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تكنولوجيا 	  يف  مشارك  أستاذ  هو  إطميزي  جميل  د. 

الحاسوب  علوم  يف  الدكتوراه  درجة  وحاصل عىل  املعلومات، 
من جامعة غرناطة بإسبانيا، يعمل حاليا عميد البحث العلمي يف 

جامعة فلسطني األهلية يف بيت لحم/فلسطني، ومحارضا يف قسم تكنولوجيا 
املعلومات. وهو خبري يف التعليم اإللكرتوين واملوارد التعليمية املفتوحة، قام بتأليف 8 

كتب، ونرش أكرث من 45 بحثا يف مؤمترات ومجالت دولية محكمة حول مجاالت مثل التعليم 
التوصية،  وأنظمة  التعليم،  إدارة  وأنظمة  املفتوحة،  التعليمية  واملوارد  اإللكرتوين، 

البكالوريوس  لدرجتي  األكادميية  الربامج  من  عددا  وقيّم  املفتوحة،  واألنظمة 
املؤمترات  لجان  من  العديد  يف  ويشارك  العايل،  التعليم  بوزارة  واملاجستري 

والدوريات وحًكم عرشات األبحاث يف مجالت ومؤمترات دولية، و15 رسالة 
ماجستري ودكتوراه. شغل د. إطميزي عدة مناصب إدارية منها رئاسة 

الدائرة، وعضوية مجلس الجامعة ومجلسها األكادميي. وعمل سابقا 
مديرا لوحدة التعليم اإللكرتوين، وحصل عىل عدة منح وجوائز. 

د. فتحي الساملي، خبري يف املوارد التعليمية املفتوحة 	 
العايل  باملعهد  الحاسوب  علوم  العايل يف  للتعليم  مساعد  وأستاذ 
لإلعالمية والترصف بجامعة القريوان. كتب أكرث من 60 مقاال علميا 
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 IEEE International( وملتقيات علمية )مثلHuman Behavior 

درَّس   .)Conference on Advanced Learning Technologies
 C++ و  C الربمجـــة  لغــات  مثل  الحاسوب  علوم  مجال  مواد يف  عدة 

ونظريات   UML اللغة باستعامل  الربمجيات  تصميم  درَّس  Maple. كام  و 
صناعة لغات الربمجة ونظريات نقل الربمجيات من لغة إىل أخرى، ونظريات 

اإلجازة  طلبة  من  العديد  أطر  كام  التعليمية.  األلعاب  وصناعة  بعد  عن  التعليم 
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شكر وتقدير

والتقدير  الشكر  بجزيل  نتقدم  أن  لنا  يطيب 

من  لكل  االمتنان  ووافر  بالجميل  والعرفان 

ساهم بجهد مخلص إلمتام كتابنا هذا، 

ونقدم شكرا خاصا إىل املنظّمة العربّية للرتبية 

العلوم  وإدارة  والعلوم )األلكسو(  والثقافة 

بالجديد  اهتاممها  فيها عىل  العلمي  والبحث 

واملهم يف قطاع التعلم والتعليم،

الفرصة  لنا  أتاحت  التي  جامعاتنا  ونشكر 

الدعم  وقدمت  واملصادر  املراجع  ووفرت 

املعنوي،

ونشكر الزمالء الذين كتبوا بعض الفصول،

مع متنياتنا للجميع مبزيد من التقدم والعطاء.

إىل كل هؤالء محبتنا واحرتامنا

د.جميل إطميزي، 
د. فتحي الساملي.
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تصدير

تواجه معظم دول العامل اليوم معضلة توفري التعليم ذي الجودة العالية، الذي يؤدي 

إىل تطوير االقتصاد وبناء املوارد البرشية القادرة عىل خدمته وتيسري حياة الفرد متاشيًا 

مع املتغريات العرصية. ففي ظل العوملة والتحول إىل اقتصاد املعرفة تزايدت الحاجة 

إىل رفع نسب االلتحاق بالتعليم وخاصة التعليم العايل، إضافة إىل إعادة تأهيل القوى 

العاملة لتطوير مهارات األفراد مبا ينسجم مع الخصائص الجديدة للمهن التي تقتيض 

مهارات متطّورة ألدائها. وليك تستطيع دولنا العربية مواجهة متطلبات تطوير التعليم 

وفقا للواقع الجديد، فإنها تواجه مجموعة من التحديات، لعّل أهمها ارتفاع تكلفة إنتاج 

املحتوى التعليمي بأمناطه الورقية والرقمية، مام يشكل عائًقا أمام العديد من الدول 

ذات الدخل املحدود.

املعلومات  بتكنولوجيا  املعزز  التعليم  أمناط  يف  والرسيع  املتزايد  التطور  ظل  ويف 

واالتصاالت، والحاجة إىل تعزيز قطاع التعليم وتطوير املوارد البرشية العاملة فيه، تعد 

املوارد التعليمية املفتوحة إحدى الوسائل املهمة يف تسهيل الوصول إىل املعرفة وإتاحة 

فرص التعلم والتعليم بشكل تعاوين وتشاريك، وفتح الباب أمام الجميع للتعلم واإلبداع 

واالبتكار.

يف  نشأتها-للمساهمة  منذ  والعلوم–  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وقد سعت 

سياسات  وتطوير  العرص  بركب  اللحاق  من  العربية  دولنا  متكن  التي  األسباب  توفري 

وأساليب التعليم والتعلّم يف الوطن العريب، ومتكينه من دعم املجتمع العريب يف مجابهة 

التحّديات التي تواجهه يف ميادين الفكر والثقافة. وضمن هذا اإلطار، وتعزيزًا ملساعيها 

الرتبوية والثقافية والعلمية،  العربية بأهّم وأبرز املؤلفات  املكتبات  إثراء  املستمرّة يف 

يرّس املنظمة أن تقّدم للقراء والباحثني واملهتّمني يف الوطن العريب هذا الكتاب: “املوارد 

التعليمية املفتوحة: االستخدام واملشاركة والتبني”، الذي ألفه الدكتور جميل إطميزي، 

عميد البحث العلمي بكليّة فلسطني األهلية بدولة فلسطني، والدكتور فتحي الساملي، 

القريوان بالجمهورية  العايل لإلعالمية والترصّف بجامعة  رئيس قسم اإلعالمية باملعهد 

التونسية، وشارك يف كتابة بعض فصوله مختصون عرب آخرون.
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وإذ تنرش هذا الكتاب، تتطلّع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن يسهم 

وتوظيفها  العربية،  بيئتنا  يف  املفتوحة  التعليمية  املوارد  توطني  بأهّمية  التوعية  يف 

إىل  الوصول  تيسري  قادرا عىل  العريب وجعله  الوطن  بالتعليم يف  للنهوض  واستخدامها 

مجتمعات عربية قامئة عىل اقتصادات املعرفة.  

د. سعود هالل الحريب

املدير العام       
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تقديم إدارة العلوم والبحث العلمي
واستخدام  تبني  نقص يف  من  يشكو  العربية  بالدول  املعلومات  تقنية  واقع  مازال 

املوارد مفتوحة املصدر، سواء عىل صعيد املؤسسات التعليمية، أو الرشكات الخاصة أو 

إقليميًّا وعامليًّا. وأدى هذا  املوارد  الذي حققته هذه  الواسع  االنتشار  الحكومية، رغم 

األمر إىل حرمان الدول العربية، وخاصة النامية والفقرية منها، من الفوائد الجمة التي قد 

تكسبها جراء استخدامها واستغاللها، بدًءا من توفري املبالغ الكبرية التي ترصف سنويا مثنا 

لرتاخيص استخدام املوارد التجارية املغلقة التي تفرضها الرشكات االحتكارية العاملية، 

وتثقل بها كاهل االقتصاد بالدول النامية، وانتهاًء باستقاللية القرار التجاري لهذه الدول؛ 

وقد تّم استثامر املوارد التعليمية املفتوحة من قبل الكثري من الدول والشعوب املتقّدمة، 

وتّم تعديلها وتطويعها لتتامىش مع املتطلبات الخاصة للغاتهم وثقافاتهم، مام أدى إىل 

التي متنع االستفادة من معطيات ثورة تقنيات املعلومات، سواء كانت  العوائق  إزالة 

لغوية أو ثقافية أو مادية. كام أّن إنتاج املوارد التعليمية خصوًصا يتطلّب جهوًدا برشية 

كبرية ويستنزف أمواالً طائلة ويحتاج ملراجعات دورية مضينه األمر الذي ال تستطيع 

الدول النامية القيام به عىل الوجه األكمل.

للرتبية  العربية  باملنظمة  العلمي  والبحث  العلوم  إدارة  تقّدم  املنطلق  هذا  من 

والثقافة والعلوم، للقرّاء واملهتّمني يف الوطن العريب كتاب »املوارد التعليمية املفتوحة: 

االستخدام واملشاركة والتبّني«، يف إطار سعيها إىل اإلسهام يف تزويد املكتبات العربية 

بالكتب املتخّصصة التي تقدم معلومات عن أحدث اتجاهات التعلّم والتعليم العرصي، 

املفتوحة  اإللكرتونية  واملقررات  املفتوحة  التعليمية  باملوارد  يتعلّق  فيام  وبالخصوص 

واسعة االنتشار. ويأيت هذا الكتاب كجهد متواضع ملعالجة ضعف املحتوى العريب الرقمي 

باللغة  العلمية  األبحاث  ونقص  العاملي-،  املحتوى  من  يتجاوز 3%  ال  التعليمي-الذي 

الطالب  التي متثل وسيلة هاّمة ملساعدة  املفتوحة  التعليمية  املوارد  العربية يف مجال 

والباحثني والساعني إىل املعرفة، بعد تكييفها بالرتجمة والتجزئة والرتكيب واالستخدام 

قبل مشاركتها.
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يضّم الكتاب عرشة فصول، تناولت بالرشح املوارد التعليمية املفتوحة من وجهة نظر 

عملية وتقنية، وبّسطت مفاهيمها وألقت الضوء عىل رخصها ومجاالت استخدامها من 

غري املتخّصصني. كام تطرّقت إىل عرض أبرز منّصات املوارد التعليمية املفتوحة العاملية 

املتقّدمة،  بالجامعات  حديثا  املستخدمة  اإللكرتوين  التعليم  وأنواع  ونظم  والعربية، 

تبني  وكيفية  املفتوحة،  التعليمية  املوارد  بناء  وخطوات  استحداث  طرق  وأوضحت 

وخصخصة ونرش ومشاركة املوارد املتاحة منها بحسب الرخص التي جاءت بها، وتوضيح 

اإلطار العميل لتبنيها عىل صعيد املؤسسات التعليمية والتدريبية العربية.

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إذ تقّدم هذا الكتاب القيّم، فإنّها تدعو 

إىل اإلفادة من املفاهيم الفّنية والعلمية التي وردت فيه، وتوظيفها يف تطوير سياسات 

العرب عىل  املهتّمني واملتخّصصني  العريب، وتحّث  الوطن  التعليم والتعلّم يف  وأساليب 

املجتمعات  عىل  اإليجابية  لعائداتها  نظرًا  املفتوحة  التعليمية  املوارد  وتبّني  استخدام 

واالقتصادات العربية. 

  أ.د. أبوالقاسم البدري      

مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
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الفصل األول:
مدخل إىل املوارد التعليمية املفتوحة

د. جميل إطميزي

1. توطئة

ودور  البحثية  واملختربات  األبحاث  ومراكز  واملعاهد  للجامعات  الحايل  الواقع  إن 

املعرفة واملؤسسات التعليمية والتدريبية يف العامل العريب يؤكد أن إنتاج املعرفة يعاين 

وضعا صعبا، وال أدل عىل ذلك من الضعف الشديد للمحتوى العريب الرقمي )ال يتجاوز 

%3 من املحتوى العاملي( وشح األبحاث العلمية باللغة العربية.

علمية  كمؤسسات  الجامعات  ومنها  السابقة،  للمؤسسات  ظهور  أول  أن  ورغم 

تعليمية، كانت يف العامل اإلسالمي ومنه العامل العريب: فجامعة الزيتونة يف تونس بدأت 

سنة  باملغرب  القرويني  وجامعة  796م،  سنة  باألندلس  قرطبة  وجامعة  737م،  سنة 

الكبرية والجوامع عبارة  859م، واألزهر سنة 970م، وقبل هذه وتلك، كانت املساجد 

عن جامعات متميزة، يف حني أن أقدم جامعات أوروبا كانت جامعة بولونيا يف إيطاليا 

عام 1088م، ثم جامعة باريس عام 1160م، ثم أكسفورد عام 1096م، ثم كامربدج عام 

1209م.

ورغم أن تلك املؤسسات العربية واإلسالمية نقلت إىل العامل كل علوم العامل السابق 

بعد التأهيل والرتتيب والتنظيم، ونرشت كل ما أضافته إىل تلك العلوم بشكل مفتوح 

عليه  الله  صىل  النبي  قاله  ما  مطبقة  النرش”،  “حقوق  ودون  احتكار،  ودون  ومجاين 

أن  ]1[. ورغم  نَاٍر”  ِمْن  ِبلَِجاٍم  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  اللَُّه  أَلَْجَمُه  فََكتََمُه  ِعلاًْم  َعلَِم  “َمْن  وسلم: 

طوفان املحتوى املعريف والتعليمي كان يف السابق عربيا بامتياز، فإن املؤسسات العربية 

اليوم تعاين وضعا صعبا عىل مستوى املحتوى التعليمي، وعىل مستوى األبحاث، وعىل 

مستوى التعاون واملشاركة فيام بينها.

عنها.  ونبحث  نستوردها  أصبحنا  املجاالت،  كل  يف  للمعرفة  منتجني  كنا  أن  فبعد 

مجال  أن  ويبدو  العريب،  املحتوى  توفر  مدى ضعف  التعليمي  القطاع  متابعو  ويعلم 

املوارد التعليمية املفتوحة العاملية قد يساعد طالبنا وباحثينا يف سعيهم إىل املعرفة بعد 
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أن يتم تكييف هذه املوارد بالرتجمة والتجزئة والرتكيب.

2. التعريف والخلفية

2 .1 التعريف بـ »املوارد التعليمية املفتوحة«

 Open Educational( املفتوحة  التعليمية  املوارد  تعريفات  تنوعت  وقد 

التعليم  “موارد  إىل  تشري  بأنها  اليونسكو  قبل  من  عرفت  فقد   ،)Resources-OERs

والتعلّم والبحث املتاحة من خالل أي وسيلة - سواء أكانت رقمية أم غري رقمية - والتي 

االنتفاع  لآلخرين  يتيح  مفتوح  ترخيص  إصدارها مبوجب  تم  أو  العام  امللك  تندرج يف 

بقيود محدودة.  أو  قيود  أي  بدون  توزيعها  بها واستخدامها وتكييفها وإعادة  املجاين 

وتندرج عملية الرتخيص املفتوح يف إطار حقوق امللكية الفكرية القائم، عىل النحو الذي 

حددته االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحرتم حقوق املؤلف” ]2[.

التي  الرقمية  “املواد  بأنها  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  حسب  وعرفت 

تتاح بحرية وبشكل مفتوح للمعلمني والطالب واملتعلمني الذاتيني لالستخدام وإعادة 

واألدوات  التعلمي،  املحتوى  تشمل  وهي  والبحث،  والتعلم  التعليم  ألجل  االستخدام 

كالرخص  التنفيذية  املوارد  وكذلك  املحتوى،  وتوزيع  واستخدام  لتطوير  الربمجية 

املفتوحة” ]3 ص10[. وعرفت من قبل كومنولث التعلم بأنها “املواد املعروضة بحرية 

 ،]4[ والتطوير”  والبحث  والتعلم  التعليم  والتكييف ألجل  لالستخدام  مفتوح  وبشكل 

وهو من أوسع التعاريف حيث شملت حتى املوارد الورقية.

