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ِ
الحسج هللا الحي كمفشا بالتفكخ َ ِ
ِ
الح ْكَخ لِ ُتَبِّض َؼ ِلمهش ِ
اس َما ُنِّد َل
َندْلَشا إَلْض َغ ِّ
{وأ َ
َّللا َل ُك ُػ َ
اآليات َل َعهم ُك ْػ َت َت َف هكُخو َن} [البقخةَ ،]212 :
{ك َحل َغ ُيَبّض ُؼ ه ُ
آن عَمى جب ٍل هل أخَي َت ُو َخ ِ
اش ًعا ُّم َت َرِّج ًعا ِم ْؼ َخ ْذَض ِة ه ِ ِ
ال َن ْز ِخُُ َيا لِمهش ِ
اس َل َعهم ُي ْػ
إَلْض ِي ْػ َوَل َعهم ُي ْػ َي َت َف هكُخو َن} [الشحلَ{ ،]٤٤ :ل ْؽ أ َ
َندْلَشا َى َحا اْلُقْخ َ َ َ َ َ ْ
َّللا َوتْم َغ األ َْم َث ُ
ّ
{إن ِفي َخْم ِق ه ِ
اب  120اهل ِحيؼ ي ْح ُكخو َن ه ِ
ض و ِْ ِ
ات أل ُْولِي األَ ْلَب ِ
ؽدا
آلي ٍ
َي َت َف هكُخو َن} [الحذخ ،]21 :ه
اما َوُق ُع ً
اختالف الهمْض ِل َوالهش َي ِار َ
َ َ ُ
الد َس َؽات َواألَْر ِ َ
َ
َّللا قَض ً
ض رهَُشا ما َخَمْقت ى َحا ب ِ
وعَمى جُشؽُ ِِيػ وي َت َف هكخو َن ِفي َخْم ِق ه ِ
ِ
ِ
{و ُى َؽ اهل ِحي
اط ً
ََ ُ
َ َ َ
اب الهش ِار} [آل عسخانَ .]٩١٩ - 120 :
ْ ََ ُ
ال ُسْب َحاَن َغ َفقَشا َع َح َ
الد َس َؽات َواألَْر َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ات ّلَق ْؽ ٍ َي َت َف هكُخو َن}[الخعج، ]٣ :
ضيا َرَواسي َوأَْن َي ًا
آلي ٍ
ضيا َزْو َجْض ِؼ ا ْثَشْض ِؼ ُي ْغذي الهمْض َل الهش َي َار ه
َمهج األَْر َ
إن في َلل َغ َ
ار َو ِمؼ ُك ِّل الث َسَخات َج َع َل ف َ
ض َو َج َع َل ف َ
َ
{و ِمؼ ِ ِ
ِ
إن ِفي َللِ َغ آلي ٍ ِ
ِ
{وأ َْو َحى َرُُّ َغ
اجا ّلِ َت ْد ُكُشؽا إَلْض َيا َو َج َع َل َبْضَش ُكػ هم َؽهد ًة َوَر ْح َس ًة ه
آياتو أ ْ
َن َخَم َق َل ُكػ ّم ْؼ أَن ُفد ُك ْػ أ َْزَو ً
َ
َ ْ َ
ات ّلَق ْؽ ٍ َي َت َف هكُخو َن} [الخو َ ،]21 :

ه ِ
ِ ِ
َن ا هت ِخ ِحي ِم َؼ اْل ِـجَب ِ
ؽتا َو ِم َؼ ه
إَلى الهش ْح ِل أ ِ
اب
ال َي ْخُخ ُج ِمؼ ُب ُ
اسُم ِكي ُسُب َل َرُِّ ِغ ُلُل ً
ال ُبُض ً
طؽِن َيا َشَخ ٌ
الذ َج ِخ َو ِم هسا َي ْع ِخ ُشؽ َن ُ 86ث هػ ُكمي مؼ ُك ِّل الث َسَخات َف ْ
اس ه ِ ِ
ِ ِ ِ
اء ِّلمهش ِ
آلي ًة ّلَِق ْؽ ٍ َي َت َف هكُخو َن} [الشحل .]82 - 86 :والتفكخ لضدت عبارة عؼ جمدة تأمل ،بل ىي عسمضة
ُّم ْخَتِم ٌ
إن في َلل َغ َ
ف أَْل َؽاُن ُو فضو ش َف ٌ
عمسضة مشعسة تقؽ عمى البحث الجاد اليادف الى الحرؽل عمى السعخفة وتؽلضجىا.

انشا في مجمة السعيج الجولي لمجراسة والبحث " جدخ "  Global Institute for study and research GISRقج أخحنا عمى عاتقشا

تحسل مدؤولضة نذخ البحث العمسي ال سترف بالججية واالصالة ونحؼ في الدشة الخابعة مؼ عسمشا الستؽاصل الجؤوب لسداعجة الباحثضؼ عمى
للغ ،فيحا ىؽ العجد الخابع في السجمج الخابع وفضو بحث لمجكتؽر مفضج أبؽ مؽسصى مؼ الجامعة العخُضة السفتؽحة فخع االردن وىؽ بعشؽان " دراسة

وصفضة لسشرة تعمضسضة تسدج التطؽرات التكشؽلؽجضة الحجيثة في عسمضتي التعمػ والتعمضػ تجخُة خاصة مع التؽجضيي األردني" حضث ىجف البحث
إلى تؽضضح الكضفضة التي يسكؼ بيا الجسع بضؼ العجيج مؼ التطبضقات التكشؽلؽجضة الحجيثة في إطار تكاممي فعال ومشسج ويسكؼ تطبضقو في

السجارس وعمى نطاق واسع ضسؼ كمفة مادية م حجودة .ففي الجراسة يعخض الباحث وصفا لتمغ السشرة والتطبضقات التكشؽلؽجضة السؽظفة خالليا
ويذخح عؼ تجخُة عسمضة وظف خالليا تمغ التطبضقات التكشؽلؽجضة في عسمضتي التعمػ والتعمضػ السجرسي ،فقج وظفت فكخة السشرات التعمضسضة

والتعمػ عؼ بعج مؼ خالل الرفؽف االفتخاضضة ،وا لتعمػ الشقال في بضئة واحجة ،وقج وضحت الجراسة الفمدفة التي تبشتيا السشرة التعمضسضة مثل
التعمػ الحاتي والتعمػ التعاوني.

