آلراء أفراد

داخل المعمل.

العينة تبعاً لمتغير التخصص بمعنى أن أعضاء هيئة التدريس

لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه" هل هناك فروق ذات

بكلية التربية جامعة الخرطوم من اختصاصيي العلوم اإلنسانية

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس

واألساسية قد اتفقوا على ما للمقررات اإللكترونية المفتوحة هائلة

بكلية التربية جامعة الخرطوم نحو توظيف  MOOCsفي

االلتحاق  MOOCsمن دور في تطوير برنامج إعداد المعلمين.

بناء على متغيري التخصص
تطوير برنامج إعداد المعلمين ً
وسنوات الخدمة؟ تمت صياغة الفرضين الصفريين التاليين:

وربما تُفسر هذه النتيجة على خلفية أن توظيف المقررات
اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsقد أضحى
-205-
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مهما لتدريس المقررات الجامعية في برنامج إعداد المعلمين
ًا
أمر ً
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والتي تساوي  .2.55وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
) )Abuloum & Khadash.2005ودراسة الدخيل ()2008

بكلية التربية جامعة الخرطوم ،وأن غالبية أعضاء هيئة قد
أصبحوا على إدراك تام بذلك ،األمر الذي يعكس من جهة أخرى

في الوقت الذي لم تتفق فيه مع دراسة الجريوي ( )2010فيما

رغبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في توظيف هذه المقررات

توصلت من وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
الخدمة فيما يتعلق باستخدام نظام إدارة التعلُّم اإللكتروني من

اإللكترونية في تطوير برنامج إعداد المعلمين .وقد يوحي ذلك

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

بمدى ازدياد الوعي التقني والمعلوماتي لدى أعضاء هيئة

التدريس.

وتدل هذه النتيجة الواردة في الجدولين السابقين  7 ،6على

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة غًلم ()2007

أن جميع أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

ودراسة حسين ( )2011بينما لم تتوافق مع ما أشارت إليه دراسة

جامعة الخرطوم من ذوي الخدمة أقل من ( )5سنوات والذين
لديهم خبرة بين ( )10-5وأولئك الذين لديهم خبرة أكثر من

ألل ( )2002إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد

( )10سنوات وبمختلف تخصصاتهم يتفقون في جميع ما ذكر

العينة من أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير التخصص في
االتجاه نحو توظيف اإلنترنت في التعلُّم اإللكتروني لصالح

من فقرات فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه المقررات

التخصصات العلمية.

اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي تطوير

برنامج إعداد المعلمين.

جدول ()7

تأسيسا لما سبق يمكن القول بأن جدوى المقررات اإللكترونية

نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي ( One-way

الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي التدريس الجامعي،

 ،)ANOVAللمقارنة بين متوسطات آراء أفراد العينة حول

لم يعد مرتبط بالخدمة أو التخصص ،كما تعكس النتيجة فيما

محوري االستبانة تبعاً إلى لمتغير الخدمة

مصدر التباين

مجموع المتوسطات

الكلي

درجات الحرية

المجموع

متوسط المربعات

المجموعات

4982.38

53

-

قيمة" " ف"

داخل

4879.20

51

95.67

القيمة االحتمالية

المجموعات

وخبراتهم لما يمكن أن تسهم به هذه المقررات من تطوير في

االستنتاج

بين

103.63

2

51.82

يراه الباحث مدى إدراك أفراد العينة بمختلف تخصصاتهم
برامج إعداد الطالب المعلم بكليات التربية وبالتالي نقل
المقررات من المواد المطبوعة الى التقنيات اإللكترونية أو
االنظمة اإللكترونية التي تتيح التفاعل والعمل المشترك بين

الطًلب وبعضهم البعض وبين الطالب وأستاذ المقرر وتوفير

ال
0.542

0.584

المناقشات الجماعية والتغذية الراجعة التي تدعم تقدم كل طالب

توجد

فروق

بحسب قدراته واستعداداته في أي وقت ومن أي مكان ،األمر
بناء على حاجة الطالب المعلم
الذي يعني اختيار المحتوى ً
وتوفير وقت كاف لكي يعطي الطالب المعلم استجابته وزيادة
الدافعية والمستوى التحصيلي وتعزيز عملية التعلُّم الفعال .وعليه