وهذه املوارد- والبعض يسميها “مصادر”- متتاز بتنوعها، وتشمل مقررات أو دورات 

أو مناهج كاملة، ومناذج تعليمية، وخطط املقررات الدراسية، واملحارضات والواجبات، 

واالختبارات، وأنشطة املختربات، واملواد الرتبوية، واأللعاب التعليمية، واملحاكاة. 

وقد تتكون من أمناط وأشكال، منها:

• مكونات تعلمية )اختبارات، ورسوم متحركة، وخرائط تفاعلية، وجداول زمنية، الخ(، 
• محارضات صوتية، 

• محارضات مرئية )فيديو(،
• صور ورسومات، 

• مقاطع صوتية أو موسيقية،
• محتويات تعليمية منهجية،
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• كتب وأدلة ومالحظات ومنها الكتب املنهجية،
• مقاالت وتقارير وأبحاث... الخ. 

2.2. الخلفية التاريخية

يرجع الباحثون فكرة “املوارد التعليمية املفتوحة” إىل إعالن معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة )Massachusetts Institute of Technology( بانه 

سينرش جميع املواد التعليمية لجميع الربامج عىل اإلنرتنت بشكل مفتوح، وقد نرشت 

 )OpenCourseWare( مقررات هذه الجامعة فعال باسم املقررات اإللكرتونية املفتوحة

حيث تم نرش 2400 مقررا حتى شهر سبتمرب 2018]5[.

 Open Educational( وتم أول استخدام فعيل ملصطلح املوارد التعليمية املفتوحة

Resources( يف منتدى اليونسكو عام 2002 الذي متحور حول تأثري املناهج التعليمية 

اعتامد املصطلح رسميًّا. كام تم  النامية، حيث تم  البلدان  العايل يف  للتعليم  املفتوحة 

االتفاق عىل توفري املوارد التعليمية املفتوحة مبساعدة تقنيات املعلومات واالتصاالت 

واستخدامها من قبل املستخدمني ألغراض غري تجارية ]6[.

ويف عام 2005م أطلقت اليونسكو الجامعة االفرتاضية حول موضوع املوارد التعليمية 

املفتوحة، من خالل مجموعة من الخرباء والباحثني، كام متت مناقشة مختلف الجوانب 

املتصلة بتطوير املوارد التعليمية املفتوحة يف هذا املنتدى. ويف العام نفسه، بدأ مركز 

حول  بحوثه  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  واالبتكار التابع  الرتبوية  البحوث 

املعرفة  “تقديم  بعنوان   2007 عام  تقريرا  ونرش  املفتوحة؛  التعليمية  املوارد  موضوع 

مجاناً”.

ولكن للحقيقة، سنبني أن “املوارد التعليمية املفتوحة” ليست وليدة اليونسكو يف 

التعليمية  املوارد  التعلم بأن  اليونسكو وتعريف كومنولث  2002، بل وطبقا لتعريف 

املفتوحة تشمل املوارد الورقية، فإن العلامء والباحثني واملؤلفني األوائل وخاصة العرب 

واملسلمني كانت جميع مؤلفاتهم واكتشافاتهم واخرتاعاتهم هي موارد تعليمية مفتوحة. 

عرص  إىل  السابقة  األمم  تراث  برتجمة  واالهتامم  املكتبات  تأسيس  تاريخ  »ويعود 

الدولة األموية. وتذكر املصادر التاريخية أن الخليفة معاوية )661م - 679م( كان أول 

خليفة أموي ينشئ خزانة كتب تحتوي عىل مصنفات يف العلوم املختلفة، والغالب أنها 

كانت متخصصة يف الحكم واألمثال وسري امللوك وأخبارها والحروب واملكايد«، ]7[.
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ومن »املَسلـّامت التي مل يختلف فيها مسلامن منذ عهد النبوة حتى مطلع القرن 

املنرصم، )حتى بعد أن بدأ عهد الطباعة( أنه مل يُعلم أن مؤلـِفـًا من املؤلفني يف أي فن 

أو علم قبل القرن املايض منَع النساَخ من استنساخ مؤلفاته بقصد املتاجرة وال طالبهم 

بحصة من أرباحهم من بيعها، مع أن علامء العصور املاضية أفنوا أعامرهم يف التأليف 

والتصنيف مع الفاقة والفقر الغالب عىل كثري منهم، ومل يقل أحد منهم: أنا أتعبت عقيل 

الكتبيون  التحصيل والسفر والتأليف والجمع واالستنباط وهؤالء  وجسمي وبرصي يف 

الركبان  بها  بها وتسري  لنسخ مؤلفايت ويتاجرون  النساخ  الكتب( يستأجرون  )أي تجار 

وينتفعون بأرباحها دون أن ينالني من ذلك فلس واحد«. ]8[.

والهنود  واليونان  الفرس  من  األقدمني  يستأذنون  العرب  وعلامء  مؤلفو  يكن  ومل 

والرومان وغريهم يف نسخ وترجمة كتبهم مع حرصهم التام عىل التوثيق، ومل يشرتطوا 

التي نقلوها من  عىل غريهم عدم نسخ كتبهم واخرتاعاتهم وال ما أضافوا إىل املعرفة 

التحريف  عدم  عىل  حرصهم  مع  كتبهم،  انتشار  يف  كانت  سعادتهم  إن  بل  غريهم، 

واالنتحال. ولوال هذه املوارد التعليمية املفتوحة ما تقدم العامل. بل إن املسلمني حرصوا 

عىل إفشاء أرسار الصناعة ومنها صناعة الورق بعد أن كانت محتكرة من قبل عائلة يف 

الصني. 

ويؤكد سامرة ]9[ أن امللكية الفكرية تتضمن فقط الحقوق املعنوية كعدم الغش 

واالنتحال والرسقة.

يقول مدير جامعة السودان املفتوحة: »حرّم الدين اإلسالمي كتامن العلم... وحث 

عىل إنفاق العلم ودعا إليه، وكان دور األنبياء هو البالغ أي إيصال العلم النافع لكل 

الناس وكان ديدن علامء املسلمني إشاعة العلم ونرشه. وما كان علامء املسلمني يرجون 

عائدا ماديا من علمهم كام هو الحال اليوم، وما كانت دولة اإلسالم تضن عىل من حولها 

من الشعوب بعلمها، وقد كانت الرائدة يف هذا املجال ومن حولها تبعا لها. والبرشية 

الدين اإلسالمي ليك يفك حكر املعرفة، وتعم فائدتها  اليوم يف حاجة ماسة إىل هدي 

جميع البرشية. إن البرشية كلها لها الحق يف كل نتاج معريف. فكل ناتج حديث ناجٌم 

عن إرث معريف برشي مرتاكم عىل مر السنني، وال يجوز لكائن من كان أن يدعي أن 

ما توصل إليه من اخرتاع أو ابتكار هو معرفة خالصة له. من هذين املنطلقني منطلق 

الرامية إىل  الدعوة  البرشية يف املعرفة ندعو ونؤيد  البرشية، وأحقية  رضورية املعرفة 
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خلق مصادر تعليمية مفتوحة« ]10[. 

3. املوارد التعليمية والتقنيات الرقمية

3 .1 املوارد التعليمية التقليدية

رقمية-إلكرتونية  ومصادر  موارد  تشمل  املفتوحة  التعليمية  املوارد  ان  سابقا  بينا 

والشفافيات  والكاسيتات  املغناطيسية  واألرشطة  الورقية  واملصادر  املوارد  وتشمل 

البالستيكية واملصغرات الفيلمية وغريها. 

فعىل سبيل املثال: الكتاب التعليمي الورقي ميكن أن يكون موردا تعليميا مفتوحا 

الحقوق  عىل  الحفاظ  برشط  وتعديله  منه  واألخذ  ونرشه  وتصويره  بنسخة  سمح  إذا 

اإلسمية )نسبة املورد إىل صاحبه(. وقد بينا سابقا أن كل الكتب قبل 200 سنة كانت 

موارد مفتوحة.

أو  املفتوحة هي موارد رقمية  التعليمية  املوارد  أن معظم  اليوم  الحال  واقع  لكن 

إلكرتونية سواء كانت كتابا إلكرتونيا أو موقع ويب أو وسائط متعددة أو غري ذلك. 

املوارد  املفتوحة هو عن  التعليمية  املوارد  الحديث عن  الكتاب فإن جل  ويف هذا 

الرقمية.

3 .2 املوارد التعليمية الرقمية

أيضا  املهم  من  بل  للطلبة،  وعرضها  املعلومات  إحضار  التعليم  نظام  دور  يعد  مل 

معرفة كيفية عرض هذه املعلومات وكيفية تركيبها وتجزئتها وتكييفها وتقييمها وكذلك 

تسهيل الوصول إليها. 

التعلم  تََعلُّم جديدة، لتحسني عملية  أدوات  يبحثان دامئا عن  والتعليم والتدريب 

)الحاسوبية واإلنرتنتية(  الرقمية  التقنيات  ثورة  فعاليتها، وقد فتحت  والتعليم وزيادة 

املجال واسعا إلفادة وتحسني التعلم والتعليم ومثله التدرب والتدريب منذ انتشارها يف 

تسعينيات القرن املايض، ويجمع العلامء املختصون عىل أن ثورة اإلنرتنت، تعد أهم إنجاز 

تكنولوجي تحقق، حيث استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات ويخترص الزمن، ويجعل 

واملعلومات  اإلعالم  بني تقنية  االمتزاج  عرص  يف  صغرية  إلكرتونية  بشاشة  أشبه  العامل 

والثقافة والتكنولوجيا، وأصبح االتصال إلكرتونيا، مام أتاح رسعة الوصول إىل مراكز العلم 

واملعرفة واملكتبات واالطالع عىل الجديد لحظة بلحظة.
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إن التغيري الرسيع يف نظم التعليم وأساليبه وتقنياته يف املؤسسات التعليمية والتدريبية 

العاملية ومنها العربية، يفرض عىل إدارة تلك املؤسسات مواكبة تلك التطورات، ورسم 

الخطط لدمج التقنيات الحديثة يف منظومتها. ومن نافلة القول التأكيد عىل أن املؤسسة 

التي تخفق يف التكيف مع هذا العرص سيكون مصريها إىل العتمة أو إىل زوال. 

وبعد االنتشار العاملي الستخدام التقنيات الرقمية التعليمية ظهر جزء منها حيوي 

هو املوارد التعليمية املفتوحة والتي أغلبها رقمي. وعىل املؤسسات التعليمية والتدريبية 

العربية االستفادة القصوى من هذه الفرصة.

4. التعليم والتدريب يف ظل تقنية املعلومات

يعترب مجال التعليم والتدريب من أكرث املجاالت تأثرا بتقنية املعلومات التي عرفت 

ثورة يف تقنيات الحاسوب واإلنرتنت واالتصاالت خالل العقدين األخريين تفوق بكثري ما 

عرفته البرشية من أدوات تعليمية منذ آدم عليه السالم. فالتعليم يف تغري وتطور مستمر 

منذ بدأ اإلنسان باستخدام أدوات الكتابة إىل أيامنا هذه حيث تم استخدام الحاسوب 

واإلنرتنت والسبورات التفاعلية، ويجري اآلن استخدام الهاتف املتنقل يف التعليم.

واملعدات  الربمجيات  هي  والتي  التعليمية  الرقمية  التقنيات  بتعريف  بأٍس  وال 

)األجهزة( ذات العالقة بالحاسوب أو ماهو يف حكمه )كاألجهزة املحمولة واملساعدات 

الرقمية مثال( والتي تستخدم ألغراض التعليم والتعلم والتدريب. 

أما املعدات التقنية ألغراض التعليم والتدريب فهي أجهزة ومعدات تربط بالحاسوب 

أو ما هو يف حكمه وتستخدم يف التعليم والتدريب. 

التعليم  يف  املستخدمة  الالسلكية  واألجهزة  الحواسيب  بأن  التذكري  يف  ضري  وال 

التي ميكن أن تقوم  املتنقلة، أو األجهزة  أو  املكتبية،  الحاسوب  والتدريب هي أجهزة 

بوظيفة الحاسوب كاملساعدات الرقمية واألجهزة املتنقلة ومنها الهواتف الذكية.

والتدريب،  التعليم  تعزيز  يف  الرقمية  التقنيات  استخدام  أهمية  إغفال  ميكن  وال 

اإلنرتنت  استخدام  أن  إىل  بوضوح  تشري  املستقبل  وتوقعات  الحالية   فاإلحصائيات 

وامتالك الحواسيب واألجهزة النقالة التي متثل منصة ألغلب التقنيات التعليمية الرقمية 

ينترش بقوة.

فطبقا للمصدر ]11[: فإنه يوجد ما يقارب 4.16 مليار مستخدم يف نهاية عام 2017. 
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ورغم أن نسبة استخدام اإلنرتنت من الناطقني بالعربية أقل من غريهم يف العامل، فإن 

هناك تزايد واضح حيث بلغ عدد املستخدمني العرب 185 مليونا ويشكلون حوايل 44% 

من السكان.

ومؤرشات استخدام أجهزة النقال الذكية يف تصاعد صاروخي منذ عدة سنوات، وقد 

بلغت يف الدول العربية أكرث من 412 مليون اشرتاك هاتف نقال )خط( يف 2016 ]12[. 

بل إن استخدام اإلنرتنت عرب الهواتف الذكية زاد عن %51 من نسبة استخدام اإلنرتنت 

الكلية يف العامل يف شهر أبريل 2018 ]13[.

إن التطور التقني الحاصل يف تقنيات الويب والحاسوب تفتح للمؤسسات التعليمية 

والتدريبية وللمحارضين وللطالب واملتدربني فرصا متعددة واعدة لرفع الكفاءة العملية 

يعد  ومل  واملتخصص،  املحارض  تأليف  من  هو  املحتوى التعليمي  يعد  فلم  التعليمية. 

الطالب هو املتلقي، بل أصبح الطالب هو محور العملية التعليمية، وغدا الطالب يؤلف 

ويبني  ومقرتحاتهم،  ردودهم  ويسمع  أقرانه  مع  ويتشارك  وينرشه  التعليمي  املحتوى 

حسب احتياجاته املعرفية والتي تختلف من  ويخصه  املوجود منه  ويعدل  املحتوى 

متعلم آلخر، كل ذلك بفضل تقنيات الويب من الجيل الثاين والذي وفر أدوات متنوعة، 

ومجانية غالبا.

 واملحتوى التعليمي املتوفر بكرثة عىل اإلنرتنت، سواء من إنتاج األفراد أو املؤسسات، 

يعكس سمة من سامت متعلمي هذا العرص، وهي سمة القوة املعرفية الناتجة من وفرة 

املعلومات وتنوعها. كام أن املتعلم تتغري طباعه وميوله التعليمية باستمرار، وما كان 

مطبقا قبل عقد من الزمن، أصبح غري مالئم اليوم، ومل يعد أبناؤنا يرغبون يف استخدام 

الوسائل التي استخدمناها، ولدينا من تراثنا قول منسوب لعيل بن أيب طالب كرم الله 

وجهه يقول فيه: )علموا أوالدكم غري ما علمتم، فإنهم خلقوا لزمان غري زمانكم( ]14[.

التغريات الحاصلة يف الرتكيبة النفسية واملعرفية ملتعلمي اليوم توجب  وهذه 

تبني  إىل  تدريبية أن يبادروا  أو  أي مؤسسة تعليمية  عىل الرتبويني وصناع القرار يف 

اسرتاتيجيات تعليمية وأدوات تعلمية تتناسب وتوجهات هذا الجيل.

