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المستخلص
سيتم توضيح أهم عناصر نطام التعليم عن طريق االونالين  MOOCالذى يعتبر اشهر انظمه التعليم فى االونه االخيرة ،وهو عبارة عن دروس
جماعيه مفتوحه المصدر .وسيتم توضيح كيفيةةة العمة  .وسةةنقوم بعةةرع أنةةوال نظةةام المةةوو والفةةر بةةين  cMOOC ,xMOOCواهةةم نقةةاط
االختالف بينهما  .وساقوم بعرع شام الهم اسباب تأخر استخدام نظام الموو فى دول اوروبا على الرغم مةةن انهةةا دول متطةةورة ورا ةةد فةةى
مجال التطور التكنولوجى .وما اهم االتجاهات المستقبليه التى تسعى الجامعات لتحقيقها للطالب حول استخدام نظام المةةوو .وسةةيتم عةةرع اهةةم
المنصات التعليميه التى تستخدم فى منهجها لتسهي عمليه التعليم اونالين ،واستخدام نظام الموو المتطور الذى يحقةةق اهةةداف متميةةزة للطةةالب
حول مستوى العالم ومن ضمنها المنصه العالميه كورسيرا  ,يودمى .وساستعرع خاتمةةة الهةةم مميةةزات نطةةام المةةوو التةةى يمكةةن مةةن خاللهةةا
توسيع استخدام نظام الموو فى الدراسة المستقبلية .
الكلمات المفتاحية  :عولمة ,تعليم,موو  ,MOOC,دراسة,دورات.
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Abstract
The importance of using technological development in the means of online education, such as the use of the
MOOC system, has a real reflection on the development of society in the field of distance education. In this
research, the most important aspects of the education system will be clarified through the MOOC, which is
considered the most famous educational system in recent times, which is about lessons an open-source
collective. It will explain how the MOOC works which is a computer or laptop. We will show the types of the
MOOC system and the difference between cMOOC, xMOOC I will work to explain with a comprehensive
presentation of the most important reasons for the delay in the spread of the MOW system in European
countries and how it will be to overcome these causes in the future. The most important educational platforms
that are used in their curriculum will be presented to facilitate its process. Online education, the global
platform Coursera, Udmi. I will review its conclusion of the most important features of the MOOC system,
through which the use of the MOOC system.
Keywords: globalization, education, MOOC, Online Courses, courses

 تةةم،  لهةةذا التةةرع.خالل اإلمكانات الها لة التي يوفرهةةا اإلنترنةةه

المقدمة

 خاصة فيما يتعلق بالعلوم التطبيقيةةة، إنشاء منصات تعليمية متعددة

Massive Open :( هي اختصار للعبارة اإلنجليزيةةةMOOC)

 ولقةةد. وتقنيات الكمبيوتر وإدارة التعاقدات وحتى القانون والفلسفة

 (الدورات التدريبيةةة المفتوحةةة علةةى اإلنترنةةهOnline Courses

 بمبةةادرة مةةن بعةة، ظهةةرت ألول مةةرة فةةي الواليةةات المتحةةدة

 دروس جماعيةةة:الضخمة) التي يمكن ترجمتهةةا إلةةى اللتةةة العربيةةة

 تبنةةا العديةةد. ثم انتشرت بسةةرعة ملحوظةةة،الشركات والجامعات

، تسميتها دورات

 أو كما يح البع، إلكترونية مفتوحة المصدر

 التةةي تهةةتم بتحةةديل األسةةالي التعليميةةة، من الجامعات األوروبيةةة

وهي طريقة جديدة تمكن اآلالف من طالب اليةوم مةةن القيةةام بةةذل

.[4] وتسهيلها

 مةةن، [ الدراسة عن بعةةد مجانيةا فةةي أفضة الجامعةةات العالميةةة3].
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الجامعات  ،حيل يمكن الدراسة من خالل منصةةاتها فةةي أت وقةةه
تريد ].[5