ُيًلحظ من الجدول رقم ()7؛ أن الفروق بين استجابات أفراد
العينة على فقرات االستبانة حول دور المقررات اإللكترونية
الجماعية مفتوحة المصدر  MOOCsفي تطوير برنامج إعداد

ينبغي على مؤسسات التعليم العالي مستقبًلً ،وضع نظم لتقييم

إحصائية حيث أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف"

كلية منها ،وكيفية جعلها وسائل استراتيجية؛ لنشر المعرفة

المعلمين تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ،لم تكن ذات داللة

الموكس  MOOCsوتحليل مدى استفادة الجامعات والمجتمع

المقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجتي حرية ()51 ،2

والتعاون الذي يحفز التبادل العالمي للمعرفة ،وكيفية إسهام هذه
-206-

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol39/iss1/13

?????: Employing the Massive Open Online Courses (MOOCs) in the developm
مجلة اتحاد الجامعات العربية  )1(39لسنة 209-189 ،2019

()doi-10.12816/0053033

أبو شاويش ،عبد اهلل عطية ( .)2013برنامج مقترح لتنمية
مهارات تصميم المقررات اإللكترونية عبر الويب لدى
طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى بغزة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسًلمية ،كلية التربية
بغزة.

المقررات في دعم التنمية المستقبلية في التعليم ،وتوفير فرص
أوسع في مجاالت التنمية المهنية والشخصية.
التوصيات

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن استخًلص

التوصيات التالية:

بكر ،عبد الجواد؛ الشيخ ،محمد( .)2011منهج مقترح
الستخدام أسلوب التعلُّم عن بعد في التعليم الجامعي".
قراءات في التعلُّم عن بعد" ،اإلسكندرية :دار الوفاء
للنشر.

 اعتماد المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCsكأحد أهم المستحدثات التقنية في الممارسة
التعليمية الجامعية المعاصرة لزيادة فعالية التدريس الجامعي

بديًل عن األساليب التقليدية والتلقين.
ً

بن علي ،راجية ( .)2011التعليم اإللكتروني من وجهة نظر
أساتذة الجامعات ،دراسة استكشافية لجامعة باتنة ،مجلة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 تضمين الخطة الدراسية بكليات التربية موضوعات عنالمقررات

اإللكترونية

الجماعية

مفتوحة

( )MOOCsوتدريب الطًلب على التعامل معا.

عصام الحسن

المصدر

الجاسر ،غادة (2009م) .التحديات التي تواجه التعلُّم عن بعد
في مؤسسات التعليم العالي وآليات مواجهتها من وجهة
نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة طيبة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية،
مكة المكرمة.

 تطوير البنية التحتية القائمة لشبكة اإلنترنت بكلية التربيةجامعة الخرطوم لتسهم بكفاءة في توظيف أمثل للمقررات
المقررات اإللكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCs
في التدريس الجامعي واتاحة استخدامها لجميع أعضاء

الجريوي ،عبد المجيد عبد العزيز ( .)2010تقويم تجربة
الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة التعليم
اإللكتروني جسور ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
أم القرى ،كلية التربية ،مكة المكرمة.

هيئة التدريس والطًلب.

 ضرورة أن تسعى كلية التربية جامعة الخرطوم على المدىالقريب لعمل شراكة مع منصات عربية للمقررات االلكترونية
المفتوحة هائلة االلتحاق بغية االستفادة منها في تقديم

الجهني ،ليلي سعيد ( .)2017المقررات اإللكترونية الجماعية
مفتوحة المصدر( )MOOCsودورها في دعم الدافعية
ذاتيا .مجلة الدراسات
واستراتيجيات التعلُّم المنظم
ً
التربوية والنفسية .مجلة محكمة تصدر عن الجامعة
اإلسًلمية بغزة ،العدد ( ،)4المجلد ( ،)25ص ص 228
– .257

المقررات العلمية المختلفة (مطلوبات الكلية) بما يسهم في

تطوير عملية إعداد الطالب المعلم.
المراجع

أوًال :المراجع العربية:
أبو حطب ،فؤاد؛ صادق ،أمال ( .)2010مناهج البحث وطرق
التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية
واالجتماعية .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