5. التعليم اإللكرتوين واملوارد التعليمية املفتوحة

الجديدة،  املتعددة  الوسائط  تقنيات  “استخدام  بأنه  اإللكرتوين  التعليم  ُعرِّف 

والخدمات،  للمصادر،  الوصول  تسهيل  طريق  عن  التعليم  جودة  لتحسني  واإلنرتنت 
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إضافة إىل التعاون والتبادل عن بعد” ]15 ص 2[. وُعرِّف أيضا بأنه “أي استخدام لتقنية 

الويب، واإلنرتنت إلحداث التعلم” ]16 ص 13[. وعموما منيل إىل تعريفه بأنه مجموعة 

األنشطة التي تغطي التعلم والتعليم والتي ميكن أن تتم يف أي زمان ومكان، عىل جهاز 

حاسوب موصول عموما بشبكة. 

التعليم  إىل  اإلشارة  دون  هذا،  عرصنا  يف  والتعلم  التعليم  عن  الحديث  ميكن  وال 

هي  املفتوحة  التعليمية  املوارد  استخدامات  معظم  أن  والحقيقة  اإللكرتوين  والتعلم 

ضمن منظومة التعليم والتعلم اإللكرتوين.

وأغلب الجامعات العرصية تتبنى نوعا من أدوات التعليم اإللكرتوين. وعموما فإن 

الدور التقليدي للجامعات سوف يتغري قطعا، وبرامج التعليم سوف تكون أكرث انفتاحا 

بحيث تتبنى برامج مفتوحة، وبرامج مدمجة، وكذلك برامج افرتاضية لبعض املقررات. 

التي  والربامج  الجامعات  أنواع  جميع  يف  اإللكرتوين  التعليم  يدمج  سوف  مستقبال  و 

تطرحها، وسيستعمل بشكل طبيعي، ولن يعود شيئا خاصا ومنفصال عن نظام التعلم 

والتعليم القائم، بل سيكون جزءا طبيعيا ومتكامال معه، بحيث ال يعود اإلشارة له كيشء 

منفصل ]17 ص60[. ولقد أصبح التعليم اإللكرتوين يف الوقت الحارض واقعا. 

وما ينطبق عىل الجامعات ينطبق عىل املؤسسات التعليمية والتدريبية. وإننا حقا، 

ال نستطيع تصور أية مؤسسة تعليمية حديثة دون تعلم أو تعليم إلكرتوين!

ومتثل املقررات اإللكرتونية جوهر التعليم اإللكرتوين يف املؤسسات التي تتبنى أحد 

أشكال هذا التعليم، ومتثل املوارد التعليمية أساس املقررات اإللكرتونية ألنه ال وجود 

ملقرر إلكرتوين دون موارد. وغالبا ما يتم التعامل مع املقررات اإللكرتونية مبا فيها من 

موارد تعليمية وتعلمية ضمن نظم إدارة التعلم أو إدارة املقررات أو إدارة محتويات 

التعلم )LMS-CMS-LCMS(. وهي برمجيات توفر منصة تنظم املحتويات التعليمية 

واختبارات  ودردشة  حوار  أدوات  عادة  وتشمل  ومقررات،  فئات  ضمن  واألنشطة 

وغريها،  واملرئية  واملسموعة  املكتوبة  التعليمية  املحتويات  لعرض  ووسائل  واقرتاعات 

 Learning( اإلنجليزية:  مسمياتها  ومن  والدرجات،  املسجلني  إدارة شؤون  إىل  إضافة 

 Learning Content Management( آو   )/ Course Management System

.)System

واملوارد التعليمية املفتوحة اليوم متثل ثورة يف عامل املوارد التعليمية وتغري املشهد 
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وغري  النظامي  التعليم  من  الجميع  الستفادة  قوية  فرصة  وتقدم  باملجمل،  التعليمي 

النظامي. وقد زادت املكتبات الرقمية التي تزخر باآلالف من املوارد التعليمية املفتوحة.

6. املوارد التعليمية يف عرص االنفتاح والتشارك

 وميكن القول عىل وجه اليقني إن املوارد التعليمية املفتوحة أصبحت قضية حرجة 

بعد،  بها  تلحق  مل  والتي  والبحثية  والرتبوية  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  لكل 

لفوائدها الكبرية عىل صعيد تحسني فعالية التدريس والتعلم، فضال عن تحقيق العدالة 

بحصول الجميع عىل التعليم ورفع مستوى املؤسسة. وقد دعا بعض الخرباء إىل اعتبارها 

ثورة يف التعلم. 

بقية  األخرية  السنوات  يف  املفتوحة  التعليمية  املوارد  مبادرات  انتشار  شجع  وقد 

الجامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية إىل اعتامد وتبني بعض أنواعها وإىل إنشاء 

لجنة أو وحدة لدمجها وإدارتها.

وأشار العديد من الرتبويني إىل أن االنفتاح واملشاركة هام السمتان األبرز للتعليم 

التكتم  أو  للمعرفة وليس االستحواذ  فالتعليم هو عملية مشاركة  الحديث،  العرص  يف 

عليها. فقد ظهر يف بداية القرن الحايل اتجاه تأسس عىل العديد من املحاوالت لبعض 

املوارد  وهو  يريدها  ملن  املعرفة  عىل  الحصول  عملية  لتيسري  التعليمية  املؤسسات 

التعليمية املفتوحة ]18[.

وتتزايد أهمية املوارد التعليمية املفتوحة وال سيام الرقمية يف املؤسسات األكادميية 

كالجامعات والكليات، لكون املستفيدين منها من أعضاء هيئة التدريس والطالب الذين 

يتميزون بالطلب املتزايد عىل املعلومات؛ وذلك إلعداد محارضاتهم وأبحاثهم ولتطوير 

بتوفري  األكادميية  واملؤسسات  الجامعات  تقوم  أن  يستلزم  وهذا  ومهاراتهم،  قدراتهم 

مصادر وموارد مثل املكتبات الرقمية وقواعد البيانات ونرش املقررات بشكل مفتوح.

7. امللخص

املوارد التعليمية املفتوحة هي املصادر املتاحة بحرية، ورقية كانت أو رقمية، وتسمح 

بحرية التعديل والتجزئة والرتكيب والتكييف والنرش، وتكاد ال تشرتط سوى الحفاظ عىل 

اسم املؤلف. وقد انترشت مبادرات عديدة لتبني ونرش املوارد التعليمية املفتوحة من 

قبل الجامعات وغريها من مؤسسات التعليم. وأهم ما فيها االنفتاح واملشاركة والعدالة.
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ورغم أن املوارد التعليمية املفتوحة قد تكون ورقية أو رقمية اال أن واقع الحال أن 

معظم الحديث الفعيل يدور عن الشكل الرقمي من هذه املوارد. والتغيريات الرسيعة 

التعليمية املفتوحة، وال سيام الرقمية منها،  يف العامل وعىل رأسها التطورات يف املوارد 

تلك  مواكبة  العربية  والتدريبية  التعليمية  واملؤسسات  الجامعات  إدارات  عىل  يفرض 

التطورات، ورسم الخطط باستمرار لدمج التقنيات الحديثة يف تدريسها وأبحاثها. 

ووضعها  التعليمية  واملؤسسات  الجامعات  قبل  من  التعليمي  املحتوى  إنتاج  وإن 

بصفة موارد تعليمية مفتوحة عىل الويب يدعم رسالتها الرئيسة والتي تكمن يف بناء 

أقطار  بني  املعرفية  الفجوة  يضيق  أنه  كام  العامل،  كل  مع  ومشاركتها  ونرشها  املعرفة 

والفقراء،  األغنياء  للجميع،  التعليم  واملساواة وحق  العدالة  ويزيد من مستوى  العامل، 

املعوقني واألصحاء، ويفتح املجال واسعا ملشاركة الطلبة غري النظاميني يف التعلم، ويدعم 

عملية التعلم مدى الحياة، كام يؤدي إىل جودة عملية التعلم والتعليم بسبب سهولة 

املقارنة بشفافية بني أداء املؤسسات التعليمية، فضال عن أن استخدام املوارد التعليمية 

املفتوحة يؤدي إىل خفض كلفة التعليم وزيادة فرص الحصول عىل العلم واملعرفة.

وال مندوحة عن ذكر التعليم والتعلم اإللكرتوين عند الحديث عن املوارد التعليمية 

املفتوحة.

وخالصة األمر أن مفهوم “املوارد التعليمية املفتوحة” هو فكرة ومامرسة إسالمية 

بامتياز، و”َهِذِه ِبَضاَعتَُنا رُدَّْت إِلَيَْنا” فنحن أوىل باحتضانها وتبنيها.
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الفصل الثاين:

فلسفة املوارد التعليمية املفتوحة
د. فتحي الساملي

1. متهيد

التعليمية إىل حرية الوصول إال املعلومة واستعاملها وإثرائها  انفتاح املوارد  يفيض 

واملساهمة يف تطويرها. وهذا االنفتاح مرتبٌط بقوانني تضبط حرية استعامل هذه املوارد. 

املؤسسات  وانفتاح يف  التكنولوجيا  يف  بانفتاح  مرتبٌط  التعليمية  انفتاح املوارد  أن  كام 

وانفتاح يف شخصية املعلم واملتعلم. 

ثم إن ثقافة االنفتاح يف مجتمع املعرفة عنرص مساعد عىل انفتاح املوارد التعليمية. 

لجعلها  التعليمية  املوارد  ملصمم  املجال  اآلخر تفسح  يف  والثقة  اإليجابية  فإن  وكذلك 

مفتوحة. وأيضا تساهم الحرية األكادميية يف إثراء املعرفة بتعدد اآلراء حولها وتساهم 

يف تطوير املوارد التعليمية ألن الفكر النقدي يجعل من املوارد التعليمية مادة متجددة.

فكيف نؤسس لثقافة املوارد التعليمية املفتوحة وكيف نطورها؟ وما هي انعكاسات 

تبني ثقافة املوارد التعليمية املفتوحة؟

يتطرق هذا الفصل لثقافة االنفتاح ومتيز الفاعلني من أساتذة ومتعلمني يف وسط 

مجتمع املعرفة املقبل عىل االنفتاح. ثم يطرح مشكلة غياب التشارك يف بعض املؤسسات 

ليتناول االسرتاتيجيات التي من شأنها إرساء ثقافة التشارك يف املوارد التعليمية املفتوحة. 

كام يتطرق هذا الفصل إىل انعكاسات تبني ثقافة االنفتاح واملشاركة التي تؤسس 

للتعاون من أجل تطوير املوارد التعليمية املفتوحة وكذلك متّكن من مالءمة هذه املوارد 

لحاجيات املتعلمني. 

2. االنفتاح

وإدارة  وطلبة  أساتذة  من  الفاعلون  مفتوحا، يشرتك  املعرفة  مجتمع  يكون  حني 

ومحيط اجتامعي يف حق الوصول للمعلومات. حيث ال ميكن فصل التعليم املفتوح عن 

املنظومات املفتوحة واملصادر املفتوحة واألرشيف املفتوح، والنرش املفتوح ]1[. وتكون 
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املقررات وطريقة تقدميها مفتوحة ويسهل الوصول إليها، فاألساتذة يستطيعون رؤيتها 

أو التعليق عليها. وهذا األمر يتطلب ثقًة كبرية يف النفس من طرف األستاذ الذي يصمم 

الدرس أو الذي يقدمه. فاألفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الثقة يف النفس مييلون 

إىل االنفتاح عىل التجارب الجديدة ]2[.

 ومن املمكن أن يكون األستاذ غري مستعد لتقبل النقد من زمالئه أو طلبته، وهو ما 

يعترب حاجزا نفسيا لجعل املقرر مفتوحا. ناهيك أن من درجة االنفتاح املتقدمة إمكانية 

أكرب  ثقًة  يتطلب  األمر  وهذا  أخرى.  بطريقة  صياغته  إعادة  أو  املحتوى  وإثراء  تغيري 

خاصة يف الزمالء األساتذة و/أو الطلبة الذين تصبح لديهم إمكانية إثراء وتطوير املقرر 

أو طريقة تقدميه. فمن املمكن أن يحرتز األستاذ الذي أعّد املقرر عن إمكانية التطوير 

من طرف غريه.

وكذلك ليس من البديهي أن يقدم األستاذ أو الطالب، الذي تحصل عىل الحق يف 

تطوير املقرر، عىل التغيري إذا مل تكن لديه الثقة التامة يف قدرته عىل التطوير كمرحلة 

أوىل وتقبله للنقد يف مرحلة ثانية ألن األمر لن يقف عند آخر نسخة طورها هو، بل 

أليس هذا هو  التي بنيت عىل أساس نقد نسخته.  الجديدة   النسخ  يتعدى ذلك إىل 

التجديد والتطوير من طرف املجموعة؟ 

ويبني الرسم البياين رقم 1 قابلية املقرر املفتوح للتطور مبساهمة جامعية.

الرسم البياين رقم 1 : قابلية املقرر املفتوح للتطور مبساهمة جامعية
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املفتوحة  التعليمية  باملوارد  املهتمون  والطلبة  اإلدارة  وموظفو  ويتميز األساتذة 

بخصوصية كل فرد منهم. حيث لكل رؤيته وفكره واهتاممه، اليشء الذي يجعله يحرص 

عىل إعطاء رأيه يف املوارد التعليمية املفتوحة.

وتطويره.  املفتوح  املحتوى  إلثراء  تحفيزه  من  تزيد  متعلم  كل  اهتاممات  إن  ثم   

ما، ولذلك فهو يسعى إلبداء فكره  التطبيقي ملقرر  بالبعد  فمثال، تجد من هو مهتم 

النقدي يف املقرر من ناحية التطبيقات املمكنة ملا أىت فيه من نظريات. وستجد من يهتم 

بالبعد البيداغوجي ساعيا لتطوير الطرق التي ميكن أن يقدم بها املقرر. كذلك، هناك 

من سيهتم بالبعد النظري للمقرر، وستكون له فكرة تطويره ليصبح أشمل. من هذه 

الزاوية، كل متعلم، أستاذا أو طالبا، هو فرد متميز يف املجموعة وميكنه تقديم اإلضافة. 

وهذا من شأنه أن يساهم يف تحقيق ذاته وتطويرها. 

ويبني الرسم البياين رقم 2: متيز مطوري املوارد التعليمية املفتوحة.

الرسم البياين رقم 2: متيز مطوري املوارد التعليمية املفتوحة

قد تشكو املوارد التعليمية من عدة نقائص ميكن تداركها بعد املراجعة. بل إن كل 

املوارد التعليمية ميكن أن تتطور فتصبح أفضل. إن تبني هذه الفكرة يجعل من مصمم 

املقرر ساعيا وراء املزيد من االنتقادات من طرف زمالئه األساتذة وطلبته. 

وكذلك يتطور الفكر النقدي لدى الطلبة الذين يصبحون بدورهم قادرين عىل اإلثراء 

والتطوير. 
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ويبني الرسامن البيانيان رقم 3 و 4 كيفية تطوير املوارد التعليمية.

الرسم البياين رقم 3: املوارد التعليمية ال تخلو من النقصان

الرسم البياين رقم 4: انفتاح املعرفة، من الوصول إىل املعلومة إىل إثرائها وتطويرها.

3. التشارك

إن التشارك يف املوارد التعليمية يؤدي حتام إىل استفادة عدد أكرب من املتعلمني منها.

املؤسسات.  يف  والتجديد  للتطوير  أداة  منها  يجعل  البرشية  املعرفة  والتشارك يف 
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فاملؤسسة التي تعتمد التشارك يف املعرفة تتعلم من أخطائها وتصنع نجاحا ]3[ . وإنه 

من البديهي أن يشرتك عديد مصممي املوارد التعليمية يف األهداف ال سيام يف تحسني 

جودة التعليم يف ميدان ما، ومن املفارقة أن ال يشرتكوا يف هذه املوارد التعليمية. 