لقةةد بةةات االمةةر ملح ةا ي فةةى العصةةر التكنولةةوجى لبةةدء التعلةةيم عبةةر
 .1-1كيفيه عمل المووك :MOOC

اإلنترنه  ،فيجة أن يكةةون لةةدي جهةةار كمبيةةوتر وإنترنةةه عةةالي
السرعة  ،والتسجي في أحد هذ المنصةةات  ،ثةةم اختيةةار الةةدورة أو

يسةةتخدم ك ة طال ة جهةةار كمبيةةوتر متص ة باإلنترنةةه أينمةةا كةةان

الدورة األكاديمية التي ترغ في دراستها.

لعةةرع الةةدروس ومقةةاطع الفيةةديو والمقةةاالت الموضةةوعة تحةةه
مرجعيته في المنصة التعليمية التي اختارها .مهمةةا كةةان التخصة

تكمن مشكلة الدخول في التعلةةيم عبةةر اإلنترنةةه فةةي أن معظةةم دول

والمستوى  ،وهنةةا خيةةارات متقدمةةة متاحةةة فةةي بعة

العالم الثالل تعاني من األسةةعار الباهظةةة لحةةزم اإلنترنةةه وضةةعف
االتصال بالشبكة في بع

األحيةةان ،

تتعلق بإمكانية تنفيذ مشاريع أو تمارين أو أنشةةطة ليراهةةا المعلةةم أو

األحيان  ،ولكن لحسن الحظ توفر معظم

المعلمون المشرفون على المنصة.

هةةذ المنصةةات محتويةةات دوراتهةةا مةةن مقةةاطع الفيةةديو ونصةةو
الترجمة والشرا ح الخاصة بها( .تحمي مجةةاني) .وكة مةةا علية

في بع

فعله هو الذهاب إلى إحدى المكتبات العامة في منطقتة التةةي تةةوفر

الحاالت  ،يمكن للطال اجتيةةار اختبةةار بعةةد كة مرحلةةة

محددة  ،الجتيار المستوى التالي أو النجاح النها ي.

شبكات إنترنه عالية السةةرعة وتنزية محتويةةات الةةدورة التدريبيةةة
التي تريد دراستها في وقه الحق.ولقد أصبح التعليم عبر اإلنترنةةه

فضال عن ك هذا  ،فهنا العديد مةةن المنتةةديات التةةي توفرهةةا هةةذ

ضرورة ملحةةة لمشةةكلة أنظمةةة التعلةةيم الضةةعيفة فةةي الةةدول الناميةةة

المنصةةات التعليميةةة لتشةةجيع العمةة التشةةاركي وتبةةادل الخبةةرات

بفض ة محتوياتةةه المرموقةةة مث ة تل ة التةةي تةةدرس لطةةالب هةةذ

الدروس حتى لةةو كانةةه المسةةافة بةةين الطةةالب هةةي

ومناقشة بع

آالف األميال ].[1

ناشئين  ،على الرغم من تحديةةد العديةةد مةةن المتتيةةرات منةةذ انتشةةار

 .2-1أنواع المووك :MOOC

 .MOOCنشأ تطةةوير الةةدورات المفتوحةةة فةةي البدايةةة مةةن حركةةة
األسالي التربوية التي تتبعهةةا الةةدورات الضةةخمة علةةى

التعلةةيم المفتةةوح األوسةةع .كةةان هنةةا اهتمةةام مشةةتر حةةول إدارة

عند فح

شبكة اإلنترنه  ،من الضرورت أوالي النظر في تاريخهةةا .وال يةةزال

المةةرتبطين بةةالتعليم

الدورات المفتوحة من قب عدد مةةن األشةةخا

يةةتم تصةةنيف  MOOCغالبي ةا إلةةى نةةوعين اسةةتناديا إلةةى نمةةو جين
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المفتةةوح .قةةام  David Wileyبةةإدارة دورة تدريبيةةة فةةي الحةةرم