حجات ،شريفة ( ،)2015تصميم وادارة المووك .المؤتمر
الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد،
الرياض.
حسن ،حبيبة (2014م ) .موك ثورة في التعليم عن بعد ،مقالة
علمية منشورة .مجلة العربي الجديد .متوفر على الموقع
اإللكترونيhttp://www.new-educ.com/c-:
quoi-un-mooc

أبو خطوة ،السيد عبد المولى ( .)2014المقررات اإللكترونية
المفتوحة واسعة االنتشار  MOOCsوعولمة التعليم.
مجلة التعليم اإللكتروني ،العدد الرابع عشر.
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الحسن ،عصام إدريس كمتور (2017م) .منظومة تكنولوجيا
التعليم .الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنشر.

عصام الحسن

زوحي ،نجيب (2014م) .ما هو ال ،MOOCsمجلة تعليم
جديد اإللكترونية ،أخبار وأفكار تقنيات التعليم .متوافر
على الموقع اإللكتروني
www.neweducation.com http://

الحسن ،عصام إدريس؛ وعبد العزيز هالة إبراهيم( .)2016أثر
التعلُّم اإللكتروني على تنمية مهارة حل المشكًلت في
تدريس الرياضيات لدى طًلب المستوى األول بكلية
التربية جامعة الخرطوم ،مجلة الدراسات التربوية
والنفسية ،جامعة السلطان قابوس ،المجلد  ،10العدد
الثاني ،ص ص .355- 339

السلطان ،عبد العزيز والفنتوخ ،عبد القادر(1999م) .اإلنترنت
في التعليم :مشروع المدرسة اإللكترونية ،مجلة رسالة
الخليج العربي ،العدد ( ،)71ص ص .115 – 79
الصالح ،بدر بن عبد اهلل( .)2007متطلبات دمج التعليم
اإللكتروني عن بعد في الجامعات السعودية من وجهة
نظر الخبراء .رسالة التربية وعلم النفس ،العدد ،29
ص ص 62 – 35

حسنين ،مهدي سعيد؛ كمتور ،عصام إدريس (2015م) .دور
تكنولوجيا المعلومات واالتصال في انتشار صيغ التعلُّم
الذاتي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض
كليات التربية السودانية .مجلة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات النفسية ،)9(3 ،ص ص – 177
.214

عبد السيد ،ليلى علي( .)2000نظم التعلُّم عن بعد في
الجامعات السودانية .واصدار حكم عن مدى كفاءتها.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخرطوم كلية
التربية ،الخرطوم.

حسين ،هاشم بركات( .)2011اتجاهات أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعلُّم
أنموذجا ،الندوة
اإللكتروني جسور ،جامعة الملك سعود
ً
األولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال في التعليم
والتدريب ،الرياض.

عيادات ،يوسف (2005م) .التعليم اإللكتروني :العقبات
والتحديات والحلول المقترحة .مجلة الدراسات التربوية
واالجتماعية ،القاهرة :جامعة حلوان ،المجلد  ،11العدد
 ،3ص ص .236 – 207

الدخيل ،إبراهيم ( .)2008دراسة لعضوات أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود نحو استخدام
التعليم اإللكتروني في التعليم الجامعي ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،الرياض.

غًلم ،كاميليا ( .)2007معوقات التعليم اإللكتروني في
الجامعات السعودية بالتطبيق على جامعة الملك عبد
العزيز ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك عبد
العزيز ،كلية التربية ،جدة.

راضي ،ميرفت؛ وشاهين ،إبراهيم( .)2010معوقات توظيف
التعليم اإللكتروني في برنامج التربية التكنولوجية وسبل
التغلب عليها في كلية فلسطين التقنية .المؤتمر العلمي،
التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ،جامعة األقصى،
غزة ،أكتوبر 2010م.

آلل ،زكريا يحي ( .)2002اإلنترنت في التعليم وواقع البحث
العلمي .الرياض :مكتبة العبيكان.
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القاهرة :عالم الكتب.
موسى ،عبد الباسط محمد شريف ( 2014م) .الوحدة
التدريبية الـ  .MOOCsالخرطوم :مطبعة جي تاون.

الريفي ،محمد؛ أبو شعبان ،سمر (2009م) .عوائق استخدام
التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية .المؤتمر
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