ويعود غياب التشارك إىل سببني رئيسيني:

1( غياب ثقافة التشارك يف املؤسسة، ونحن ال نتحدث عن التشارك كشعار، حيث 

عن  نتحدث  بل  التعليمية.  املوارد  يف  التشارك  املهم  من  بأنه  يقولون  الكثريين  تجد 

التشارك كمامرسة وما يتطلبه من ريادة مصممي املوارد التعليمية اللذين بإمكانهم أن 

يخطوا خطوات يف طريق انفتاح مواردهم التعليمية وغريها، حيث إن ثقافة التشارك 

تدفع نحو التنافسية املستدامة واالبتكار املستمر، وبالتايل تطبيق معرفة جديدة]4[. 

2( يعود السبب الثاين يف غياب تشارك املوارد التعليمة إىل غياب التوثيق والتنظيم. 

فالكثري من هذه املوارد منقوص شكالً، حيث ال ميكن فهم املعرفة الضمنية حتى يتم 

توضيحها أوال ]5[. فقد تتوفر لدى مصمم املوارد التعليمية املعلومات الكثرية التي تبقى 

بذهنه ويستعملها حني يدرس، إال أنها غري موثقة. وأمثلة هذا كثرية، نذكر منها أن يكون 

تفسري ظاهرة ما مبثال بسيط غري موجود يف نص املقرر لكنه موجود بذاكرة املدرس.

كان البد من الوقوف عىل أسباب غياب التشارك يف املوارد التعليمية لنتمكن من 

عرض الحلول املناسبة.

)انظر الرسم البياين رقم 5(. 

الرسم البياين رقم 5 : أسباب غياب التشارك يف املوارد التعليمية
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إن الحديث عن ثقافة التشارك يف املوارد التعليمية كمامرسة من شأنه أن يقحمنا 

يف ميدان تأسيس ثقافة املؤسسة. ومن املعلوم أن هذا التأسيس مسار قد يدوم عدة 

سنوات.

)انظر الرسم البياين رقم 6(. 

 

الرسم البياين رقم 6 : تأسيس ثقافة املوارد التعليمية املفتوحة

التعليمية  مصممي املوارد  مثل  الفاعلني  بتوعية  يبدأ  التأسيس  فهذا 

بأهمية التشارك الذي من شأنه أن يطور هذه املوارد ويجنب املؤسسة مجهودا سلبيا 

يف تكرار ما وقع تصميمه سابقا، فاألفضل أن نتشارك يف نفس املوارد ونطورها بفكرنا 

النقدي. ثم البد من وجود كفاءة تلعب دور الريادة فتكون أول من يبادر بالدخول يف 

مسار انفتاح مواردها التعليمية.

يف هذه الحالة سيساهم بقية األساتذة بالتعليقات واالقرتاحات. وهذه خطوة جيدة 

مفتوحة  تعليمية  وموارد  مبادرون  هناك  التعليمية. فيصبح  انفتاح املوارد  مسار  يف 

تعليمية مفتوحة  بأنفسهم مصممي موارد  باالقرتاحات. هؤالء سيصبحون  ومشاركون 
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انفتاح  مسار  يدخلون يف  زمالئهم  برؤية  تقلص  قد  االنفتاح  أمام  النفيس  الحاجز  ألن 

مواردهم التعليمية. وللمؤسسة دور مهم يف هذا املسار نحو انفتاح املوارد التعليمية، 

فواجبها تحفيز مصممي املوارد التعليمية الذين انطلقوا يف مسار االنفتاح. وميكن أن 

يكون التحفيز ماديا أو معنويا. 

كام أن تنظيم هذه املوارد التعليمية املفتوحة مثل الترصف يف النسخ املطورة لكل 

مادة تعليمية موكول للمؤسسة أيضا. كذلك فإن املؤسسة بإمكانها تكوين لجان ملراقبة 

مواردها التعليمية املفتوحة ومدى تطورها.

أما بالنسبة إىل النقص الحاصل يف بعض املوارد التعليمية، فإنه سيتقلص ال محالة 

إذا انطلقت املؤسسة يف فتح مواردها وتكوين ثقافة االنفتاح. فمصمم املوارد التعليمية 

الذي أصبحت له ثقافة االنفتاح، سوف ينطلق يف إثراء مقرراته. ثم حني يقرر فتحها، 

سيلقى من التعليقات واالقرتاحات من زمالئه ما ميكنه من تطويرها وتحسينها. 

ويبني الرسم البياين رقم 7 كيفية تحسني املوارد التعليمية املفتوحة.

الرسم البياين رقم 7: تحسني املوارد التعليمية املفتوحة
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4. التعاون.

مبجرد انفتاح املوارد التعليمية، يفتح باب التعاون يف تطويرها عىل مرصاعيه. فانفتاح 

هذه املوارد هو مبثابة الدعوة للمشاركة يف تطويرها من خالل النقد والتفاعل واإلثراء. 

ويتضمن التعاون يف خصوص املوارد التعليمية املفتوحة، املوافقة والتبني. حيث إن 

التقليدي الذي يستوجب  التعاون  إلزامية وغري محددة. فعىل عكس  املشاركة ليست 

األنشطة،  بقية  رأيه يف  إبداء  بنشاط معني دون  ليصبح كل فرد مقيدا  العمل  تقسيم 

يكون التعاون يف تطوير املوارد التعليمية املفتوحة مفتوحا للجميع، فكل الفاعلني من 

الثقة  أساتذة وطلبة وإدارة ومجتمع مدين ميكنهم املساهمة واإلثراء. فالتواصل يبني 

ويقوي العالقات بني املشاركني وهو رشط أسايس للمشاركة الفعالة يف املعرفة ]6[. 

ثم إن املساهمة يف العمل توحد الهدف لتصبح الغاية إنجاحه واستفادة أكرث عدد 

ممكن من املتعلمني منه. وميكن أن تتشكل عدة وضعيات للتعاون تؤدي إىل تكوين 

التعاونية للعاملني يف نفس املجال. فقد يكتشف األستاذ املصمم  شبكة من العالقات 

ملوارد تعليمية مفتوحة اهتامم زميله بها أو إبداعه يف جزء منها. وهذا من شأنه أن يزيد 

من فرص التعاون بينهام. 

ورمبا سيالحظ بأن بعض الطلبة لديهم شغف كبري مبحور معني وبإمكانهم اإلضافة، 

وهو ما يساهم يف تأطريهم وتوجيههم ]7[. فتتكون بذلك فرق عمل يف نفس املؤسسة 

تعمل عىل نفس التخصصات وتساهم يف تطوير املعرفة واملوارد التعليمية. 

ويبني الرسم البياين رقم 8  مساهمة التعاون يف تطوير املوارد التعليمية املفتوحة.

الرسم البياين رقم 8: التعاون واملوارد التعليمية املفتوحة
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إن ثقافة االنفتاح يف املوارد التعليمية املفتوحة من شأنها أن تساهم يف التعاون البناء 

من أجل تطوير املعرفة واملوارد التعليمية. كام أن الثقة واحرتام املساهمني يف املعرفة عامل 

أسايس لتوفري الظروف املناسبة للتعاون ]8[، فعىل سبيل املثال، يكون إبداء الرأي يف املوارد 

التعليمية من طرف الطالب بصيغة مهذبة كأن يقول: “أقرتح أن...” وليس “يجب أن...”. 

عبارات  يحتوي عىل  التعليمية ودودا وال  املوارد  يكون جواب مصمم  أن  ينبغي  وكذلك 

تعكر عالقة التعاون مثل االستهزاء. وهذا من شأنه أن يساهم تدريجيا يف تكوين فرق عمل 

هدفها االرتقاء باملوارد التعليمية، مام سيساهم يف تطوير املؤسسة والعاملني بها. 

وأيضا فإن وجود شخصيات منفتحة يف فريق العمل يساهم بشكل كبري يف نجاح 

الفريق. حيث إن الشخصيات املنفتحة تتميز بالخيال الواسع والفضول والفكر املتفتح]9[ 

. وال شك يف أن هذه الصفات مطلوبة لتطوير العمل، وخاصة حني يكون املجال هو 

املوارد التعليمية املفتوحة، ألن درجة انفتاح األشخاص املساهمني يف هذه املوارد تشكل 

اآلخرين  عمل  يف  للمشاركة  االستعداد  فمثال  االنفتاح.  تجربة  إلنجاح  رضوريا  عنرصا 

يتطلبان  فيها  اآلخرين  ومشاركات  لفتحها  التعليمية  املوارد  مصمم  استعداد  وكذلك 

درجة من انفتاح الشخصيات الفاعلة.

5. العدالة.

تعترب إمكانية الوصول إىل املوارد التعليمية املفتوحة فرصة وحقا للجميع يف االستفادة 

منها. وال شك يف أن متكني الجميع من نفس الحق هو جوهر املساواة يف املعرفة وهو ما 

يساهم بدوره يف تحقيق العدالة االجتامعية. ومبا أن التكنولوجيا تسهم يف نرش املوارد 

الجميع  يصبح  البلدان،  بني  الحدود  بذلك كل  العامل متجاوزة  املفتوحة عرب  التعليمية 

متساوون يف استعامل املوارد التعليمية وليست حكرا عىل جهة أو بلد معني بل تكون 

املساواة بني كل املتعلمني يف العامل. فمثال، تصميم مادة تعليمية مفتوحة بأحد البلدان 

كافة  يف  املتعلمني  أيضا  وميّكن  استعاملها  من  البلد  بهذا  املتعلمني  كل  ميّكن  العربية 

البلدان العربية من االستفادة منها. 

وكذلك ترجمة املادة التعليمية املفتوحة متكن املتعلمني يف سائر بلدان العامل من 

استعاملها. وهذه املساواة بجوهرها اإلنساين توفر كذلك ربحا للمجهود والوقت، فبدال 

من تخصيص وقت لعدة مصممني لصناعة نفس املورد التعليمي، ميّكن تصميم واحد 

مفتوح اآلخرين من تطويره وإثرائه. 
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إال أن هذه املساواة ال تكون كاملة بدون التفكري يف التالميذ والطلبة الذين لديهم 

إعاقات 10[، ذلك أن توفر العديد من املوارد التعليمية للمتعلمني الذين ال يعانون من 

مشكل يف البرص أو السمع دون توفر نفس املحتوى لذوي اإلعاقة من املتعلمني ال يحل 

املشكل، بل يزيد يف مشكلة املتعلمني الذين لديهم بعض اإلعاقات. 

إن توفري الوقت والجهد يف تصميم املوارد التعليمية الناتج عن انفتاحها والتشارك 

بعض  لديهم  الذين  للمتعلمني  نسخ  إعداد  وكذلك  تطويرها  أمام  املجال  يفسح  فيها، 

اإلعاقات. فمثال ميكن إعداد نسخة من املقرر ميكن لفاقد البرص قراءتها ]11[. وكذلك 

ميكن إعداد ترجمة لبعض الوحدات األساسية )من املقرر( بلغة اإلشارة فيستفيد منها 

من له مشكل يف السمع]12[ . 

والثانوي  االبتدايئ  نهتم بالتعليم  أن  يجب  املتعلمني  جميع  بني  املساواة  ولضامن 

والجامعي. فتصميم موارد تعليمية مفتوحة تحقق املساواة يف التعلم للطلبة ال يعني أن 

كل املتعلمني حصلوا عىل هذا الحق يف الوصول إىل املعلومة ألنهم قد يفتقدون ملعرفة 

هي مبثابة الركيزة لفهم املوارد التعليمية املفتوحة املعدة للطلبة.

 ولهذا فإن اعتامد املوارد التعليمية املفتوحة هو عنرص يساهم يف املساواة يف التعلم 

إال أن هذه املساواة تبقى جزئية إذا مل تتوفر بعض االسرتاتيجيات لتعميم التعلم خاصة 

يف املراحل األوىل من الدراسة وكذلك توفري اإلمكانية ملن لهم إعاقات ملزاولة تعليمهم.

6. املالءمة

يساهم انفتاح املوارد التعليمية يف إنشاء نسخ متعددة من كل مورد تعليمي. وهذا 

التنوع يعطي الفرصة للمتعلم إليجاد املورد التعليمي الذي يناسبه ويلبى احتياجاته. 

جزًءا  فيضيف  واآلراء  املالحظات  بعض  مع  التفاعل  التعليمي  املورد  ملصمم  وميكن 

يتناسب مع حاجيات بعض املتعلمني كمثال لتفسري وضعية أو تفصيل ملفهوم معني.

إن املتعلمني مختلفون من حيث املهارات وطريقة التعلم حتى ولو كانوا ينتمون 

لنفس الفصل الدرايس ]13[. فقد يكون ألحدهم اهتامم وشغف أكرث من غريه يف مادة 

معينة وقد يكون البعض متحمسا ملادة دون أخرى. وحصول هذه الظاهرة يف فصول 

دراسية سابقة يؤثر عىل املتعلمني ويفيض إىل متعلمني مختلفني من حيث املهارات. 

وكذلك يختلف املتعلمون من حيث الطريقة البيداغوجية املناسبة. فبعضهم فاعل 
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والبعض اآلخر يتقن اإلصغاء. فيتميز املتعلم الفاعل باملشاركة وهذا أسلوبه ليتمكن من 

الذي يتقن اإلصغاء فهذه أيضا طريقته  املتعلم  به. أما  التي تتعلق  الدرس واملفاهيم 

لفهم الدرس ]14[. 

وكذلك يختلف املتعلمون من حيث الشكل املناسب الذي ميكنهم من الفهم. فهناك 

من يفضل الصورة عىل الكتابة، وهناك من يحبذ الصوت أو الفيديو لفهم املعاين، وهناك 

من يفضل تقديم الفكرة العامة عىل األجزاء وغريه يفضل االنطالق من أبسط جزء يف 

الفكرة ثم ربطه بالجزء املوايل وهكذا.

وليكون التعلم مالمئا، يجب أن يقابل اختالف املتعلمني اختالف يف املوارد التعليمية، 

وهذا ممكن نظرا ألن املوارد التعليمية املفتوحة تتجدد باستمرار وتفيض إىل عدة نسخ 

تحتوي عىل بعض االختالفات. ويك تحصل الفائدة، يستحسن ترشيك الطلبة أو املتعلمني 

من خالل تحليل تعليقاتهم وتطوير املوارد التعليمية املفتوحة بناًء عىل ذلك. 

املناسب  املحتوى  املتعلمني  وإعطاء  التعلم  لتشخيص  منظومة  وضع  أيضا  وميكن 

بطريقة آلية. وهذا يتطلب إعداد البيانات الوصفية لكل املوارد التعليمية وكذلك وضع 

املوارد  عن  للبحث  ومنظومة  واهتامماته  ميوالته  لتحليل  املتعلم  لنمذجة  منظومة 

التعليمية األكرث مالءمة لكل متعلم. 

ويبني الرسامن البيانيان رقم 9 و 10 انفتاح املوارد التعليمة ومالءمتها للتعلم.

الرسم البياين رقم 9 : انفتاح املوارد التعليمة ومالءمتها للتعلم
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الرسم البياين رقم 10: تعليم مالئم

7. امللخص.

يشمل االنفتاح عدة مجاالت مثل املعرفة، املؤسسات، املجتمع واألشخاص. وهو يف 

كل الحاالت تقليص للحواجز التي قد يضعها اإلنسان لتنظيم منظومة ما. فعىل سبيل 

املثال، يوفّر انفتاح املعرفة فرصة لجميع املتعلمني الستعاملها واملساهمة فيها.