 )York Times (Pappano 2012حيةةل أن معظةةم الجامعةةات

عبةةر

األمريكيةةة الكبةةرى قةةد اشةةتركه فةةي واحةةد أو أكثةةر مةةن مقةةدمي

الجةةامعي فةةي عةةام  ، 2007وجعلهةةا مفتوحةةة ألت شةةخ

الخدمات الر يسيين  ،أو أطلقه دوراتها الخاصة ].[5

اإلنترنه للمشاركة  ،كمةةا فعة  ، Alec Courosحيةةل أدار دورة
"مفتوحةةة للحةةدود" .ومةةع ل ة  ،غالبي ةا مةةا يأعطةةى عنةةوان تأسةةي
Connectivism

فإ ا أخذنا كورسيرا كمثةةال  ،حيل إنها أبرر مةةزودت ، MOOC

 )Knowledge (CCK08الةةذت يةةدير جةةورز سةةيمنز وسةةتيفن

فهي تحتوت على أكثر من  500دورة  ،مةةن  107جامعةةات وأكثةةر

داونز في عام  .2008كان التعليق على هذ الةةدورة هةةو الةةذت أدى

مةةن  5ماليةةين مةةتعلم مسةةجلين .مةةن الناحيةةة التربويةةة  ،كانةةه هةةذ

إلى ظهور مصطلح ( MOOCيأنس بشةةك مشةةتر إلةةى Dave

الةةدورات التدريبيةةة علةةى شةةبكة اإلنترنةةه ( )MOOCsالجديةةدة

 Cormierو .[2] )Bryan Alexander

مختلفة تما يما عن تل التي كانه را دة فةةي حركةةة التعلةةيم المفتةةوح.

 MOOCإلةةةةى

Connective

and

تمي إلى أن تكون مؤسسية  ،قا مة علةةى منصةةة الملكيةةة ومدفوعةةة
اتسةةةمه تجةةةارب  MOOCالمبكةةةرة هةةةذ باالهتمةةةام باستكشةةةاف

مةةن قب ة أصةةول التةةدري

اإلمكانيات التربوية المقدمة مةةن خةةالل كونهةةا مفتوحةةة ومترابطةةة.

التدريبية المفتوحة علةةى اإلنترنةةه ( )MOOCsاألوليةةة قةةد أكةةدت

كان موضول هذ الدورات المبكرة مرتب ي
طا بطريقة العرع  ،لذل

على أهمية الشبكات  ،ركزت العديةةد مةةن الةةدورات التدريبيةةة علةةى

كانةةه الةةدورات فةةي موضةةوعات مث ة التعلةةيم المفتةةوح أو الهويةةة

شةةبكة اإلنترنةةه ( )MOOCsالجديةةدة علةةى تعلةةيم الفيةةديو والتقيةةيم

الشبكي .كما هو الحةةال مةةع دورات

التلقا ي .تم التمييز بين  cMOOCsمن أجة  MOOCsمةةن نةةول

التعلم اإللكتروني المبكرة التي غالبيا ما تكون حول موضةةول الةةتعلم

الربط المبكر و  xMOOCsللنما ز التعليمية الجديدة ( Siemens

اإللكتروني نفسه  ،ركزت هذ المراح المبكرة من التجري علةةى

.[2] )2012

الرقمية أو علم أصول التدري

التربويةةة بقةةوة .فةةي حةةين أن الةةدورات

الموضوعات التي كانه الوسيلة هي الرسالة .ولكن كما هةةو الحةةال
 .3-1تقسييييم مجيييا أ عليييم أييييول التيييد

مةةع الةةتعلم اإللكترونةةي  ،سةةرعان مةةا توسةةع هةةذا ليشةةم جميةةع

:MOOC

الموضوعات.ومن السمات األخةةرى لهةةذ الةةدورات الضةةخمة علةةى
شةةبكة اإلنترنةةه ( ،)MOOCsأنهةةا كانةةه تجريبيةةة مةةن حيةةل