ان ادارة مجمة السعيج الجولي وىي تقج ىحا العجد لتزع خبختيا في خجمة الباحثضؼ والسؤسدات البحثضة عمى كافة السدتؽيات ابتجاء

مؼ فكخة البحث وانتياء بشذخه.
شك اخ لسؼ مشحشا ثقتو

التحخيخInfo:gisr.org.uk
Gisr-j@hotmail.com
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تجخُة خاصة مع التؽجضيي األردني
الدكتور مفيد أحسد أبوموسى
الجامعة العربية السفتوحة فرع األردن
M_abumusa@aou.edu.jo
ممخـ

 :سعععا الد ارسععة الحاليععة ضلععى كوفععيا ال يفيععة التع

س ع ب ععا

الجس ععن ب ععي العدت ععد مع ع التيةياع ععاة الت شولو ي ععة الحدتث ععة فع ع ضطع ععار
ك عامم فععاو نمعشسج نيس ع كيةياعف فع السعدارل ننمعى ويعا ناسععن
فس كمفة ماد ة محعدند .ففع الد ارسعة ععرب الةاحعا نتعفا لتمع
السشرععة نالتيةياععاة الت شولو يععة السولفععة شرل ععا نيذععرح ن ع كجربععة
نسميعة نلعخ شرل ععا كمع التيةياعاة الت شولو يععة فع نسميتع الععتعم
نالتعمععي السدرس ع ف فاععد نلفععا ف عر .السشرععاة التعميسيععة نالععتعم ن ع
بعععد مع شععرو الرععفوض ا،فت ارفععيةف نالععتعم الشاععاو فع بي ععة ناحععد.ف
نق ععد نف ععحا الد ارس ععة الفمد ععفة التع ع كةشت ععا السشر ععة التعميسي ععة مثع ع
التعم الذاك نالتعم التعانو

الكمسات السفتاحضة :السشراة التعميسيةف موكسف الرفوض

ا،فت ارفيةف التعم الشااو.

نالعذععرنن م ع كيععوراة مختمفععة اععو مععا حااتععف التاشيععة
الحدتثععة ف ع

الحيععا.ف ض عععد الحاسععو

سع ععيد اع ععذ التاشيع ععةف نيعع ععد اهوتروع ععا نكيةيااكع ععف أبع ععره
وتععاتج كولي ععخ الحاس ععو فع ع شدم ععة الةذع عرية سع ععا
ناوع س كأثير اذ الشتاتج نمعى التعمعي ف العذ اعو بعا
الرقع نالتاععد أل أمععة كدععتثسر اععذ التاشيععة فع كدع ي

نسميعة العتعم نالتعمععي ف نل رعاو السعرفععة لستماي عاف سعوا

أك ععان ا ععذا الستماع ع معمس ععا أ طالة ععا ف ن َّ
ألن كع ع ك ي ععر
ا تس ع ع ععان

Dr. Mofid Ahmed Abu Mousa
Arab Open University of Jordan
M_abumusa@aou.edu.jo
Abstract: The present study sought to explain how
many modern technological applications could be
combined in an effective and productive integrated
framework that could be applied in schools and
broadly within limited material costs. In the study,
the researcher describes the platform and the
technological applications he employs and explains
a practical experience in which he used these
technological applications in the processes of
learning and school education. The idea of teaching
platforms and distance learning through virtual
classrooms and mobile learning in one
environment, Adopted by the educational platform
such as self-learning and collaborative learning.
Keywords: educational platforms, MOX, virtual
classes, mobile learning.

مقجمــــة@ لع ع ع أبع ععره مع ععا ل ع ع د الاع ععرن الحع ععاد
سيععن واو ع

Educational Platform That Blends
Modern Technological Developments
Into Teaching and Learning Processes,
A Special Experience With Jordanian
)G12 (Tawjihi

ر ع ع ععاحةف ك ي ع ع ععر كرب ع ع ععو ف أت ع ع ععةا مع ع ع ع

الزع ع ععرنر أن كوا ع ع ععف التربيع ع ععة اع ع ععذ الثع ع ععور .التاشيع ع ععة
نالسعموماكيع ع ععة الجدتع ع ععد .ف ن ل ع ع ع بتوليع ع ععخ اهوتروع ع ععا
نكيةيااكف ف األغراب التعميسية السختمفة][1

الت شولو ي ععاف نق ععد أت ععةحا ا ععذ العسمي ععة أكث ععر سع ع ولة

ناودما ا نيس

طريعه اعذ التيةياعاة نالذعة اة

نع

ان كرععةا نسميععة الععتعم ن التعمععي اكثععر كفان ع نقربععا
م ع السدععتخد ن ل ع م ع شععرو التفان ع مععن ا،ش عري
نم ع شععرو ا،وذععية السختمفععة الت ع

داش ع ع اع ععذ السشرع ععاةع حيع ععا كدع ععاند نمع ععى اكتدع ععا
الخة عراة العسميععة نالعمسيععة نالعس ع

الجسان ناكتدا

نمععى نسميععة التعمععي

العاداة نالدموكياة نالاي السختمفعة

ن ع ع نسميععة التوات ع بععي السعمسععي ناليععر

اكثيععر

س ع ع ولة نفعاليع ععة ن ل ع ع م ع ع شع ععرو التفان ع ع السدع ععتسر

نالتوات ال ادض لتحايه ا،اداض التعمسيعة مع شعرو
م ارحع ع نم ععا نادنار ل ع ع ف ععرد فع ع السجسون ععة العسع ع
داش اذ التيةيااة نالذة اة السختمفة][2

نلاد أتعةحا السشرعاة التعميسيعة متاحعة
ف ك همان نم عانف بدعة

س عع الايععا ب ععا

التيعور ال اتع فع مجعاو
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السجععاو ب ععا ناسععتخدام ا نك ييف ععا نانععاد .كوهيع ععا بععدنن

مذكمة الجراسة:

كدعى الدراسة الحالية ضلى كوفيا ال يفية الت

با

س

الجسن بي العدتد مع التيةياعاة الت شولو يعة الحدتثعة فع

أ قيود أن بايود محدند[5] .