لقد تطرق هذا الفصل ألهمية املوارد التعليمية املفتوحة وعالقتها بانفتاح املؤسسة 

االنفتاح  بني  العالقة  مقدما  االنفتاح  رموز  بني  التكامل  بني  كام  واألفراد.  واملجتمع 

التعاون كقيمة  ثقافة  تلعبه  الذي  الدور  وأبرز  التعليمية.  املوارد  واملشاركة يف تطوير 

وأظهر هذا  إثرائها.  واملساهمة يف  التعليمية املفتوحة  املوارد  تساهم يف نرش  إنسانية 

الفصل انعكاسات انفتاح املوارد التعليمية عىل العدالة من خالل تحقيق حق الجميع يف 

الوصول للمعلومة واالستفادة منها واملشاركة فيها وإثرائها. كام بني إمكانية االستفادة من 

املوارد التعليمية املفتوحة ملالءمة التعليم حسب حاجيات املتعلم من خالل تشخيص 

املحتوى والشكل لكل املتعلمني.
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الفصل الثالث:

االنفتاح والرخص يف املوارد التعليمية املفتوحة

د. جميل إطميزي

1. توطئة
نقاش  مجال  هو  واالنفتاح  االنفتاح.  هو  املفتوحة  التعليمية  املوارد  مييز  ما  أهم 

عريض، وكل باحث ينظر إىل االنفتاح من وجهة نظر معينة: فهناك من ينظر يف الرخص 

ودرجة الحقوق املمنوحة فيها، وهناك من يضيف األدوات املوصلة لهذه املوارد، وهناك 

من يضيف أصحاب اإلعاقات باعتبار أنه ما دام منفتحا فيجب أن يفيد تلك الرشائح ... 

وغري ذلك من املحاور.

درجة  يف  نظرنا  وجهة  تشمل  املواضيع  هذه  حول  بجولة  سنقوم  الفصل  هذا  يف 

كانت  سواء  بالعموم  السوق  يف  املوجودة  الربمجيات  رخص  نذكر  وسوف  االنفتاح، 

مفتوحة أو غري مفتوحة، ثم ننتقل إىل ميدان هام وهو إمكانية وصول الجميع. وهذا 

الجزء يتناول من يعانون من اإلعاقات اإلنرتنتية والحاسوبية: الدامئة واملؤقتة والظرفية 

املفتوحة  التعليمية  املوارد  رخص  موضوع  نبحث  الفصل  نهاية  يف  ثم  واالقتصادية، 

.)Creative Commons( تحديدا وهي رخص املشاع اإلبداعي

2. درجة االنفتاح
أو  االنفتاح  درجة  مبعنى  املفتوحة  التعليمية  املوارد  يف   )Open )مفتوحة  كلمة 

الرخص  تتبع  هي  بل  متاما،  عليه  متفقا  امرا  تعترب  ال  بها  املسموح  والحقوق  اإلتاحة 

املرافقة لها، وسنقوم بتبيان أنواع الرخص الحقا. ويبقى السؤال ما هو الحد األدىن الذي 

يسمح معه بتسمية املورد بانه “مفتوح”؟

قد أجاب وييل )Wiley, 2009( عىل هذا السؤال فيام سامه إطار الحقوق األربعة 

)4R-framework( وهي:

ودون  هو  كام  املحتوى  استخدام  إعادة  يف  الحق   :)Reuse( االستخدام  إعادة   )1

تغيري.

2( التعديل والتكييف )Revise(: الحق يف تعديل املحتوى، وتحويله وتغيريه وتكييفه 
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كرتجمة املحتوى إىل لغة ثانية مثال.

3( املزج )Remix(: الحق يف الجمع بني املحتوى األصيل أو املنقح مع محتوى آخر 

إلنتاج يشء جديد كإدراج املحتوى يف خليط جديد.

املحتوى  من  بنسخ  اآلخرين  مشاركة  يف  الحق   :)Redistribute( توزيع  إعادة   )4

األصيل وما فيه من تنقيحات أو ما تم مزجه مع محتوى آخر، كمثل تقديم نسخة من 

املحتوى إىل زميل آخر.

 ويف هذا اإلطار، فإن منح أي حق من هذه الحقوق األربعة يجعل املورد التعليمي 

املستوى  يعترب  السابقة  األربعة  الحقوق  جميع  منح  فإن  وبالتأكيد  مفتوحا”،  “موردا 

األكرث انفتاحا.

 )2009 )الخليفة،  ومنهـــــم  آخـــــرون  ويرى  إطميزي  املؤلف  يرى  حيـــــن  يف 

و )OECD, 2007( و )Johnstone, 2005( و )كيب- تاون، 2007(، أن هناك عوامل 

أخرى تدخل يف االنفتاح باإلضافة إىل املحتوى التعليمي وهي: 

ß  التعليمي إىل األدوات: مثل الربامج التي تساعد يف إنتاج واستخدام املحتوى 

جانب التقنيات املفتوحة التي تسهل التعلم التعاوين املرن، واملشاركة املفتوحة ملامرسات 

ومصادرهم  زمالئهم  أفكار  أفضل  من  االستفادة  من  املعلمني  متكن  والتي  التدريس 

التعليمية وإعادة استخدامها.

ß  املوارد التنفيذية: الالزمة لضامن جودة التعليم واملامرسات التعليمية وترخيص

املوارد التعليمية املفتوحة.

ونضيف عامال آخر وهو:

ß  التعليمية املوارد  التي متكن مقدم   :)File Format امللفات )الصيغة تنسيق 

املفتوحة من القيام بكل ما تسمح به الرخص املفتوحة من نسخ وقص وإضافة وتجزئة 

وتركيب وتكييف وترجمة أيضا. وقد ناقشناه مفصال يف فصل )املوارد التعليمية املفتوحة 

من املنظور التقني(.

كام أن املؤلف إطميزي قد أشار يف كتاب سابق له )إطميزي، 2010( إىل عامل آخر، 

الجميع  قبل  من  الوصول  إمكانية  التعليمية وهو  املكونات  بحث  عند  آخرون  تناوله 

بغض النظر عن اإلعاقة، فاذا كان االنفتاح مقترصا عىل من يخلو من اإلعاقة فان هذا 
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االنفتاح يكون محل شك.
والخالصة أن االنفتاح يتطلب رخصة مفتوحة، ويتطلب إتاحة )إمكانية الوصول( مفتوحة، كما 

يتطلب أن يكون تنسيق الملفات )الصيغة( مفتوحا أيضا.

3. رخص الربمجيات )األدوات( بالعموم

الرخص  لهذه  القارئ  تصور  تسهيل  باب  ومن  ومتنوعة،  عديدة  الربمجيات  رخص 

ومقارنتها برخص األدوات والربمجيات الحرة ومفتوحة املصدر )ألن بعض الباحثني اعترب 

نورد  فإننا  املفتوحة(،  التعليمية  املوارد  الربمجيات جزء مهم من عامل  انفتاح هذه  أن 

ملخصا عاما لهذه الرخص ضمن فئات مبسطة يف الجدول رقم 1:

 )Software Licenses( جدول 1: رخص الربمجيات

مميزاتفئات الرخص

ß :)Copyright( الربمجيات االحتكارية

الفكرية.  امللكية  بحقوق  املحمية  الربمجيات  وهي 

وتشري امللكية الفكرية إىل إبداعات العقل من اخرتاعات 

وأسامء  وشعارات  وتصاميم  وفنية  أدبية  ومصنفات 

قانونا  محمية  وهي  التجارة.  يف  مستخدمة  وصور 

والعالمات  املؤلف  وحق  الرباءات  مثال  منها  بحقوق 

التجارية. )ويبو، 2018(.

والربمجيات املحمية بحقوق النسخ وحقوق الطبع 

والنرش )Copyright( هي حق حرصي وقابل للتحويل 

القانون للمنشئ/ املؤلف األصيل لعدد محدد  مبوجب 

من السنوات ويشمل: نسخ، أو طباعة، أو نرش، أو أداء، 

أو تصوير، أو تسجيل، أو التحكم يف استخدام األعامل 

.)Col, 2015( األدبية أو املوسيقية أو الدرامية أو الفنية

ومن هذه الربمجيات: نظام تشغيل ماك من رشكة 

ميكروسوفت  وبرمجيات  تشغيل ويندوز  ونظام  أبل 

أوفيس وأدوب فوتوشوب ... إلخ.

توزع  وال  تباع  برامج   -

مجانا،

الدخول  مسموح  غري   -

أو  املصدرية  للشيفرة 

تعديلها،

- غري مسموح نسخ الربامج 

أو االقتباس منها،

إعادة  مسموح  غري   -

توزيعها أو مشاركتها،

أو  بيعها  مسموح  غري   -

تأجريها،

املسموح فقط استخدامها 

صاحب  الشخص  من 

الرخصة.
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ß  :)Freeware( الربمجيات املجانية

مجانا  استخدامها  ميكن  التي  الربمجيات  وهي 

)Christensson, 2015(. ويجب أن ال يخلط التعريف مع 

مسمى )الربمجيات الحرة Free Software( املوجود باألسفل.

وقد  مجانية،  ولكنها  االحتكارية  الربامج  تشبه  وهي 

محددة  غري  ولكنها  اإلمكانيات  محدودة  أو  كاملة  تكون 

لربنامج  الرتويج  ألجل  الرشكات  تقدمها  ما  وغالبا  املدة. 

MS- ملفات  يفتح  والذي   Word Viewer مثل  سابق 

 PDF Reader ومثل  التعديل  عىل  القدرة  دون   Word

وبعضها  التعديل.  عىل  القدرة  دون   PDF ملفات  لفتح 

سكايب،  االتصاالت  برنامج  مثل  والرتويج  الدعاية  ألجل 

وميكن وضع النسخة األساسية من برنامج مكافحة الفريوس 

AVG معها. ومثل متصفح كروم )Chrome(...إلخ.

من  مجانيا  توزع  برامج   -

املصدر فقط،

الدخول  مسموح  غري   -

أو  املصدرية  للشيفرة 

تعديلها،

نسخ  مسموح  غري   -

الربامج أو االقتباس منها،

إعادة  مسموح  غري   -

توزيعها،

أو  بيعها  مسموح  غري   -

تأجريها.

ß  :)Shareware( الربمجيات التجريبية

ويشجع  مقابل  بدون  تقدم  التي  الربمجيات  وهي 

عىل نرشها وتوزيعها ولكنها بخالف الربمجيات املجانية 

 ،)Tim Fisher, 2017( فانها محدودة بطريقة أو أخرى

وهو  أسايس  فرق  مع  االحتكارية  الربامج  تشبه  وهي 

محدوديتها التي قد تتمثل يف مدة من الزمن )كتجريب( 

وبعد انتهاء املدة يجب الدفع والرتخيص.

ومن هذه الربمجيات عىل سبيل املثال: برنامج ضغط 

 AVS( الصور  محول  وبرنامج   )WinRAR( امللفات 

Image Converter( وبرنامج االتصال بالحواسيب عن 

تنزيل  بعد )Remote Desktop Manager( وبرنامج 

امللفات )Internet Download Manager( ... إلخ.

- ممكن التجربة مجانا. 

الدخول  مسموح  غري   -

أو  املصدرية  للشيفرة 

تعديلها،

نسخ  هي  األغلب  عىل   -

يسمح  تجارية  برامج  عن 

أو  مثال،  لشهر  بتجريبها 

كاملة.  غري  نسخ  هي 

نسخة  عىل  وللحصول 

كاملة أو )بعد انتهاء املدة 

التجريبية( يجب الدفع. 

توزيعها  إعادة  مسموح   -

ونرشها.
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ß Free-( املصدر  مفتوحة  أو  الحرة  الربمجيات 
:)Open source software

وهي الربمجيات التي تعطي للمستخدم حرية 

وتعديلها  ودراستها  وتوزيعها  ونسخها  تشغيلها 

الشيفرة  توفري  ويعني   .)FSF, 2018( وتكييفها 

الرخص  من  العديد  ويتدرج  للمستخدم.  املصدرية 

  GNU Generalتحتها وأهمها: رخصة جنو العمومية

.)Public License( 

نظام  املثال:  سبيل  عىل  الربمجيات  هذه  ومن 

التشغيل لينكس )Linux( ألجهزة الحاسوب، ونظام 

الذكية،  للهواتف   )Android( اندرويد  التشغيل 

تور  و   )Firefox( فريفوكس مثل  ويب  متصفحات 

)TOR(، وخادم الويب أباتيش )Apache(، و مشغل 

الوسائط املتعددة مثل يف أل يس )VLC( ... إلخ.

- توزيع حر وغالبا مجاين

الدخول  مسموح   -

أو  املصدرية  للشيفرة 

تعديلها،

الربامج  نسخ  مسموح   -

أو االقتباس منها،

إعادة  مسموح   -

توزيعها،

أو  بيعها  مسموح   -

تأجريها ... إلخ،

االسمية  الحقوق   -

للرشكة األم. 

رخص  أن  التذكر  رضورة  مع  بالعموم  الربمجيات  رخص  عن  مبسطة  نبذة  هذه 

الربمجية  نفس  من  الربمجية  رخصة  قراءة  ميكن  وعادة  ومتنوعة.  عديدة  الربمجيات 

أو موقعها أو ملف )Read.me( املوجود بالحزمة وميكن بعدها قراءة تعليامت هذه 

الرخصة بالتحديد عرب البحث عنها يف اإلنرتنت.

4. إمكانية وصول الجميع

هنا نبحث أمرا ذا عالقة قوية بإنتاج املوارد التعليمية املفتوحة ويؤثر عىل إمكانية 

الوصول إليها )Accessibility(، وهو من صلب االنفتاح فيها، فكل مورد يجب أن ينتفع 

به كل أصحاب العالقة. 

فالوصول إىل الويب وموارده التعليمية ومنها املوارد التعليمية املفتوحة ليس قضية 

الوصول  ووثائقه ميكن  اإلنرتنت  بالوعي، فموقع  تتعلق  وإمنا هي مشكلة  تكنولوجية 
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إليه من أي شخص - بغض النظر عن القدرات أو اإلعاقة - وذلك باستخدام أي نوع 

من أنواع تكنولوجيا تصفح اإلنرتنت لزيارة املوقع والوصول ألي محتوى فيه إذا كانت 

التفاعل مع املوقع إذا لزم األمر، فتصميم موقع اإلنرتنت  لدى املستخدم القدرة عىل 

إذا خطط له من البداية بشكل سليم، ميكن من الوصول إليه وإىل موارده بشكل فعال 

وميرس. 

الويب ”إن قوة  العاملية )W3C(، ومخرتع شبكة  الويب  يقول مدير اتحاد شبكة 

اإلنرتنت تكمن يف عامليتها ويف إمكانية الوصول إليها من قبل الجميع بغض النظر عن 

اإلعاقة“. 

الناس، وكيفية تعلمهم، ورسعان ما أصبح  الويب كيفية عمل كثري من  لقد غريت 

الويب جزءا ال يتجزأ من مجتمعنا، وبالتايل ال بد من أن تكون للجميع إمكانية الوصول 

.)2008Cook, ( للتعليم اإللكرتوين بغض النظر عن أية إعاقة

“حاالت  هناك  إن  بل  املعوقني،  األشخاص  عىل  مقترصة  ليست  الوصول،  وعوائق 

إعاقة” حتى لألصحاء، وميكننا تصور اإلعاقات اآلتية والتي تحد من قدرة األفراد عىل 

الوصول للموارد التعليمية املفتوحة:

 - إعاقات جسدية دامئة: مثل العمى، والصمم، والشلل... إلخ. 
- إعاقات جسدية مؤقتة: مثل الحاالت التي تعقب العمليات الجراحية.

أو محاولة  بيئة صاخبة،  تعليمي صويت يف  االستامع إىل محتوى  بيئية: مثل  إعاقات   -

قراءة محتوى أثناء القيادة.