وفقيا لتمييز  / cMOOCو  ، xMOOCتنقسم مناهج علةةم أصةةول

التكنولوجيا  ،سواء من حيل الضرورة أو التصميم ،وقد استخدمه

التدري

 MOOCsمجموعة من التقنيات المفتوحة  ،مث  Word Pressو
 ، Twitterوبعة

االستضةةافة المؤسسةةية مةةن خةةالل أدوات مثة

 ، Moodleوحتةةى بعةة

المو يييو

الموجودة في  MOOCإلى نوعين:

 Connectivist )1أو cMOOC

اتيةةا مثةة
األدوات التةةي تةةم إنشةةا ها ي

•

بناء على نظريات الوصلة

 gRSShopperمةةن  .Stephen Downesكةةان يأنظةةر إلةةى تعلةةم

•

التركيز على ربط المتعلمين بدالي من تقديم المحتوى

استخدام هذ األدوات  ،وإجراء االتصاالت عبر اإلنترنةةه المفتةةوح

•

تركز على الشبكات

•

غالبيا ما يشار المتعلمون في بناء المناهج الدراسية

على أنه هدف ر يسي لهذ الدورات الضخمة على شةةبكة اإلنترنةةه
( )MOOCsالمبكرة.

xMOOC )2

تمامةا عنةةدما أطلةةق سيباسةةتيان
اتخةةذت  MOOCsمنعطفيةا مختلفيةا ي

•

ثرون دورة ستانفورد للذكاء االصطناعي  ،مع أكثر من 120.000
متعلم مسج  .اجتذب هذا الكثير من اهتمام وسةةا

علةةى عكة
التدري

اإلعةةالم وحةةذت

مةةواد الةةدورة التقليديةةة والنظريةةات وطةةر

(مث المحاضرات)

حذو الجامعات األخرى .وأنشةةأت هارفةةارد ومعهةد ماساتشوسةةت

•

محتوى الفيديو واالختبار اآللي أو االختبارات

للتكنولوجيةةةا  ، EdXوأطلةةةق  Courseraبواسةةةطة دافنةةةي كةةةولر

•

خطي  ،بتوجيه من المدرب

وأندرو نج بتموي من رأس المال االستثمارت  ،وأسسةةه Thrun

•

محتوى عالي الجودة

 .Udacityاعتبةةر عةةام " 2012عةةام  "MOOCمةةن قبة

يي

New
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يمكن القول إن هةةذا التمييةةز مفةةرط فةةي التبسةةيط حيةةل توجةةد غالبيةا

االختصةةةارات أن الةةةدورات الضةةةخمة علةةةى شةةةبكة اإلنترنةةةه

أيضةة ةا تنظةةةةيم
عناصةةةةر تعاونيةةةةة فةةةةي  ، xMOOCsويمكةةةةن
ي

( )MOOCsألهمه عودة االهتمام بالتعلم اإللكتروني بشك عةةام ،
حتى لو بدا أن بع

 cMOOCsتما يما ].[6

تمامةا عةةن الخصةةا
هذ االختالفات بعيةةدة ي

األصةةلية لةةة  MOOCsالمفتوحةةة .فةةي حةةين أن طةةر التةةدري

ربما يكون من األفض التفكير في تمييز cMOOC / xMOOC

المختلفة قةةد تكةةون مناسةةبة لمواضةةيع مختلفةةة  ،أو لمجموعةةات مةةن

على أنه سلسلة متصلة  ،ات هيك شديد التنظيم  ،وخطي في أحةةد

المتعلمين  ،فتالبيا ما يأقال إن أحةةدها "أفضة " مةةن اآلخةةر .سةةيعتمد

طرفيه  ،ومنظم بشك غير محكةةم  ،ومتصة بالشةةبكة فةةي الطةةرف

هةةةذا علةةةى أهةةةداف  .MOOCأجةةةرى األردن ( )2014دراسةةةة

اآلخر.