نيارع ععد ب ع ععا ف ع ع اع ععذ الد ارسع ععة السشرع ععة التعميسيع ععة الت ع ع
األردو ع نالستععوفر .نمععى ال عرابط

ضطععار ك ععامم فعععاو نمشععتج نيس ع كيةياععف ف ع السععدارل

أوذععأاا الةاحععا لمتععو ي

ننمى ويا ناسن فس كمفة ماد ة محدند.

التال @ www.mofeedmath.com/moodle

فف الد ارسعة ععرب الةاحعا كجربعة نسميعة نلعخ شرل عا

الرـــــفؽف االفتخاضـــــضة :الر ع ععفوض ا،فت ارف ع ععية نة ع ععار.

العدت ععد مع ع التيةيا ععاة الت شولو ي ععة الحدتث ععة نم ععى أرسع ع ا

كيةيااة حاسوبية كخمه بي ة لمتعمعي السةالعر نةعر بوابعة

السشراة التعميسيةف نالتعم ن بعد مع شعرو الرعفوض

أن بروع ع ععامج تتيم ع ع ع

ع ع ععاه الحاسع ع ععو أن

بفمدفة التعم الذاك نالتعم التعانو

السذععاركة ف ع الح عوار مععن السعم ع نطععرح األس ع مة نكةععادو

مرطمحات الجراسة:

الوث ععاته السختمف ععة بر ععور .مةالع عر .نيار ععد ب ععا فع ع ا ععذ

ا،فترافيةف نالتعم الشااو ف بي ة ناحد.ف نربط لع كمعف

كعريف السشراة التعميسية

السشرات التعمضسضة :س

بأو ا بي ة كعميسية كفانمية كولخ كاشية الوي

مسيزاة أوظسة ضدار .السحتوى اهل ترنو
التوات

ا ،تسان

نكجسن بي

نبي

لة اة

الفيس بوكف نكوكير نكس

السعمسي م وذر الدرنل ناألاداض ننفن الوا ةاة
نكيةيه األوذية التعميسيةف نا،كراو بالسعمسي
شرو كاشياة متعدد.ف كادي الير

ضل

م

مجسوناة

نس ف نكداند نمى كةادو األف ار ناآل ار بي السعمسي

نالير ف نمذاركة السحتوى العمس ف مسا داند نمى
كحايه مخر اة كعميسية اة ود .نالية][3

نقععد نرف ععا هيععدان ف ع د ارسععتف بأو ععا ماععرراة ال ترنويععة

م ثفععة كدععت دض نععددا فععخسا م ع اليععر ف نكت ععون م ع

فيع ععدتوااة لذع ععرح الساع ععرر اع ععدم ا أسع ععاكذ .نشة ع ع ار نم ع عواد
لما ع ار  .ناشتةععاراة نكععذل مشتععد اة لمتوات ع بععي اليمةععة

ناألساكذ .مع واحيعة ناليمةعة نبعزع

العةعن مع واحيعة

السوبات ع ع ع

كثةيتع ع ععف نمع ع ععى

نكس ع ع ع الرع ع ععفوض ا،فت ارفع ع ععية اليمةع ع ععة م ع ع ع

الد ارسععة شدمععة كيةيععه  Zoomنالععذ نلععخ فع السشرععة
التعميسية

نذــــأة السشرــــات التعمضسضــــة الخقسضــــة :ل ع ععر مرع ععيما
1

م ععونك  MOOCsفع ع ن ععا > )800فع ع كاليفوروي ععا
2

حيا ك ضوذا لة ة كورسي ار  Courseraالت كعتةر

لع ععة ة التعم ع ععي اهل ترنوعع ع األكث ع ععر كيع ععو ارف نيعش ع ععى ا ع ععذا
السرععيما الساععرراة ا،ل ترنويععة السفتوحععة اة ا،لتحععا

ال اتع أن ا،وتذععار ال ات ع ف نيذععير نةععد السععولى ] [6ضلععى

أن األفز ع ع ع ع كدع ع ع ععسيت ا الساع ع ع ععرراة ا،ل ترنويع ع ع ععة ناسع ع ع عععة
ا،وتذارف ن ل ألن بعن السارراة ب ا ندد محدند م
اليمةع ععة نم ع ع دنو مختمفع ععةف نل ع ع أا ع ع مع ععا سيزاع ععا اع ععو
ا،وتذار نمى مداحاة ناسعةف فر كتايعد بحعدند

أن سياس ععية أن ثاافي ععة نلوس ععا اع ع متاح ععة لسع ع ترغع ع

رافيعة
فع ع

ا،لتحا ب ا م أ م ان ف أ نقا
فمدـــفتيا :كتةش ععى السشرععاة التعميسيععة فمدععفة مةشيععة نم ععى