- إعاقات بسبب توقف األدوات: فإذا توقفت الفارة أو لوحة املفاتيح عن األداء، فيجب 

االعتامد عىل األخرى يف وضع يشبه حالة املشلول.

- إعاقات بسبب حالة األدوات: ففي املساعدات الرقمية الشخصية )PDAs( والهواتف 

املحمولة هناك صعوبة يف الكتابة عىل لوحة مفاتيح صغرية، أو قراءة النص من شاشات 

صغرية.

- إعاقات معرفية: يف حالة من يعاين صعوبة يف القراءة )األمية مثال(، أو الذين ال يعرفون 

لغة املحتوى مثل األشخاص الذين ال يعرفون اللغة اإلنجليزية.

برمجيات غري  أو  األشخاص حواسيب  يستخدم  فقد  وتكنولوجية:  اقتصادية  إعاقات   -
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حديثة، أو يتصلون عرب إنرتنت بطيئة، يف حني أن الوصول إىل املوارد التعليمية املفتوحة 

إنرتنت رسيعة. فمثال مع وجود أجهزة  أو  برمجيات حديثة،  أو  يتطلب حواسيب  قد 

مودم بطيئة فقد يختار املستخدم عدم عرض الصور إذا كان هناك نص بديل عنها يف 

املحتوى اإللكرتوين.

إن نتائج غياب هذه امليزات البسيطة والفعالة هو تقصري يف حق الفرد يف التعلم، 

ومن غري املقبول أخالقيا حرمان الحاالت السابقة، ملجرد أن مصممي ومنتجي املوارد 

أن  يعني  ال  وهذا  الوصول،  سهولة  مبعايري  االلتزام  يف  يرغبون  ال  املفتوحة  التعليمية 

ما ميكن  كل  أن  بل  فقط،  املفتوحة ستتكون من نصوص  التعليمية  املوارد  محتويات 

تناوله عىل الويب ميكن أن يكون يف متناول الجميع مع املحافظة عىل حيوية املحتوى 

وغناه برصياً، إذا ما راعى املصممون الحاالت السابقة والتزموا مبعايري تسهيل الوصول.

الوصول، وبعضها خاص بدول معينة، نذكر  اليوم عدد من معايري تسهيل  ويوجد 

اثنني منها فقط عىل سبيل املثال، وهام:

ß  اتحاد شبكة مبادرة تسهيل الوصول للويب “واي” )WAI(: تم تصميمها يف 

عىل  يجب  التي  الويب  إىل  الوصول  لتسهيل  معايري  وهي   ،)W3C( العاملية  الويب 

املصممني تطبيقها لتسهيل استخدام صفحات ويب، ليس فقط من املعوقني، بل وأيضا 

www.w3c.org/wai :من جميع األشخاص. وصفحتها هي

ß  القسم 508: وهو جزء من قانون حكومة الواليات املتحدة األمريكية إلعادة

يف  املعلومات  تكنولوجيا  جعل  االتحادية  الوكاالت  من  ويطلب   ،1973 لعام  التأهيل 

متناول أولئك الذين أصبحوا معوقني، وتطلب االلتزام مبتطلبات القسم 508 لدى رشاء 

www.section508.gov :التكنولوجيا أو بنائها. وصفحتها هي

ونورد، بإيجاز شديد األمور التي يلزم االنتباه لها عند إنتاج املوارد التعليمية املفتوحة 

وذلك لتسهيل وصول املعوقني واألصحاء الذين يتعرضون ملا يتعرض له املعوقون كام 

أسلفنا:

ß  ما يتعلق باألبصار: يف مجموعة األفراد الضعاف برصيا يوجد تنوع يف درجات

اللييل، وهناك أفراد يعانون  العمى  الرؤية، فالبعض أعمى متاما، وآخرون يعانون من 

اإلصابة  من  السن  لكبار  يحدث  ما  أيضا  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة  األلوان،  عمى  من 

بتحلل الرؤية حيث يجدون صعوبة يف قراءة الطباعة الصغرية أو الرفيعة. ومن التقنيات 
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التي تساعد هذه الفئة والتي يلزم ان تؤخذ بعني االعتبار عند إنتاج املوارد التعليمية 

املفتوحة عىل سبيل املثال ال الحرص:

التي  الصوتية  للتكنولوجيا  عام  اسم  )Screen Reader(: وهو  الشاشة  قارئ    ß
تنتج وتخرج توليفة صوت، أو بطريقة بريل لنص معروض عىل شاشة الحاسوب، ويلزم 

مراعاة كون كثري من قارئات الشاشة ال تفرس العديد من التنسيقات الخاصة كالتغري يف 

اللون الذي يدل عىل األهمية أو غريها من اإلشارات البرصية التي تساعد املبرصين عىل 

الوصول للمعلومات، كام أنه ال ميكنها تفسري الصور. ولذلك، فإن عىل مصممي املوارد 

ميكن  ال  وأيضا،  الروابط.  أو  الصور  يصف  نص  وجود  يضمنوا  أن  املفتوحة  التعليمية 

لقارئ الشاشة تفسري األلوان، والتي قد تستخدم للتمييز بني البنود، فإذا كان املستخدم 

يقرأ تدريبا ما استخدم نصا أحمر للداللة عىل اإلجابة الخاطئة، ونصا أخرض للصحيحة، 

فإن قارئ الشاشة يقرأ ما هو مكتوب وال يشري إىل كون اإلجابة صحيحة أو خاطئة. 

مكربات الشاشة أو العدسات املكربة، والتي تكرب النص ملن يعاين من ضعف    ß
عىل  رؤيتها  ميكن  بحيث  تكبريها  يريد  التي  الشاشة  مقدار  تحديد  وميكنه  اإلبصار، 

الشاشة بأكملها، أو عىل جزء معني من الشاشة، وهذه التكنولوجيا عظيمة ألن ضعيف 

البرص ميكنه اآلن التفاعل مع املحتوى. 

الصم وضعاف السمع: املشكلة التي تصادفهم هي استخدام امللفات الصوتية   ß 
وملفات الفيديو حيث ال ميكنهم سامعها، وبالتايل يحرمون من معلومات هذه امللفات، 

والحل هو يف استخدام خدمة التعليق املغلق )Closed Captioning( أي التعليق أو 

الرشح يف رشيط متحرك أسفل الشاشة، وبالتايل فان الصم وضعاف السمع ميكنهم رؤية 

الكلامت التي يجري عرضها عىل الشاشة بينام يتم تشغيل امللف الصويت أو الفيديو.

ß  بوسيلة تعلقها  بقدر  باملحتوى  تتعلق  ال  عموما  وهي  الجسدية:  التحديات 

الوصول له، ومنهم املستخدمون من املسنني وذوي الشلل الرباعي، واملعرسون قرائيا، 

بالتطبيقات  بالسامح  مشاكلهم  بعض  تحل  وقد  جسديا.  الحركة  عىل  القادرين  وغري 

الصوتية التي تسهل التحرك والتصفح باستخدام األوامر الصوتية.

ß  وإصابات االنتباه،  نقص  اضطراب  مثل  التعلم  كصعوبة  اإلدراكية:  اإلعاقة 

فإن  املجموعة  هذه  وبخصوص  والتوحد.  داون  كمتالزمة  الوراثية  واألمراض  الدماغ، 

مطوري الويب قد ال ميكنهم بالرضورة أن تكون صفحاتهم قابلة لالستخدام متاما من 
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قبل هؤالء، لكن هناك بعض اسرتاتيجيات تصميم صفحات الويب تجعلها أكرث سهولة، 

وجمع  العام،  التخطيط  وتبسيط  ووضوح،  بثبات  التصفح  عىل  بالحفاظ  مثال،  وذلك 

وتنظيم املحتوى يف أقسام أصغر، وتكملة النصوص بوسائط أو رسوم توضيحية.

ß  يتم ما  غالبا  الفئة  هذه  يف  املستخدمون  والتكنولوجي:  االقتصادي  الحرمان 

نسيانهم، فهؤالء يستخدمون حواسيب أو برمجيات ليست حديثة، أو قد تكون رسعة 

اإلنرتنت التي ميتلكونها متواضعة، وبالتايل لن يتمكنوا من الوصول إىل املوارد التعليمية 

املفتوحة أو تشغيلها. لذا فمن املهم استخدام ملفات ميكن فتحها من برمجيات شائعة، 

وخصوصا  امللفات  من  حجام  أقل  نسخ  توفري  طريق  عن  اإلنرتنت  رسعة  تراعى  وأن 

ملفات الوسائط املتعددة.

5. رخص املوارد التعليمية املفتوحة

 Creative( رخص املوارد التعليمية املفتوحة متنوعة، وأشهرها رخص املشاع اإلبداعي

Commons( لحقوق التأليف والنرش، وهي عموما تتعلق بحق نسخ املحتوى، وإعادة 

توزيعه، وتعديله، وتغيريه، واالشتقاق منه. وليست كل الرخص تسمح بهذه الحقوق. 

ان رخص املشاع اإلبداعي )CC( هي األشهر واألكرث انتشارا، إال أن الباحث مل يتحقق 

من وجود رخص أخرى. وعموما توجد برمجية )OEL Toolkit( والتي هي تطبيق ويب 

لشجرة القرارات مصمم لدعم استخدام أو إنشاء أو تعديل أو مشاركة املوارد التعليمية 

املفتوحة يف قطاع التعليم العايل األسرتايل من خالل ربط املستخدمني مبعلومات حول 

.)OEL, 2018( ،حقوق النرش والرتاخيص استناًدا إىل ردودهم عىل سلسلة من األسئلة

 .)CC, 2018( والقامئة اآلتية تبني رخص املشاع اإلبداعي

وجرى ترتيب رخص املشاع اإلبداعي املذكورة يف الجدول 2 حسب درجة تسامح 

الرخصة، فاألوىل هي األكرث تسامحا مبعنى أنها تعطي كل الحقوق من نسخ، واستخدام، 

تجارية، طاملا  أو غري  تجارية  كان ذلك ألغراض  توزيع، وتعديل، وتغيري سواء  وإعادة 

نسب العمل األصيل لصاحبه )نَسب املُصنَّف( يف حني أن األخرية تسمح فقط لآلخرين 

ودون  لصاحبه،  األصيل  العمل  نَسب  اآلخرين برشط  مع  ومشاركتها  األعامل  بتحميل 

القيام بأي تعديل عليها أو استخدامها ألغراض تجارية:

ß .تدرج رخص املشاع اإلبداعي حسب االنفتاح
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الرسم 1: تدرج رخص املشاع اإلبداعي حسب االنفتاح

جدول 2: قامئة رخص املشاع اإلبداعي:

نَسب املُصنَّف 

التعديل،  التوزيع،  إعادة  حرية  لآلخرين  تتيح  الرخصة  هذه 

التغيري، واالشتقاق من عملك، سواء كان ذلك ألغراض تجارية 

أو غري تجارية، رشيطة نسبة العمل األصيل لصاحبه. هذه هي 

وهي  املعروضة.  الرخص  مجموعة  يف  تسامحا  األكرث  الرخصة 

األنسب لضامن أكرب انتشار واستخدام ممكن للمواد املرخَّصة. 

نَسب املُصنَّف 

والرتخيص باملثل 

التعديل،  التوزيع،  إعادة  حرية  لآلخرين  تتيح  الرخصة  هذه 

التغيري، واالشتقاق من العمل، سواء كان ذلك ألغراض تجارية 

أو غري تجارية، رشيطة نسبة العمل األصيل لصاحبه والرتخيص 

الرخصة  الرشوط. وهذه  نفس  املشتقة تحت  أعاملهم  بوضع 

تضاهي غالبا رخص الربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر. هذه 

الرخصة مستخدمة من ويكيبيديا. 

نسب املصنف 

ومنع االشتقاق 

هذه الرخصة تسمح بإعادة التوزيع، االستخدام التجاري وغري 

التجاري، برشط عدم التعديل، ونَسب العمل إىل صاحبه. 
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نسب املصنف 

وغري تجاري 

التعديل،  التوزيع،  إعادة  حرية  لآلخرين  تتيح  الرخصة  هذه 

التغيري، واالشتقاق من العمل يف غري األغراض التجارية، وبالرغم 

إىل  األصيل  العمل  تنسب  أن  يجب  املشتقة  األعامل  أن  من 

يتم ترخيصها  أن  يلزم  فإنه ال  صاحبه وأن تكون غري تجارية، 

بنفس الرشوط. 

نَسب املُصنَّف 

وغري تجاري 

والرتخيص باملثل 

نسخ  وبناء  التحسني،  التعديل،  لآلخرين  تتيح  الرخصة  هذه 

برشط  التجارية،  األغراض  غري  يف  ولكن  املُصنَّف  من  مشتقة 

الجديدة  األعامل  وترخيص  صاحبه  إىل  األصيل  العمل  نَسب 

بنفس الرخصة. 

نَسب املُصنَّف 

وغري تجاري ومنع 

االشتقاق 

تحميل  لآلخرين  وتتيح فقط  قيوداً،  األكرث  الرخصة هي  هذه 

أعاملك ومشاركتها مع اآلخرين برشط نَسب العمل األصيل إىل 

صاحبه، ودون القيام بأي تعديل عليها أو استخدامها ألغراض 

تجارية. 

6. امللخص

اهم ما مييز املوارد التعليمية املفتوحة هو االنفتاح. وقد ناقش هذا الفصل االنفتاح 

من عدة زوايا: من حيث الحقوق املمنوحة، والربمجيات )األدوات( التي يتم التعامل 

والسهولة  امللفات،  صيغة  أو  وتنسيق  الالزمة،  التنفيذية  واملوارد  عربها،  املوارد  مع 

واملالءمة ألصحاب اإلعاقات. وبخصوص الربمجيات )األدوات(، تم ذكر رخص الربمجيات 

)األدوات( بالعموم لتوعية القارئ بهذه الرخص التي يتم التعامل عن طريقها مع املوارد 

التعليمية املفتوحة. 

وتم الرتكيز عىل إمكانية وصول الجميع، وتناول من يعانون من اإلعاقات اإلنرتنتية 

والحاسوبية، ومنها اإلعاقات الدامئة واملؤقتة والظرفية واالقتصادية.
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ثم يف نهاية الفصل تم بحث املشاع اإلبداعي )Creative Commons( أي رخص 

املوارد التعليمية املفتوحة بدراجاتها املتنوعة مع تبيان درجة تسامح كل رخصة.
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الفصل الرابع:

املوارد التعليمية املفتوحة من املنظور الرتبوي

د. أحمد التلييل
مخرب البحث يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال والهندسة الكهربائية. 
املدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس، جامعة تونس

1. متهيد

بدأ معهد ماساتشوستس  أن  متزايدا منذ  أثرا  املفتوحة  التعليمية  املوارد  اكتسبت 

باسم  اإلنرتنـــــــت  عرب  التعليميــــــة  املصادر  بنرش   )MIT( للتكنولوجيــــــــا 

)OCW: OpenCourseWare( يف عام 2001 ]1[. ويف عام 2007، تم تأسيس اتحاد 

OCW؛ ومنذ ذلك الحني، انضمت إليه أكرث من 300 مؤسسة. يعترب اتحاد OCW، الذي 

أطلق عليه اآلن اتحاد التعليم املفتوح، أكرب منظمة موارد تعليمية مفتوحة دولية، ولكن 

هناك العديد من مبادرات املوارد التعليمية املفتوحة األخرى. وحاليا، تنتج مئات من 

مؤسسات التعليم العايل يف جميع أنحاء العامل ومتزج وتعيد استخدام املواد التعليمية. 