لمعدالت إتمام  .MOOCكان العام األكثةةر أهميةةة الةةذت أثةةر فةةي

تمه إضافة مجموعة من االختالفات إلى هذا االنقسام  ،بما في ل

معدالت التسرب هو طول الدورة (مةةع وجةةود دورات أقصةةر لةةديها

( SPOCsالدورات التدريبية القصةةيرة والخاصةةة عبةةر اإلنترنةةه)

معةةةدالت إتمةةةام أعلةةةى) .منصةةةة  MOOCونةةةول

و( VOOCsالةةةدورات المهنيةةةة المفتوحةةةة عبةةةر اإلنترنةةةه) و

 (cMOOCمقاب ة  )xMOOCلةةم يكةةن لهمةةا تةةأثير علةةى معةةدل

( SOOCsالةةةةةدورات التدريبيةةةةةة المفتوح ةةة بشةةك انتقةةا ي عبةةر

اإلكمال (على الةةرغم مةةن أن البيانةةات اقتصةةرت علةةى ثالثةةة عشةةر

اإلنترنةةةةةه) و  MOOCsالمصةةةةةترة و  MOOCsالمحمولةةةةةة

 MOOCفقط هذ المقارنة) ].[4

( .[6] )2014: 22 ،Ross & Baynesتوضح هذ الموجةةة مةةن
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كان التعليم المفتوح نظا يما معترفيا به ومحتر يما في أوروبةةا (بالتأكيةةد

 -2أسباب بطء أعتما أو وبا لجظام :MOOCs

أكثر من الواليات المتحدة) ولذا كان يأنظر إلةةى الةةدورات التدريبيةةة
حيل لم يأنظر إليهم على أنهم ثوريون كمةةا تةةم اعتبةةارهم فةةي سةةيا
أمريكةةا الشةةمالية .كةةان هنةةا بع ة

المفتوحة على اإلنترنه كجزء من هذا السيا الحالي ].[1

التعةةاون مةةع رواد MOOC

األوا ةة مثةة  George Siemensو ، Stephen Downes

كان التأثير اآلخةةر علةةى التعلةةيم المفتةةوح هةةو البرمجيةةات مفتوحةةة

ولكن لم تبدأ الجامعات في إطال  MOOCsإال فةةي عةةام .2012

المصدر  ،مما أدى إلى ظهور التراخي

المفتوحةةة ومفهةةوم السةةلع

فقد قدم معهد هاسو بالتنر  MOOCsعلى منصةةته الخاصةة  ،مةةع

المشتركة عبر اإلنترنه  ،ثم الموارد التعليمية المفتوحةةة (.)OER
لةةديها اسةةتثمارات كبيةةرة فةةي

التركيةةز علةةى الموضةةوعات الهندسةةية [ .]2قةةدم  UNEDبالمث ة

المملكة المتحدة على وجه الخصو

مجموعة من الدورات الضخمة على شبكة اإلنترنه في عام 2012

الموارد التعليمية المفتوحة مةةن خةةالل األطةةر الوطنيةةة الممولةةة مةةن

على منصته الخاصة.

( JISCلجنة نظم المعلومات المشةةتركة) وأكاديميةةة التعلةةيم العةةالي
( )HEAبرنامج الموارد التعليمية المفتوحة  ،الذت روز للعديد من

كانه إدنبرة أول جامعةةة بريطانيةةة تةةدخ فةةي شةةراكة مةةع مةةزودت

مشاريع الموارد التعليمية المفتوحة علةةى نطةةا صةةتير مةةن 2009

 MOOCالر يسةةيين  Courseraو  .EdXكانةةه هةةذ إلةةى حةةد

إلى  .2012كمةةا أنشةةأت  ، JISC JORUMالمسةةتودل الةةوطني

كبير  xMOOCمن النول  ،ودخله الجامعة في توفيرها بطريقةةة

للموارد التعليمية المفتوحةةة .علةةى الةةرغم مةةن إغةةال هةةذا فةةي عةةام

تجريبية  ،للتحقيق في ظاهرة  ، MOOCبةةدالي مةةن هةةدف واضةةح

 ، 2015وانتهاء برنامج الموارد التعليميةةة المفتوحةةة اآلن  ،إال أنةةه

مث تجنيد الطالب ].[5

كان مه يما في رفع صورة الموارد المرخصة بشك علنةةي ومجانيةةة
].[2

فقد كروا "لقد وفةةرت لنةةا مسةةاقات  MOOCsفةةي إدنبةةرة طريقيةا
للتجربة مع طر التسليم عبر اإلنترنه على نطا واسع  ،ومنحتنا