أشععرىف نالد ارسععة فع مععونك غيععر كزامشيععة أ كعتسععد نمععى

ا،نتااد بأوف ،بد م أن حر الجسين نمى الحرية ف

الخيو الذاك لمير ][4

اس ععتعساو نكخر ععيح نكحد ععي نلن ععاد .كوهي ععن السشر ععاة

نقد نرفا م قة اليوود و ) (UNESCOبأو ا@ موارد

التعميسيععة دنن نواتععهف اععذ الفمدععفة الااتسععة نمععى مف ععو

التعمععي نالععتعم نالةحععا الستاحععة م ع شععرو أ نسععيمة -

'ا،وفت ععاح'  )Opennessكا ععو نم ععى الف ع عر .الااتم ععة ب ععأن

كععرشيح مفتععوح تتععيا لفش عري ا،وتفععاع

ل ععة ة اهوتروع ععا لرع ععالا السجتسع ععن ك ع ع ] [7ف كسع ععا كاع ععو

رقسية أ غير رقسية  -نالت كشدرج ف السم العا أن ك
ضتععداراا بسو ع

السعرفععة تشة ع ل ععا أن كشذععر نكتذععارك بحريععة م ع شععرو

Massive Open Online Course
https://www.coursera.org/
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فمدفة التعم فع اعذ السشرعاة نمعى العتعم العذاك حيعا

أن الفععرد ذععترك بالسشرععة بش عا نمععى رغةتععف الذاكيععة أن،ف

• كععوفير الوقععا نالسععاو وظ ع ار ،وعععدا ك ععاليخ الوتععوو
نالتيععويرف ألن الس عواد نععاد .ك ععون ععااز .لرسععتخدا
الفور

نم ع ث ع لحا تععف لمد ارسععة ب ععذ اليرياععة كسععا كاععو نمععى

مةععدأ التعععانن نالتذععارك ف ع الععتعم م ع شععرو السشتععد اة

• كدن التفانمية بي السعم نالستعم

السرافاع ععة لمسدع ععاقاة السشذع ععور .ف ع ع حع ععي  ،كتةشع ععى اع ععذ

• كدععسا ألنليععا األمععور ا،طععرع نمععى وتععاتج أبشععات ف

السشر ععاة ا،كر ععاو السةال ععر م ععن الستعمس ععي مع ع ش ععرو

مسا حاه أاداض العسمية التعميسية

مكؽنات السشرـات التعمضسضـة :نشعد الةحعا فع السشرعاة

بي السعمسي نالير

الرفوض ا،فترافية

التعميسيع ععة ن ع ععدوا بأو ع ععا كذع ععترك ف ع ع او ع ععا كت ع ععون م ع ع

• داند نمى كحايه الجعو الشفدع نا ،تسعان اآلمع
السشرــات التعمضسضــة :كتدع مشرععاة الساععرراة

خرــا

م ووع ععاة كعمسيع ععة اشتةع ععاراةف نرسع ععو متحركع ععةف نش ع عراتط

السفتوحععة بسجسونععة مع الخرععاتح حععدداا د ] [3فيسععا

كفانميةف ن عدانو همشيعةف نمحافعراة تعوكية محافعراة

تم @

مرتيععة في ععدتو) نت ععور نرسععوماة ن ما ععاطن ت ععوكية أن

• كوفر ضم اوية كرفا لة ة ا،وتروا

موس ع ععياية ن محتوي ع ععاة كعميسي ع ععة مش جي ع ععة ن كتع ع ع
نمرحظ ع ععاة نمش ع ععا ال تع ع ع

نأدل ع ععة

السش جي ع ععة ما ع ععا،ة نكا ع ععارير

نأبحاث نمشتد اة حوار
مسض ـدات السشرــات التعمضســي :كتستععن السشرععاة التعميسيععة

بع ععال ثير م ع ع السي ع عزاة الت ع ع كجعم ع ععا م ع ع اوجع ععا وتا ع ععاة
الت شولو يععا الحدتثععة ف ع التعمععي كسععا ألععار د ارسععة د][3
ان م ابره م از ا السشرعاة التعميسيعة او عا كتسيعز بالس از عا
التالية :

• كعس ععي الوت ععوو ضل ععى السعرف ععة باس ععتخدا مجسون ععة
متشونة م األل او الرقسيةف نالوساتط الستعدد.

• ضلراك الير

ف السحتوى الدراس

• كح ع ععدتا داتع ع ع لمسعموم ع ععاة نالسش ع ععااج لتتواف ع ععه م ع ععن
التيوراة العمسية ناألكاد سية

• ا،سع ععتفاد .م ع ع السشرع ععاة التعميسيع ععة السادمع ععة م ع ع

• كوفر ضم اوية الدشوو نمى لة ة ال مية
• كوفر ضم اوية استخدا

السعرب الخاب بالةريد

اهل ترنو لمدشوو ضلى السشرة اهل ترنوية
• كتيا التوات بذ
اي ة التدري

ف

أفز بي

الستدربي

ننزو

الااناة كةير .الحج باستخدا

الشظا الروك الستوفر ف السشرة

• كتيا ضم اوية كدجي
ل

ممخ فيدتو

السحافراة نكخزيش ا نمى
Videoنرفع ا نمى وظا

 Lecture Management Systemمسا ُد ِ

نمى الستدربي استيعا

مزسون السحافر.

• نرب لراتا العرنب التاد سية السعرنفة بع
« »POWER POINTمن ضم اوية الذرح نالتعميه
نمي ا نلفافة مرحظاة نمى السفرداة

األاسية التعميسية

اة

السؤسد ععاة اة الد ععسعة العالسي ععةف نالتع ع أوتج ععا

مدــــــتخجمضؼ السشرــــــات السفتؽحــــــة فــــــي التعمــــــضػ :ان

السجا،ة

الف اة ما تم @

م ع ع قة ع ع شة ع ع ار العع ععال السذ ع ع وري ف ع ع مختمع ععخ
• كشوين نلثع ار السرعادرف نشمعه فعرب أكةعر لمتحميع
الساارن نالشااش نالحوار

السشرععاة تععت اسععتخدام ا م ع قة ع نععد .ف ععاة نم ع اععذ

• الطالـــ  :بتدععجيمف ف ع الرععفوض ا،فت ارفععية اععو

بةشا معارفف حيا جد ك ما حتا ف م مارراة
دراسية نبرامج

• (مـجرس /مرـسػ  :س ع أن اعو بعسميعة التععدريس
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نالترععسي أسععتا ناحععد أن أن كع أسععتا اععو بععدنر