ميكن أن تساعد املوارد التعليمية املفتوحة املؤسسات يف توفري التعليم العايل لألعداد 

املتزايدة برسعة من الطالب واملتعلمني مدى الحياة. إن الكليات والجامعات التقليدية، 

بخربتها وسمعتها، يف وضع جيد ملواصلة تطوير التدريس واالختبار عرب اإلنرتنت. وتلك 

من  والكثري  الخوف  من  القليل  لديها  عالية،  بجودة  والتدريس،  املعرفة  تنتج  التي 

املكاسب من املوارد التعليمية املفتوحة. وقد غريت املوارد التعليمية املفتوحة الطريقة 

التقليدية يف تقديم املحتوى التعليمي من خالل توظيف طرق جديدة عالية الجودة. 

ويبدو أن علم أصول التدريس املفتوح هو مفهوم مل يتم تعريفه بدقة بعد. ومن 

الشائع يف جميع اآلراء ربط العامل الخارجي بالعملية التعليمية يف املؤسسات بطريقة 

مفتوحة، باستخدام األدوات املفتوحة املتاحة لتحقيق ذلك، أي خلق وإعادة استخدام 

وتحقيق شكل  سواء،  والطالب عىل حد  املعلمني  قبل  من  املفتوحة  التعليمية  املوارد 

نشط من التعلم. 

يجب توفر مثان سامت يف التدريس لتكون الرتبية مفتوحة ]2[:

ß  املفتوحة يف التعليمية  املوارد  املشاركة: ال تضمن  القامئة عىل  التكنولوجيات 
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حد ذاتها تطوير ثقافة قامئة عىل املشاركة، حيث يتم إيصال املعلومات للمتعلمني من 

خالل وسائل التواصل االجتامعي لتبادل األفكار واملعارف واملوارد. وبشكل أكرث تحديًدا، 

فإن الوسائط املستخدمة يف إنشاء املوارد التعليمية املفتوحة، وكذلك يف كيفية مشاركة 

املحتوى، والتقنيات املستخدمة لتشجيع املشاركة، هي التي تعترب مهمة. إن التواصل 

عرب اإلنرتنت، من خالل جيل أكرث دراية بهذه التقنيات، يؤدي بشكل طبيعي إىل إنتاج 

املحتوى املتولد من املتعلم مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل املعلمني ومؤسساتهم. 

أيًضا  بل  املؤسسية،  يتجاوزون جدرانهم  وخرباء  ألفكار  فقط  يتعرّضون  ال  فاملتعلّمون 

املعلومات  من  مختلفة  أشكال  إىل  باإلضافة  والتعاون،  املشاركة  من  مختلفة  ألمناط 

الرقمية.

ß  ]3[ الناس، االنفتاح، الثقة: يف الشبكات املفتوحة، يعترب ماك ويليامز وماكينس

أن استعداد الطالب للتعلم هش، حيث من غري املرجح أن تزدهر املشاركة والتفاعالت 

بيئة  يف  السلبية  التجارب  تكون  أن  الثقة. وميكن  عنرص  بناء  املمكن  من  يكن  مل  ما 

مفتوحة ضارة بالثقة ليس فقط يف التقنيات، ولكن أيًضا يف املتعلمني املشاركني. ووفًقا لـ 

كوب وفورنري وماك ]4[، يجب أن تستند بنية الدعم، التي من شأنها إرشاك املتعلمني يف 

التعلم النقدي يف شبكة مفتوحة، عىل إنشاء مكان أو مجتمع يشعر فيه األفراد بالراحة 

والثقة والتقدير، حيث ميكن للناس الوصول إىل تفاعل مع املوارد ومع بعضهم البعض.

ß  تشمل  ،]5[  2014 لعام   NMC Horizon لتقرير  واإلبداع: وفًقا  االبتكار 

االتجاهات الرئيسية للتكنولوجيات الناشئة مختلف وسائل التواصل االجتامعي، والتعلم 

املتنقل، واملحتوى املفتوح، والرتخيص املفتوح، وأي يشء ميكن من االبتكار. ويقر التقرير 

بأن التعلم االجتامعي يف ازدياد، حيث يستخدم الطالب وسائل اإلعالم االجتامعية بشكل 

متزايد ليصبحوا مبدعني بدالً من تلقيهم للمعلومات. إن معرفة كيفية استخدام هذه 

األدوات بشكل فعال أمر رضوري للمعلمني يف الحارض واملستقبل. ولكن مجرد استخدام 

التقنيات ألنها موجودة وعرصية ليس سببا كافيا لنرشها. فيجب أن تحدث التغيريات يف 

أصول التدريس أيًضا، إذا كان الطالب سيشاركون بشكل أكرث جدية يف تعليمهم.

ß  السنني مع معلمني يف نقاشايت عىل مدار  أثارت  األفكار واملوارد: لقد  تقاسم 

مثل  أسئلة  املفتوحة  التعليمية  املوارد  واستخدام  املوارد  مشاركة  العايل حول  التعليم 

الويب. أريد أن أحكم عىل  بالراحة يف وضع عميل عىل  ]2[: ماذا يوجد يل؟ ال أشعر 
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عميل، ألنه قد ال يكون جيًدا مبا فيه الكفاية. ملاذا يجب أن أفعل كل هذا العمل حتى 

ميكن لآلخرين أن يأخذوه؟ هذه أسئلة معقولة متاًما، ومزايا املوارد التعليمية املفتوحة 

ال تكون دامئًا واضحة عىل الفور للمعلمني.

ß  ومشاركة للتعاون  فقط  رضوريا  ليس  املتصل  املجتمع  متصل: إن  مجتمع 

املوارد، ولكنه أيًضا مؤرش عىل ثقافة تشاركية. وللمشاركة يف مجتمع متصل، هناك حاجة 

 NMC إىل قناة وسائل التواصل االجتامعي أو أي نظام تكنولوجي آخر. ووفًقا لتقرير

الخمس  إىل  األربع  السنوات  مدى  عىل  الطالب  سيكون   ،]6[  2015 لعام   Horizon

الرغبة مع شبكة عاملية - يطلق عليها »إنرتنت  التواصل حسب  القادمة قادرين عىل 

األشياء« - وهذا سيكون له آثار عىل التعليم كام نعرفه. 

ß  منشأ املتعلم: عند النظر يف كيفية انتقال املوارد التعليمية املفتوحة إىل مجال

املامرسة التعليمية املفتوحة، فإن الرغبة يف التالعب بخربات التعلم لتتناسب مع فلسفة 

االنفتاح هي املفتاح. وهذا يتطلب »فتح« العملية لتمكني الطالب من أخذ زمام املبادرة 

وحل املشاكل والعمل بشكل جامعي إلنتاج األعامل الفنية التي يشاركونها ويناقشونها 

بشكل  االنخراط  عىل  الطالب  تشجيع  يتم  وعندما  توزيعها.  وإعادة  تشكيلها  وإعادة 

كامل يف عملية التعلم، يحدث يشء »سحري« وميكن إنتاج بعض األعامل الخيالية.

ß  املامرسة التأملية: تتغرّي مامرسة التدريس من منوذج البث إىل منوذج التنظيم

يف عاملنا الغني باملعلومات الرقمية، حيث ميكن للمتعلمني الذين لديهم إمكانية الوصول 

إىل الويب الوصول إىل عدد ال يحىص من املوارد. ويبدو أن التنظيم االجتامعي أكرث قابلية 

مثل  الرقمية  األشياء  ومشاركة  وجمع  »اكتشاف  بأنه  ويوصف  التعليم  عىل  للتطبيق 

الروابط والصور ومقاطع الفيديو بواسطة فرد لغرض اجتامعي«]7[. وميكن تفسري ذلك 

بأن املامرسة التأملية هي جزء ال يتجزأ من املعلمني الذين يختارون املوارد التعليمية 

املفتوحة لطالبهم والعكس صحيح.

ß  املراجعة من أعضاء املجموعة: يؤدي متثيل تقنيات الويب التشاركية االجتامعية

نقد  التعليمي:  املحتوى  ترثي  التي  املفتوحة  املامرسات  من  املزيد  إىل  بشكل طبيعي 

األقران، والتجميع الجامعي، حيث ميكن تجميع املواد من خالل املجتمع األوسع عرب 

تعليقات الزمالء، ووضع العالمات، واملشاركة، والتعديل ]8[. وترى املتعلمني كنارشين 

ومستخدمني ملجموعة من األدوات املفتوحة، وأيضا كناقدين للمحتوى التعليمي.
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واملواد  الكاملة  الدورات  مثل  عنارص  املفتوحة  التعليمية  املوارد  تتضمن  أن  ميكن 

ذات الصلة، الكتب املدرسية، وسائط البث، التقييامت، الربامج وغريها من األدوات التي 

توفر فرًصا للتعلم. ويف هذا النموذج الجديد الستخدام املحتوى التعليمي، من املتوقع 

أن تلعب املوارد التعليمية املفتوحة دورا حاسام يف التعلم. وبالتايل، فقد أصبحت املوارد 

التعليمية املفتوحة موضوًعا شائًعا لتقنيات البحث الجديدة، وهناك حاجة إىل معالجة 

تحديات كبرية. 

إن حقيقة أن املحتوى التعليمي أصبح متاًحا عىل نطاق أوسع ومجانا عرب اإلنرتنت، 

يؤدي إىل سؤال: ما التأثري الرتبوي للموارد التعليمية املفتوحة يف الكليات والجامعات 

يف املستقبل؟

وكيفية  الرتبوي  املنظور  من  املفتوحة  التعليمية  املوارد  دور  الفصل  هذا  يناقش   

يف  املساعدة  تقدم  أن  املساهمة  هاته  والجامعات. وتحاول  الكليات  استعاملها يف 

االستغالل الجيد للموارد التعليمية املفتوحة يف الجامعات والكليات.

2. النظريات الرتبوية

عرف الدكتور بوطالبي بن جدو ]9[ النظريات الرتبوية ككل تفكري يتناول بالتحليل 

ُمشكالت الرتبية ويقدم اقرتاحات للتطوير والتحسني والتغيري والتجديد، وهي مرفقة 

ومدعمة بخلفية من األفكار واملفاهيم املنظمة واملنسجمة بشكل منهجي مثل: غايات 

وأهداف الرتبية، التعلم، التعليم والتدريس، وهي صورة أو وصفة جاهزة تعكس الواقع 

ومتطلباته، وتسعى إىل تغيري وإصالح املنظومة الرتبوية. 

وميكن أن نجد عديد النظريات الرتبوية مثل:

 )Behaviorism( 2 .1 النظرية السلوكية

يرى سكيرن ]10[ أن اختالفاتنا يف خرباتنا التعليمية هي السبب الرئييس وراء اختالفاتنا 

الفردية يف سلوكنا. والتعلم عند السلوكيني هو عملية تعديل أو تكييف السلوك نتيجة 

العقاب  أو  للسلوك  إيجايب  املكافأة كتعزيز  له مثل  التعرض ملؤثر خارجي واالستجابة 

الجيد كتعزيز سلبي للسلوك السيئ كام يبني الرسم التوضيحي رقم 1.

 من أبرز شعارات هذه النظرية الرتبوية ما ييل:

 - التعزيز اإليجايب والتعزيز السلبي، قوانني التعلم وتجزئة التعليم. 
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- الطفل صفحة بيضاء ونحن نخط عليها ما نريد.

- الطفل كالصلصال يسهل تشكيله ثّم ينشأ عىل ما شكل عليه.

رسم توضيحي 1. النظرية السلوكية

 )Cognitivism( 2.2 النظرية املعرفية

تعطي النظريات املعرفية أهمية كبرية ملصادر املعرفة واسرتاتيجيات التعلم )االنتباه 

والفهم والذاكرة واالستقبال ومعالجة وتجهيز املعلومات(، فوعي املتعلم مبا اكتسبه من 

معرفة وبطريقة اكتسابها، يزيد من نشاطه امليتامعريف ]11[. وتحاول النظرية املعرفية 

اإلجابة عىل العديد من األسئلة تدور حول كيفية امتالك املعرفة، وتعريف املعرفة، كام 

تركز عىل تحليل طبيعتها وكيفية ارتباطها بعدة مفاهيم مثل التربير والحقيقة واإلميان. 

الزمن كام  املعرفية أن حدوث املعرفة مير عرب اسرتاتيجية متتالية يف  النظريات  وترى 

يبينه الرسم التوضيحي رقم 2.
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رسم توضيحي 2. النظرية املعرفية

 )Constructivism( 2 .3 النظرية البنائية

نتيجة  التفكري لديه  بناء أمناط  الطالب يكون نشطًا يف  البنائية قوامها أن  النظرية 

تفاعل قدراته الفطرية مع الخربة، وبالتايل فإن التمثيالت الذهنية ذاتية. لذلك فالتعلم 

الحقيقي لن يتم عىل أسس ما سمعه املتعلم حتى ولو حفظه وكرره بل إنه يتم داخليا 

معتمدا عىل الفروقات الفردية كاللغة والشخصية ]12[. وميكن وصف البنائية من خالل 

مثل صيني قديم يقول: أسمع وأنىس، أرى وأتذكر، أعمل وأفهم.

ويبني الرسم التوضيحي رقم 3 منوذج التعلم البناء. ومن مبادئ التعلم يف النظرية 

البنائية نجد:

- يبني املتعلم املعرفة داخل عقله وال تنتقل إليه مكتملة.

التي  املعلومات  وعىل  سابقا  ميلكها  التي  املعلومات  بناًء عىل  املعرفة  املتعلم  يبني   -

اكتسبها حديثا.

- الخطأ رشط التعلم.

- يتأثر بناء املعرفة باملجتمع الذي يعيش فيه املتعلم.
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رسم توضيحي 3. منوذج التعلم البناء

 )Connectivism( 2 .4 النظرية الرتابطية

النظرية الرتابطية هي نظرية تعلم يروج لها ستيفن داونز وجورج سيمنز، وتسمى 

نظرية التعلم لعرص رقمي. تسعى هذه النظرية إىل رشح التعلُّم املعقد يف عامل رقمي 

يتم  للتعلم عندما  البداية  نقطة  الرتابطية، تحدث  النظرية  التغري. يف  اجتامعي رسيع 

تنشيط املعرفة من خالل ربط املتعلم مبجتمع التعلم. يقول ]13[ “املجتمع هو تجميع 

مجاالت االهتامم املامثلة التي تسمح بالتفاعل واملشاركة والحوار والتفكري مًعا”. وتشبه 

هذه النظرية املعرفة بالشبكة التي تتكون من مجموعة من العقد. فالتعلم هو صنع 

روابط بني العقد مام يؤدي إىل تطوير الشبكة كام يبني الرسم التوضيحي رقم 4. والشبكة 

)املعرفة( غري ثابتة بل هي ظاهرة انتقالية، فالعقد تنتقل وتتغري روابطها عرب الشبكات 

وتتدفق إىل شبكات أخرى.
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رسم توضيحي 4. النظرية الرتابطية

3. املناهج الرتبوية املناسبة للموارد التعليمية املفتوحة

 )Active Learning( 3 .1 التعلم النشط

من  املتعلم  دور  تغيري  يف  املفتوحة  التعليمية  املوارد  طريق  عن  التعلم  يساهم 

مستهلك إىل منتج للمعلومة. ويعني هذا أن املتعلم لن يكون فقط متلقيا للمعلومة بل 

إنه سيشارك يف صناعتها وهو يتعلم. ففي التعلم عن طريق املوارد التعليمية املفتوحة 

سيكون عىل الطالب أن يكون منغمسا جسديا وفكريا يف قراءة هاته املوارد ومحاولة 

تحسينها وتحيينها ليستفيد منها هو والطالب اآلخرون.