 .1-2االتجا ات المستقبلية المحتملة لجظيام الميووك MOOC

فرصة لتعلم الدروس التي يمكن تطبيقها في مكان آخر في محفظتنا

:OJS

التعليميةةة" (.)MOOCs @ Edinburgh Group 2013
كانه إسبانيا الدولة األوروبية األكثر نشا ي
طا في  ، MOOCsحيل

بعد الحماس األولي واالستثمار المكثف في الدورات الضخمة علةةى

قامه المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والدنمار وهولنةةدا بتطةةوير

شةةبكة اإلنترنةةه ( ، )MOOCsتتوقةةع الجامعةةات اآلن مةةنهم أن

 MOOCsمن جامعات مختلفةةة  ،وأصةةبحه فرنسةةا نشةةطة بشةةك

يعودوا بالنتا ج .ويرى ويلر ( )2015أن هنا خمسة أسئلة ستسعى

متزايد في عام  .2014وكان هنا القلي من المشاركة مةةع مقةةدمي

الجامعات اآلن للحصول على توضيح حول:

 MOOCالر يسيين  ،والتفضي هو للجامعةةات لتطةةوير منصةةاتها
 -1التكاليف التي يتحملها الطالب:

الخاصة .وتوجد اآلن تتطيةةة واسةةعة النطةةا عبةةر  MOOCsفةةي
جميع أنحةةاء أوروبةةا بمعظةةم اللتةةات وعلةةى مجموعةةة متنوعةةة مةةن

يبيع العديد من مةةوفرت  MOOCاالعتمةةاد ويمكةةن اآلن مقارنةةة التكلفةةة

المنصات ] .[6ولقةةد اصةةبح تقةةدير االسةةتجابة األوروبيةةة للةةدورات

اإلجمالية المطلوبة مةةن أجة جمةةع أرصةةدة كافيةةة للحصةةول علةةى درجةةة

التدريبية المفتوحة على اإلنترنه ( ، )MOOCsيج وضعها في

علمية بالعروع الرسمية  ،التي لها فوا د الدعم.

السيا األوسةةع لمبةةادرات التعلةةيم المفتةةوح .يتمتةةع التعلةةيم المفتةةوح
الجامعةةة المفتوحةةة

تكةةاليف إنتةةاز الةةدورات الضةةخمة علةةى شةةبكة اإلنترنةةه (– )MOOC

بتةةاريغ غنةةي فةةي أوروبةةا  ،حيةةل ت ةم تأسةةي

(المملكةةة المتحةةدة) فةةي عةةام  1969وجامعةةات مماثلةةة فةةي هولنةةدا

اعتقةةةةد الكثيةةرون فةةي البدايةةة أن إنتةةاز الةةدورات الضةةخمة علةةى شةةبكة

تفسةةيرا واحةةديا لةةة
وإسةةبانيا وألمانيةةا .وتمثةة الجامعةةات المفتوحةةة
ي

اإلنترنه سيكون رخيصا ي  ،لكنها أصبحه باهظة الثمن بشك متزايد .قدّر

"االنفتةةاح" فةةي التعلةةيم  ،أت االنفتةةاح علةةى األمةةاكن واألشةةخا

هوالندر وتيرتةةةالي ( )2014التكلفةةة بةةين  152ألةةف دوالر و  244ألةةف

واألسالي التي تهدف عادة ي إلةةى تحسةةين المشةةاركة فةةي التعلةةيم مةةن

دوالر لك .[6] MOOC

خالل نمو ز الدخول المفتوح والتعليم عن بعد بدوام جز ي .وهكةةذا
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بمختلةةةف المجةةةاالت األكاديميةةةة  ،لكةةةن الحصةةةول علةةةى
الشهادات غير مجاني  ،ما يميز هذ المنصة هةةي شةةهاداتها