• مارراة قاتسة نمى اهوتاج made MOOC

بترعسي محتويعاة الت عوي نيزعع ا كحعا كرععرض

• مارراة  ،كزامشية asynchronous MOOC

السجسونععة التربويععةف كسععا زععن نمععى الخععط السعوارد

• مارراة قاتسة نمى الت يخ adaptive MOOC

الت ع ع ع ع كذع ع ع ععرح السفع ع ع ععااي الت ع ع ع ع تشة ع ع ع ع اكتدع ع ع ععاب ا

• مارراة قاتسة نمى السجسوناة group MOOC

ناسع ععتيعاب ا أمع ععا األسع ععتا السع ععدرل فياع ععو بتد ع ع ي

• ماعرراة قاتسععة نمععى ا،كرععا،ة connectivity

ناحععد الترععسي أن التععدريس اععو األسععتا السرععس

نسمية التعم
•

اإلداري@ ناو العذ تت فع بعردار .السشرعة نياعو

بجسين األنساو اهدارية

الخجمات التي تؽفخىا السشرات التعمضسضة:كاد السشرعاة
العدتععد م ع الخععدماة لمتد ع ي نمععى الستعمسععي نم ع اععذ

الخععدماة ضوذععا حدععا

لمسعم ع نلوذععا حدععا

لميععر

نك ععوفير م تة ععة رقسي ععة نالحر ععوو نم ععى كيةيا ععاة نلوذ ععا
مجسون ععة نيس ع ع أ ز ععا مع ع دن ععو .اآلشع عري لروز ععسا

لمسجسونععة نقف ع أ فععتا أن ضنععاد .كعيععي رمععز السجسونععة
أ زا ضدار .ضنداداة السجسونة نكحريعر أن حعذض

نيس

السذع ع ععاركاة نالةحع ع ععا مع ع ع ع شع ع ععرو السذع ع ععاركاة نلن ع ع ععداد
السجمع ععداة ف ع ع الس تةع ععة نلوذع ععا م سع ععة ناوذع ععا اشتةع ععار
نال ععار الشتع ععاتج نيس ع ع أ زع ععا م ع ع اسع ععتخدا كيةياع ععاة
الجواو

أنـؽاع السشرــات التعمضسضــة :تو ععد العدتععد مع الترععشيفاة
لمسشرع ع ع ععاة هم ع ع ع ع اع ع ع ععذ الترع ع ع ععشيفاة س ع ع ع ع كرع ع ع ععشيخ

السععونكMOOC

لعععد .أتععشاض نععدداا نةععد السععولى

مجاويعععة نأشع ععرى كيمع ع

ماع ععابرف نل ععو بدع ععييا فع ع بعع ععن

األحيععان نمشرععاة الس تسععة بجاو ع

بععي السذ ععاركي نالتع ع ترم ععز ل ععا
بجاو

ا،كرععاو نالععرنابط

 cMOOCالس تس ععة

السحتوى نمعا اعد مع درنل نكدعسى xMOOC

نيو ع ععد ا،ثشع ععان معع ععا ف ع ع ت ع عشخ آشع ععرف كسع ععا كرع ععشخ
بالشدةة ل وو ا كاد درنسا مشظسة كالدرنل التاميد عةف أن
احتوات ع ع ععا نمع ع ععى درنل كدريةيع ع ععة فاع ع ععط كسع ع ععا اع ع ععو الحع ع ععاو

ألكاد سية شان][6

ترشضفات السشرات التعمضسضة السفتؽحة

• مارراة قاتسة نمى الشا transfer MOOC

• مارراة كزامشية synchronous MOOC

MOOC

• مارراة قرير .األ

mini MOOC

تؽظضــــف السشرـــــات التعمضسضـــــة فـــــي التعمـــــضػ :ليتدع ععشى

لمسعمسععي نالا ععاتسي نم ععى نسمي ععة الععتعم نالتعم ععي كولي ععخ
السشرععاة التعميسيععة بذ ع

األشععذ با،نتةععار

فعععاو ج ع

نععد .أمععور مش ععا@ ضنععاد .بشععا السحتععوى السعرفع الستزععس

فع السشععااج ندنس ععا بشذععاطاة كدععاندوا نمععى ا،سععتفاد.

مع السواقعن نالتيةياعاة التعميسيعة نكعذل ،بعد مع كععوفير
السوارد الساد ة ا،همة مع بشيعة كحتيعة نغيراعا حتعى ك عون
اشال ع الاععدر .نمععى ا،سععتفاد .م ع شععدماة ا،وتروععا معع
ش ع ععرو كع ع ععوفير ا،كرع ع ععاو باهوترو ع ععا نكج يع ع ععز مختة ع ع عراة
مخررععة نم ع األمععور الوا ع

مراناك ععا فععرنر .ناععد

محاف ع عراة بع ععي الرع ععفوض بسختمع ععخ السع ععدن م ع ع شع ععرو
ربي

باستخدا كيةيااة الفيدتو كووفي اروس نكعذل أرى

ان تت ا ار دنراة كونيعة لهاع ناليمةعة نكشةعي

العى

محععا تر التعام ع مععن ا،وتروععا نأكسشععى حععا اليمةععة نمععى
فرنر .ا،لت از باألشرقياة لمتعام من ا،وتروعا نالعسع
نمى كحدتد حا اة الستعمسي نمتيمةاة السارر الد ارسع
قة ع اشتيععار وععوع الت شولو يععا السدععتخدمة نم ع م ع الس ع
أ زععا نس ع ب عرامج كععدري

لمسعمع ناليالع

حععوو الوسععات

الت شولو ية نكيفية استخدام ا][8
الجراسات الدابقة:

ف دراسة لمةاحا الريش

اذ

 [9] shinjiنرفا

الدراسة محانلة ،ستخدا

مشرة الذة اة

ا ،تسانية التعميسية لتيوير م اراة الم ة ا،وجميزية ف
ناو ما دسى )) Edmodoف لتعم الم ة ا،وجميزية
داش

الفروو الدراسية الخار ية ف
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ف

نا،اتسا

مف و ال فا  .التواتمية ,ناستخدا

الس اراة الم وية نالدسعية ف نكوفر اذ السشرة لمسعم
درنل ف

الدرنل م شرو ارسال ا الى بمد نا

الم ة اهوجميزية نف اذا السذرنعف تت انيا الير
نا ةاة
الير

مادمة بالم ة اهوجميزية نرد نمى نلاتخ
اآلشري

نمى اذ السشرة التعميسية اليمةة
نمى الير

نأل رة ردند الفع

) )Edmodoادة الى ندد م

أن استخدا

الجواو

الت كدن دراساة ساباة حددك ا مش ا اوف س
من الير

كيوير لة اة كواتم

اآلشري

اه جابية
لمير
ف كعم

الستعما ع ع ععة بةشع ع ع ععا السدع ع ع ععا نكد ع ع ععجي الفيع ع ع ععدتوااة التعميسيع ع ع ععة

نا،شتةاراة اهل ترنوية التفانميةف نقد ن د أن شدمة الرفوض

ا،فت ارفععية غيععر متععوفر .نشععد مشرععة ادارك لسةععرراة مشيايععةع
حي ععا أن ن ععدد السذ ععاركي فع ع السد ععا نم ععى مد ععاحة ال ععوط

العرب ع ع نع ععاد .مع ععا تتعع ععدى  70000مذع ععارك نب ع ععذا  ،س ع ع

كوليخ مث اذ الخدمة من األنداد ال ةير.

نبعع ع ععد ا،طع ع ععرع نمع ع ععى الج ع ع ععود الت ع ع ع

السعمسون بذ

كيوير ال فا  .التواتمية لمير

نقد م

السذرنع ) ) Edmodoالحال السعم أن عترض بأاسية
شمه فرب حاياية ،ستخدا

الت شولو يا الجدتد .نالت
الم ة

ا،وجميزية

الم ة اهوجميزية من

كعس

السختمفة

نمى كيوير م اراة

م

م اراة

سسعية

ناستيعابية][9
لمتعّم نةعر اهوتروعا نةعر
ننفاا لمدراسة الةحثية َ
السشر ععاة التعميسي ععة )ف التع ع أ رك ععا مجسون ععة بابد ععون

لمد ارسع ععاة الةحثيع ععة بالذ ع عراكة مع ععن ندتع ععد م ع ع السؤسدع ععاة

األشرىع فرن ندد الير

األميركيي الذت تتعمسون ن

ش ععرو  807:ضل ععى

ُبع ععد اركف ععن مع ع  = 7مرت ععي طالع ع
كذععفا الد ارسععة أن
 = :مرتععي طالع فع ;807ف كسععا َ
مد ععاقا
م ععا تزي ععد نع ع > ; مرت ععي طالع ع ك ععاووا تدرس ععون َ
ناحدا -نمى األق  -نةر اهوتروا شرو ;. 807

فرد نالت كسثما بشذعر فيعدتوااة نمعى

اليوكي ععو لذعععرح الس ععاد .التعميسي ععة نالتع ع غالة ععا م ععا كفتا ععد
لسعاتير الجود .نند كوفر فرتة لمتفان من السعم

الم ة اهوجميزية ننفر ) (Edmodoأ زا فرتة لتعزيز
اذا

سارس ع ع ع ا

ع ع ععا ة الف ع ع عر .بروذع ع ععا مشرع ع ععة شاتع ع ععة بيمةع ع ععة
األردوع ع ع بحي ع ععا أن كد ع ععج الحر ع ععح أثش ع ععا

الت ع ععو ي

الرععخ ا،فت ارف ع ف نقععد بععدأة بثرثععة طمةععة فاععط نحاليععا
ر ع ع ع العع ع ععدد ضلع ع ععى  780طالةع ع ععا نطالةع ع ععة م ع ع ع مختمع ع ععخ
محافظععاة السسم ععة األردويععة ال الععسية ناوز ع ل ع ح عوال
 70طمةة م فمديي

نقد طورة الف ر .بحيا ون التوات ليس فاط
متزامشا نل

أ زا بذ

غير متزام م شرو السشرة

التعميسيةف الت نفرة مشتدى وااش ناشتةعاراة اهل ترنويعة

ننسات كفانمية معيشة نمى التعم

نلعع الفاتعد .العظسعى مع اعذ التجربعة ك سع فع
كيعوير وسعو ج مش جع شعاب بسثع اععذا الشعوع مع الععتعم
نكذل ف كيوير م اراة ادار .الرخ ا،فتراف نالذ
تتيم

وونا شاتا م التعام من اليمةة

فع د ارسعة بحثيعة حدتثعة أ اراعا مجتسعن "Global

وصـــف لمسشرـــة التعمضسضـــة@ بع ععد ا،طععرع نم ععى

مختمع ع ع ععخ أوحع ع ع ععا العع ع ع ععال ف كذع ع ع ععفا أن  %== >:م ع ع ع ع

فاععد نقععن ا،شتيععار نمععى كيةيععه ضدار .الععتعم السجععاو ن ن

"Shapersنم ععى ; 8أل ععخ مذععارك مع ع الذ ععةا

مع ع

السذععاركي ق ععد حر ععموا نم ععى أكثععر مع ع مدععا ضل ترنوع ع

نةر اهوتروا شرو العا الساف
تطـــؽيخ الفكـــخة :بععدأة ف عر .كيععوير مشرععة كعميسيععة
فرد عة شاتعة بعالتو ي