إحدى الفوا د المحتملة لة  MOOCsهي أنها يمكن أن تؤدت إلى تسةةجي
الطةةالب بشةةك رسةةمي .وهنةةا اآلن بيانةةات كافيةةة لفحة

معترف عالمييا عند التعيين بالو اإلثنين.

مةةا إ ا كانةةه

 .4منصةةة إوداسةةيتي  :Udacityمنصةةة اكاديميةةة ربحيةةة ،

أدوات تسويقية فعالة  ،ويمكن مقارنتها بمنافذ أخرى (مثة اإلعةةالن) فةةي

تأسسه عام  ، 2011تقدم إلةةى الةةدورات المجانيةةة  ،تركةةز

األموال التي يتم إنفاقها لك طال تم تجنيد .

أكثر في مجال الحاس اآللي  ،كدورات البرمجة  ،الذكاء ،
الرقصات  ،ما يميز هذ المنصة هي شهاداتها معتةةرف بهةةا

 -3التركيبة السكانية لمتعلمي :MOOC

عالميا عند التعيين بالوضع.
شةةاركه العديةةد مةةن الجامعةةات مةةع  MOOCsكجةةزء مةةن مهمةةتهم

 .5منصة إم آت تي أوپن كورس وير MIT Open Course

االجتماعية وتوسيع نطا الوصول .ومةةع لة  ،تمية التركيبةةة السةةكانية

 :Wareترمز لها ا ب ( )MIT OCWوهي منصةةة تعلةةيم

النمو جية لمتعلمي  MOOCإلى أن يكونوا مةةؤهلين تةةأهيالي عاليةا ي  ،مةةن

مفتوحةةةة  ،تأسسةةةه عةةةام  ، 2000مقدمةةةة مةةةن معهةةةد

خلفيات اجتماعية واقتصادية مميزة (.)Hansen and Reich 2015

ماساستوتش للتكنولوجيا والمشاركات المعروضة تنشر فيها
جميع الدورات الدراسية ومشاركتها مع العالم مجانيا ].[3

 -4المتعلمين الجدد:
فةةي عرضةةهم األولةةي  ،قةةد تحص ة  MOOCعلةةى أعةةداد كبيةةرة مةةن
الملتحقين ولكن هذا عادة ما ينخف

 -3الخاتمة

في حاالت التسجي الالحقةةة .فضةةال

عن ل  ،يأخذ العديد من المتعلمين العديةةد مةةن الةةدورات الضةةخمة علةةى

ومن ا م مزا ا نظام التعليم االونال ن:

شبكة اإلنترنه ( .)MOOCsلذل بمجرد الوصول إلى هذا الجمهةةور ،

•

قد ال يتم العثور على العديد من المتعلمين الجةةدد .وسةةيعتمد نمةةو ز عمة

المرونةةة وإمكانيةةة الوصةةول والتكلفةةة المجانيةةة الكتسةةاب
المعرفة من المزايا المتميةةزة  ،وقةةد جةةدت دراسةةة حديثةةة

 MOOCعلى أعداد كبيرة عبر عروع تقديمية متعددة ].[2

أجرتها ورارة التعليم أن الطالب المسجلين فةةي الةةدورات
.2-2

أ م مجصات المووك :MOOC

 .1منصة إدك

عبةةر اإلنترنةةه فةةي المتوسةةط يةةؤدون بشةةك أفض ة مةةن

 :Edxهةةي مبةةادرة غيةةر ربحيةةة اسسةةه عةةام

وجهةا لوجةةه  ،ويبلتةةون عةةن
أولئ الةةذين يتلقةةون التعلةةيم
ي

 2012بواسةةطة معهةةد ماساسةةتوتش للتةةأجير مةةع جامعةةة

مستوى أعلى من الرضا والتوارن في الحياة.