مع شعرو كجربعة الةاحعا معن مشرعة

ادراك ف ع ع ضنع ععداد نوذع ععر مدع ععا شع ععاب بالتفاف ع ع نالت ام ع ع

لمجامعة العربية السفتوحعة نقعد معارل الةاحعا سيعن األوذعية

العدتد مع السشرعاة التعميسيعة سعوا العربيعة أن العالسيعةف

السرع ععدر السفتع ععوح  MOODLEكتيةيع ععه أسع ععال لةشع ععا
السشر ععة نيع ععود لع ع لع ععد .أس ععةا

مش ععا@ أثة ععا كيةي ععه

مععوندو كفا كععف ف ع ضدار .الععتعم حيععا ان نععددا كةي ع ار م ع
السؤسداة التعميسية كعتسد كسشرة هدار .العتعم نكعذل

التيوراة الحدتثة الت ك ضد ار ا نمى آشعر ودعخة 3.4
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نالت ع ع كس ع ع م ع ع ك ييع ععخ السوقع ععن برع ععور .لع ععياة نأكثع ععر
مشاس ععةة لمسد ععتخد كس ععا أو ععف كع ع كي ععوير كيةي ععه ش ععاب
بععالتعم الشاععاو م عركةط بذ ع

فعععاو مععن موقععن مععوندو مععن

ضم اويععة ك ييععخ ل ع التيةيععه لمحا ععاة الخاتععة أن بشععا
كيةيه لمتعم الشااو مركةط بسوندو

وسو ععا لتم ع الرععفحةع نمسععا أن التدععجي نالععدشوو ضلععى

كم ع السشرععة تتيم ع

التوات ع مععن مععدتر السوقععن هفععافة

السدتخد ضليف بعد كعيي اس مدتخد نكمسة سر
ظ ر ف الذع

 )8عز ا مع تعفحة التعو ي

العمس حيا وظسا الساد .برور .مشياية نالتسما نمى

نقععد قععا الةاحععا بترععسي ناوتععاج تععفحة كرحيةيععة

مشتع ععدى واع ععاشف نانروع ععاةف ن اربع ععط لمحرع ععح السةال ع عر.ف

مج ععاو ضل ععى سي ععن الفي ععدتوااة الذ ععارحة لمس ععاد .نيظ ععر

 ?0طالةعا نطالةعة) فع السوقعن

ندناتيععة لمسوق ععن كد ع
الذ

نم ععى السدععتخد الوت ععوو بذع ع

 )7تور .لموا ة األساسية@

نلععرحا كفرععيميا لمسععاد.ف نأن ار نس ع ف ناشتةععار كجرية ع

نيعس اليمةة السذعاركي

نمى م ار عة الساد .نالتوات من بعز

الةعن نكذل

من السعم نلع م حدشاة اذ التجربة أو ا قد عا ة
لتع ععالج السذع ع مة الحالي ععة التع ع نق ععن ب ععا طمة ععة الت ععو ي

حي ععا أن معظع ع السع ععدارل ق ععد أو ععا السا ععرراة نيفرع ع
اليمةععة ن ع ا،شتةععار الش ععات حعوال ل ع ري ف نقععد أل ععر

الشكل ( :)1الصفحة الترحيبية للمنصة التعليمية

ظ ر الذ

 )7الرفحة الترحيةية لمسشرة التعميسية

نالت ع ع كذع ععتس نمع ععى فيع ععدتو ذع ععرح ن ع ع السشرع ععة نكيفيع ععة
استخدام ا كسعا تتزعس رنابعط لاشعا .اليوكيعو التع كشذعر
الفيععدتوااة الذععارحة لمسععاد .ن سيععن اععذ السععاد .معرنفععة

مجاوا
كسععا كذععس الرععفحة نمععى اربععط لوسععاتط كفانميععة
مولفععة كيةيععه يععو ة ار نالت ع كوليععخ كوسععاتط متع ععدد.
كفانمية لتعسيه ف

الساد .التعميسية

ننشععد الشاععر نمععى موقععن ضدار .الععتعم فععتا تععفحة
دتد .لسوقعن ضدار .العتعم ناعو السشرعة األساسعية التع كع
شرل ععا كشظ ععي نسمي ععة ال ععتعم نالتعم ععي نيظ ععر الذع ع

)8

الشكل ( :)2جزء من مادة التوجيهي العلمي
المستوى الرابع

العدتععد م ع اليمةععة كععذمرا م ع ط عوو السععد .نأو ععا سععتؤثر
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سععمةا نمععى وفدععيت

السععد .سيعرف ع

وحععو الععتعم كسععا أن طععوو

ندافعيععت

لشد عيان أ ع از م ع السععاد .نلع ع ن ععود

السشرة داا بذ

فعاو ف ح كم ا،ل الية

شاتععة بالسشرععاة التعميسيععة نيظ ععر الجععدنو  )7وتععاتج
ل التايي
السعيار

تتةادو السدتخد السواد الدراسية نةر السوقن التعميس
تتوات السدتخد من هميمف نةر السوقن التعميس
ون التوات بي السعم ناليال
يمن السعم نمى أنساو اليال

دات نبذ

مدتسر

ف أ نقا نم أ

نمى السواد الدراسية نةر السوقن التعميس

متوفر غير متوفر

√
√
√
√
√

تتماى السدتخد ال ثير م أوذيتف نةر السوقن التعميس
دسا لمسدتخد بتحسي وذاطاة كعميسية نمى السوقن

مث

الةرامجس

الحروو نمى الرور نالسمفاة الروكية نكشزي
طةانة تفحاة السوقن التعميس بد ولة

ا،بت ار ف
الترسيبالةداطة نالوفوح نند التعايد
تتسيز السوقن

التي ععوراة العمسي ععة

تتسي ععز السوق ععن بالحداث ععة بحي ععا كواكع ع

شولوابطية السوقن التعميس فعالة
نالت رن

ت ععوفر السوق ععن ارب ععط ام اوي ععة الع ععود .لمر ععفحة الرتيد ععية فع ع

التعميس
عاند .بحيع ععا كد ع ع
السوقن مدع ع
أقداعد رنابع ععط
سينتو ع

الى لون
التعميسالت ك استخدام ا
السوقنالرنابط
بدرنةتت ير

لمسذع ععتركي الع ععدشوو

نشاني الرنابط نافحة
ضرفا أكثر م ممخ ف تفحة السوقن

كوفر السواقن التعميسيعة لهنزعا كافعة الةعرامج السخررعة

السرفاة برمجيع ع ععاة الوسع ع ععاتط الستعع ع ععدد .نرنابي ع ع ععا
السمفاة كحسي ع ع ع
لفتا س ع ع ع
الشروب ولة
كحسي السوقن بد
السدتخدمة ف
بدرنة
تت
تت كحسي الرسوماة بدرنة
تتيم

استخدا السوقعن الحعد األدوعى مع م عاراة اسعتخدا

حافظ السوقن نمى الةياواة الخاتة لمسدتخدمي

فعاو

ا،شتةار

 :الع ع ععتعم التذع ع ععارك نالتعع ع ععانو حا ع ع ععة فع ع ععرنرية
لمتعم

; الوس ععاتط الستع ععدد .نالسشر ععة م ععا اع ع ض ،نس ععاتط

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

متيور .كوفر الج عد نالوقعا نمعى كع مع السعمع
ناليال
< ك ع ع اسع ععتخدا ال ع عواكس لمتوات ع ع مع ععن اليمةع ععة ف ع ع
الةدا ععة نل ع ع

ظ ععر أن وز ععج اليمة ععة نالحا ععة

ضل ع ععى التركي ع ععز نم ع ععى الا ع ععي نبش ع ععا سياس ع ععة هدار.
الحوار فرنر .لإلوجاح اذا الشوع م التعم
= ج

األشعذ با،نتةعار الععاداة نالاعي نشعد اوذعا

موقع ععن لمتوات ع ع بع ععي اليمةع ععة حيع ععا أن الع ععةعن

الامي

دعت

لع فع أغعراب شاتعة  ،نرقعة

ل ا بالتعم نالتعمي

الحاسو
األ اوواة نافحة نمف ومة

توفر السوقن ك ذ ة ار عة مشاسةة

اسع ع ععتخدا نكوليع ع ععخ نسع ع ععات الع ع ععتعم ن ع ع ع بعع ع ععد

نليس م أ

√

كتوفر بياواة كحذترية نشد فتا بياواة نتور كةير .الحج

 8اش ععاك حا ععة ممح ععة ضل ععى ك ععدري

السعمس ععي نم ععى

 9اشععاك حا ععة لمع ععود .ضلععى الععتعم معع أ عع الف عع

√

الوتوو الى السوقن التعميس م محركاة الةحا

تترخ السوقن التعميس بالجا بية نالجساو م حيا

د

 7اشع ععاك حا ع ععة ممحع ععة لشذع ععر ثاافع ععة الع ععتعم الع ععذاك

نالوساتط الستعدد .بذ

√
√

دسا لمسدتخد بتحسي مواقن فيدتو نمى السوقن التعميس

دو

السدتاة نم كم الدرنل السدتفاد .ما تم @
نالتعم ن بعد نشد اليمةة

ججول ( : 1نتا ج تقضضػ السشرة في ضؽء معايضخ خاصة بالسشرات التعمضسضة

التعميسد

التجربععة التع ع ق ععا ب ععا الةاح ععا شمر ععا ضلععى العدت ععد مع ع
التوتياة الت قد كاود كيعوير نسميعة العتعم نالتعمعي فع

نقعد قعا الةاحعا بتايعي السشرعة فع فعو مععاتير

م ان حر اليال

الجروس السدتفادة مؼ التجخُة :س

الاوو بأن

√
√
√

نكظ ر الشتاتج فع الجعدنو  )7أن السشرعة كتستعن

> اشعاك حا ععة ضلععى ا،سعتسرار بععالتيوير ناسععتحداث
طر ننسات كعميسية كعمسيعة ك عون ا بعة لميةعة
نكةش التعم نشدا نمى الف

بادر ناو م السعاتير الت كؤا السشرة لت ون مشاسعةة
هدار .نسميت التعم نالتعمي

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
17

نالةرير.

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 April Vol.4 No 4

References
[1]. Al Zoby, Mohamed. (2011). Electronic
education by the web Dar Al Masera
publisher, Amman- Jordan. 1st Ed
[2]. Al Aglony, Khaled. (2014). Educational
effects of using internet by Open Arab
UniversityJordan.
Journal
of
Educational
sciences
researches
2(41)639-659 .
[3]. Mohamed,
Abdulrahman. (2013),
Educational Technology . Saudi Arabia ,
Riyadh. 1st Ed
[4]. Zidan, Ahmed. (2013).Mooc Apps in
achieving study in high universities.
Retrieved
https://hunasotak.com/article/741
[5].UNESCO.
OER
development
and
publishing initiatives. Available online
http://oerwiki.iiepunesco.org/index.php?ti
tle=OER_development_and_publishing_i
nitiativ. (Last Accessed Jan. 11, 2009)
[6]. Abdulmawla, Assyed. (2014). Massive
Open Online Course, MOOC, and its
educational glob. Electronic Education
Journal.)41(

[7]. Yuan, Li. Sheila MacNeill and Wilbert
Kraan
(2008).
Open
Educational
Resources - Opportunities and Challenges
for Higher Education. Briefing paper
prepared for the UK Joint Information
Systems
Committee
Centre
for
Educational
Technology
&
Interoperability Standards (JISC CETIS).
[8]. Arrem, Mays & Assayee Addeed. (2014).
Comparative study between traditional
and virtual education. Virtual educational
design. Arrafedan Journal of computer
and math.1(6)79-89
[9]. Shinji, OKUMURA (2016). The use of an
educational social networking site for
English language learning beyond the
classroom in a Japanese university
setting. Research Bulletin of Education,
Vol.11, 2016

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
18

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 April Vol.4 No 4

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
12