هارڤرد  ،تقةةدم المنصةةة دورات اكاديميةةة مماثلةةة للمشةةاريع

•

ال يمكننةةا التتاضةةي عةةن معنةةى  MOOCsلبنةةاء عةةالم

ةدرس فةةي اعةةر الجامعةةات العالميةةة فةةي مجةةاالت
التةةي ية ّ

أفض وأكثر مساواة  MOOCs ،هي أداة حيوية لتحقيق

مختلفة كالهندسة  ،الط  ،العلوم وغيرها  ،واالشترا في

الهدف الرابع لخطة األمم المتحدة للتنمية المسةةتدامة لعةةام

المنصةةة الحةةرة لكةةن الحصةةول علةةى الشةةهادة غيةةر مجةةاني

 ، 2030التي ترى فر

التعليم عن بعد كأحةةد العناصةةر

وتعيين شهاداتها معترف بها عالميا عند التعيين اإلثنين.

األساسية لتحقيق مستقب مستدام ].[4

 .2منصةةة كورسةةيرا  :Courseraمنصةةة اكاديميةةة را ةةدة فةةي
مجال التعليم المفتوح عبر االنترنه  ،اسسه عةةام ، 2012

يعتبةةةةر تمييةةةةز  cMOOCو  xMOOCفةةةةي  MOOCsهةةةةو

تقةةةدم المنصةةةة دورات مجانيةةةة فةةةي مختلةةةف المجةةةاالت

التصنيف الر يسي المستخدم في النظر في أصول التدري

الخاصة

االكاديمية  ،ما يميز هذ المنصة هي امكانية الحصول على

بهم .نشأ هذا من الطريقة التي تم بها تطةةوير  ، MOOCsويعكة

شةةهادات مجانيةةة عةةن طريةةق خاصةةية المسةةاعدة الماليةةة

كيفية عرع  MOOCsمن قب مطوريها .ويمكن أن تكون وظيفة

الموجودة داخ ك دورة.

 MOOCsهي تجنيد الطالب  ،للعم كأداة تسويق  ،للوصول إلةةى

 .3منصةةة فيوتشةةر ليةةرن  :Future Learnمنصةةة تعليميةةة

جماهير جديدة والسماح بالتجربة .اعتماديا على أت من هةةذ الةةدوافع

أخةةرى للتعلةةيم المفتةةوح االنترنةةه  ،تقةةدم دورات تدريبيةةة

انتشارا  ،وسيؤثر نول التدري
هو األكثر
ي
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إن هيمنة موفرت  MOOCالتجاريين مثة  Courseraو  EdXو
 Udacityفةةي أمريكةةا الشةةمالية قةةد شةةك أصةةول التةةدري

التةةي

اعتمدوها .وهيمنة المنصة هذ ليسةةه منتشةةرة فةةي أوروبةةا  ،حيةةل
يقوم العديد من الجامعات بتطوير و  /أو امتال منصاتها الخاصةةة.
بينما ال يزال نهةةج  xMOOCسةةا ديا  ،يوجةةد مةةزيج مةةن العناصةةر
األخرى في العديد من هذ الدورات واألنظمة األساسية ].[6
توييات:
 .1تأمين البنية التحيتةةة مةةن التقانةةة المطلوبةةة لتطبيةةق نظةةام المةةوو علةةى
مستوى المدارس والجامعات ومؤسسات التدري .
 .2تدري وتأهي الكادر االكاديمي والفني إلدارة المنصات التعليمية.
 .3مواكبة التطور الدا م في مجال التقانة وأثرها علةةى المنصةةات التعليميةةة
بنظام الموو .
 .4الشراكات والتوأمة الفعالة والناجح في تقديم دورات متقدمة إحترافية.
 .5إنشاء وتصميم منصات عربية مميزة ومتقدمة تواكة ثقافةةة ومتطلبةةات
السو العربي.
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