 يف هذا السياق ميكن أن نذكر عىل سبيل املثال مواقع ويكيبيديا وهو املوقع السادس 

للحصول عىل  اإلنرتنت  الناس عىل  عامة  يبحث  عندما  املتحدة.  الواليات  زيارة يف  األكرث 

معلومات، تكون مقاالت ويكيبيديا عموًما يف قمة نتائج البحث. تعتمد دقة املعلومات عىل 

ويكيبيديا عىل املساهامت واملراجعات والتأكيدات الثابتة من املساهمني الدؤوبني. توفر 

مؤسسة Wiki Education موارد ملساعدة املعلمني عىل إرشاك الطالب يف تعزيز الوصول 

إىل املعرفة مع بناء مهاراتهم يف القراءة والكتابة الرقمية. ويتضمن منوذجها »مهمة« تحل 

محل ورقة بحث تقليدية حيث تتمثل املهمة يف كتابة أو تحرير وتحسني مقالة ويكيبيديا.
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 Student-Centered( 3 .2 التعلم بأن يكون الطالب محور العملية التعليمية
 )Learning

التعلم النشط )كام ذكرنا  التعليمية املفتوحة يف  يساهم التعلم عن طريق املوارد 

التعليمية.  العملية  محور  الطالب  يكون  أين  التعلم  إىل  بدوره  يؤدي  والذي  أعاله( 

ويعتمد هذا األخري عىل تطوير استقاللية املتعلم من خالل وضع مسؤولية مسار التعلم 

يف أيدي الطالب باعتامد مهاراتهم. 

عوامل  ثالثة  عىل  التعليمية  العملية  محور  الطالب  يكون  عندما  التعلم  ويرتكز 

رئيسية تدعمها املوارد التعليمية املفتوحة:

- البنائية )Constructivism(: بناء عىل االعتقاد بأن املتعلمني يطورون معرفة جديدة 

من خالل البناء عىل املعرفة والخربة السابقة.

التعليمية )كام ذكرنا  املوارد  املتعلم مساهام يف إعداد  النشط: عندما يكون  التعلم   -

أعاله(.

- املسؤولية الذاتية للمتعلمني: حيث يجب عىل املتعلمني تحمل مسؤوليتهم يف التعلم 

ويصبح دور األستاذ مرتكزا أكرث عىل التوجيه والنصح.

عىل سبيل املثال ميكن أن نذكر مرشوع Noba وهو مسابقة سنوية يقدم فيها الطالب 

النفسية املقرتحة يف  مقاطع فيديو قصرية إبداعية تتناول أحد املوضوعات أو القضايا 

Noba. ويجب أن تساعد مقاطع الفيديو املشاهدين عىل فهم املفاهيم حول املوضوع 

 Noba Student وتذكرها، ويجب أن تكون ملدة ثالث دقائق أو أقل. ومشاريع جوائز

Video لعام 2015 مجانية و »مفتوحة« للمراجعة وإعادة استخدامها مبوجب ترخيص 

 .)Creative Commons( املشاع اإلبداعي

ولكن  تعليمي،  محتوى  إنشاء  عىل  الطالب  تشجيع  عىل  املرشوع  هذا  يقترص  وال 

املحتوى يصبح بعد ذلك جزًءا من عملية التعلم لطالب علم النفس يف املستقبل.

)Deeper Learning( 3.3 التعلّم األعمق

إتقان املحتوى الذي يدمج الطالب يف التفكري النقدي وحل املشكالت والتعاون والتعلم 

الذايت. وإلبقاء الطالب متحمسني وذوي دافعية، عليهم أن يكونوا قادرين عىل الّربط ما 

بني العمل األكادميي والعامل الواقعي، وكيف ستؤثر املعارف الجديدة واملهارات عليهم.
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 )Collaborative Learning( 3 .4 التعلم التعاوين

وميكن  التعلم.  مجتمعات  بناء  عىل  يركز  تعليم  األساس  يف  هو  التعاوين  التعلم 

للمدرس بناء هاته املجتمعات من خالل تشكيل مجموعات من خلفيات مختلفة من 

الطالب لتحقيق أهداف التعلم املتفق عليها معا. ومن خالل هذا التعلم التعاوين، ميكن 

للطالب تبادل املعرفة ومصادر التعلم بني بعضهم البعض. 

تقاسم  وكذلك  املوارد،  تحويل  املفتوحة  التعليمية  املوارد  تدعم  السياق  هذا  يف 

املعرفة والتعاون بني املتعلمني. ومبا أن املوارد التعليمية املفتوحة قابلة للتحيني والنرش 

التعاون  فهي تفتح إمكانيات لخلق وتبادل املعرفة حول استخدام تلك املوارد وتلهم 

التعليمية  املوارد  بأندونيسيا  جامعة  يف  الطالب  يستخدم  املثال  سبيل  وعىل  الجديد. 

املفتوحة للتعلم التعاوين، الذي ساهم يف تحسني جودة التعليم.

)Blended Learning( 3 .5 التعلم املدمج

التعلم املدمج هو برنامج تعليمي يجمع بني الوسائط الرقمية عرب اإلنرتنت وأساليب 

الفصل الدرايس التقليدية. وهو من األساليب التعليمية املهمة التي تلجأ إليها الجامعات 

لرفع   )Moodle( مودل  منصة  الرقمية مثل  التعليمية  املنصات  انتشار  مع  والكليات 

مستوى الخدمات التعليمية. 

وتتميز خدمات التعليم املدمج باملرونة وسهولة الوصول ودمج التقنيات والوسائط 

املتعددة املتطورة. وقد أظهرت عديد الدراسات أنها تعزز التفكري اإلبداعي ومهارات 

لتلبية  التعليمية  التجارب  تصميم  عىل  الطالب  قدرة  إىل  باإلضافة  الذايت،  التعلم 

التعليمية  للمنصة  الرسمي  املوقع  وحسب  املثال،  سبيل  الفردية. وعىل  احتياجاتهم 

مودل )Moodle(، فهناك قرابة 15 مليون درس متاح عىل اإلنرتنت يف 25 دولة مختلفة.

اإليجابية عىل  التأثريات  أعاله عديد  املذكورة  الرتبوية  املناهج  وللتعلم عن طريق 

املتعلم واملحتوى البيداغوجي ، تساهم يف تحسني جودة ونتائج التعليم وهي:

ß  املفتوحة التعليمية  املوارد  ألن  نظرًا  البيداغوجي:  املحتوى  جودة  تحسني 

مرخصة بطريقة متكننا من مراجعة املحتوى بشكل مبارش، فإن هذا يساهم يف عملية 

تحسني املحتوى البيداغوجي املعتمد يف التعليم بشكل كبري.

ß  التعليمية املفتوحة تسهيل تنوع املحتوى البيداغوجي: ميكن ملحرري املوارد 



75

إنشاء املحتوى عرب مجموعة متنوعة من الوسائط مثل القراءات، البودكاست، مقاطع 

الفيديو والكتب اإللكرتونية. وميكن للمتعلم أن يختار املحتوى البيداغوجي يف الشكل 

الذي يفضله.

ß  خفض تكاليف التعليم: مبا أن املوارد التعليمية املفتوحة موجودة عىل اإلنرتنت

مجانا فهي تساهم يف خفض تكاليف التعليم بحيث إن الطالب ليس عليه دفع مقابل 

من أجل الحصول عىل املوارد التعليمية )كتب، مقاالت، دروس(. وبالتايل يصبح التعليم 

متاحا للجميع حتى لذوي الدخل املحدود.

ß  الطالب عىل املفتوحة  التعليمية  املوارد  أن تساعد  االستبقاء: ميكن   / النجاح 

البيداغوجي  املحتوى  إىل  الوصول  تسهيل  خالل  من  وذلك  الدراسية  الفصول  اجتياز 

املؤسسة  يف  البقاء  معدل  زيادة  عىل  بدوره  يساعد  مام  وثريا،  متنوعا  يكون  والذي 

الرتبوية )املدرسة أو الجامعات(.

ß  جديدة طرقا  يدعم  املفتوحة  التعليمية  املوارد  الرتبوي: استعامل  االبتكار 

والعرشين.  الواحد  القرن  طالب  وقدرات  مهارات  مع  تتامىش  البيداغوجي  التعلم  يف 

املفتوحة: 1- تقود بنسبة %69 إىل  التعليمية  املوارد  فحسب دراسة أخرية ]14[ فإن 

االبتكار البيداغوجي يف التعليم؛ 2- تغري بنسبة %62 التعليم من املحتوى إىل التعلم 

إىل  سلبيني  من مستهلكني  املتعلمني  دور  بنسبة 64%  تحول   -3 النشاط؛  القائم عىل 

منتجني نشطني للمعلومة.

ß  التعليمية املفتوحة عىل دعم الفردية للمتعلم: تساعد املوارد  دعم املهارات 

هاته  الطالب. وتعترب  عند  واإلبداع  واالبتكار  النقدي  والتفكري  الذايت  التعلم  مهارات 

املهارات من األساسيات يف التعلم الحديث عن طريق التكنولوجيا.

4. تكنولوجيا التعليم 

يُعرَّف التَّعليم بالعمليّة التي يتم من خاللها نقل املَعرفة واملهارات للُمتلّقي بوسائِل 

ومهارته(،  تفكريه  )طريقة  ذاته  حد  يف  املتعلم  وتطور  التكنولوجيا  وبتطور  ُمختلفة. 

وجب تطوير طرق التعليم. وِمن ُهنا ظهر ُمصطلح »تكنولوجيا التَّعليم«. وتشمل وسائُل 

ووسائل  واإلنرتنت،  املضغوطة،  التعليميّة  واألقراَص  اآليل،  الحاسَب  الحديث  التّعليم 

اإلعالم السمعيّة والبرصيّة. ومن بعض التكنولوجيا التعليمية املستعملة حديثا نجد:
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 )E-learning( 4 .1 التعلم اإللكرتوين

بالتعليم  التعليم عن بعد أو كام يسمى أيضا  التعليم اإللكرتوين شكل من أشكال 

الحديثة  االتصال  آليات  باستخدام  والتكوين  للتعليم  طريقة  وهو  الالحضوري، 

كالحواسيب والشبكات والوسائط املتعددة، ميكن له أن يسهم يف حل بعض املشكالت. 

ومن ميزات التعلم اإللكرتوين أن املحتوى التعليمي غني باملعلومات يف عديد األشكال 

كالصور ومقاطع الفيديو. كام أن التعلم اإللكرتوين ال يستوجب الحضور إىل القسم بل 

ميكن التعلم عن بعد عرب اإلنرتنت.

 )Educational Games( 4 .2 األلعاب التعليمية

تقدم األلعاب التعليمية املحتوى التعليمي يف شكل مرح حيث يجب عىل املتعلم 

أن يكمل أهداف اللعبة ومراحلها ليك يتعلم. فمثال لتعلم هندسة الحاسوب يجب عىل 

اللعبة وحل عديد  برمجتهم داخل  الذين متت  الالعبني  يتواصل مع عديد  أن  املتعلم 

األلغاز كام يبني الرسم التوضيحي رقم 5. وقد ساهمت األلعاب التعليمية يف تحسني 

املستوى التعليمي للمتعلمني خاصة وأن الجيل الحايل عرف بجيل األلعاب اإللكرتونية.

رسم توضيحي 5. لعبة تعليمية لتعلم هندسة الحاسوب

 )Mobile Learning( 4 .3 التعليم املحمول

يتيح هذا النظام التعليمي الوصول املستمر إىل املعرفة باستخدام األجهزة املحمولة 



77

اللوحي، حيث من املمكن أن تتعلم أينام تريد وعندما  الهاتف الذيك أو الجهاز  مثل 

الكامريا  مثل  الذكية  الهواتف  يف  املوجودة  التكنولوجيات  عديد  ساهمت  تريد. وقد 

وجهاز قيس التسارع بجعل املحتوى التعليمي أكرث تفاعال. 

وقد أوجد التعليم املحمول نوعا جديدا من البيداغوجيا التعليمية أين ميكن للمتعلم 

أن يتعلم يف مكان مرتبط مبحتوى الدرس، مثل تعلم التاريخ عن طريق جهازه الذيك يف 

املتحف، وهذا يعزز إيجابيا نتائج التعلم.

بعض  لديه  االعتيادي  التعليم  يبقى  التعليم  تكنولوجيا  تطبيق  إيجابيات  ورغم 

اإليجابيات أيضا.

ويبني الجدول رقم 1 مقارنة بني التعليم االعتيادي وتطبيق تكنولوجيا التعليم.

جدول 1. مقارنة بني التعليم االعتيادي وتطبيق تكنولوجيا التعليم

الخصائص
التعليم 
االعتيادي

تكنولوجيا 
التعليم

مرتفعةضئيلةالتكلفة

أكرثأقلالتفاعل مع املحتوى التعليمي

أقلأكرث دور املعلم

رضوريةليست رضوريةاملهارات التقنيّة

ممتععادياملحتوى التعليمي

مرتفعضئيلالتعاون بني املتعلمني

أكرثأقلاإلنتاجية

5. أفضل املامرسات

التعليمية املفتوحة يف  يقدم هذا الجزء أفضل املامرسات لتعميم استخدام املوارد 

جميع املؤسسات التعليمية.

1.5 دعم استخدام املحتوى التعليمي املفتوح

لدعم استخدام املحتوى التعليمي املفتوح ينبغي:

- تنظيم دورات تكوينية وتعريفية للمتعلمني واملعلمني حول املوارد التعليمية املفتوحة.
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- الدعم التنفيذي العام )عىل سبيل املثال، مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي، أو نائب 
الرئيس( واتخاذ قرارات من شأنها تشجيع استخدام املوارد التعليمية املفتوحة.

- توفري الدعم املايل للجامعات لتطبيق استخدام املوارد التعليمية املفتوحة.
2.5 ضامن أن املحتوى التعليمي مفتوح

 لضامن أن يكون املحتوى مفتوحا يجب:

- التأكد من أن جميع مطوري املحتوى التعليمي يدركون متطلبات الرتخيص املفتوح 
.)Open Licensing(

- تشجيع مطوري الدرس عىل تطوير املوارد األصلية أو استخدام املصادر املفتوحة فقط.
- وجود خبري يف حقوق الطبع والنرش )عىل سبيل املثال، أمني مكتبة الكلية(، عىل دراية 

بالرتاخيص املفتوحة ملراجعة املحتوى.

أذونات  عىل  وتحتوي  نرشه،  يقع  تعليمي  محتوى  كل  يف  إضافية  معلومات  توفري   -
حقوق النرش )كيف ميكن إعادة استعامل املحتوى( وكيفية االستشهاد به )اسم املؤلفني 

وانتامءاتهم األكادميية(.

5 .3 ضامن جودة املحتوى التعليمي

لضامن جودة املحتوى التعليمي يجب:

- توفر خرباء يف التعليم ملراجعة املحتوى التعليمي.
املحتوى  مستوى  مثل:  املراحل  عديد  إىل  التعليمي  املحتوى  تحضري  عملية  تقسيم   -
التعليمي وأهدافه، الدروس املستفادة وأنشطة التعلم، التقييامت، املنهج ثم مراجعة 

كل مرحلة بدقة لضامن جودتها.

5 .4 إدارة التسليامت املطلوبة

لضامن إدارة التسليامت املطلوبة عند التعلم يجب:

- تذكري املتعلمني باستمرار بتواريخ االستحقاق والعواقب.
- تشجيع املتعلمني باستمرار إلمتام وتسليم العمل املطلوب يف املوعد.

5.5 ضامن سهولة االستعامل

لضامن سهولة استعامل املحتوى التعليمي املفتوح يجب:
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- مساعدة الطالب عىل اكتساب املهارات الفنية والتقنية الالزمة يف تطبيق تكنولوجيا 
التعليم.

- عدم استخدام نظام تعلم معقد.
5 .6 خطة لجمع البيانات

لضامن خطة جيدة لجمع بيانات املتعلمني يجب:

- تحضري خطة بحث واضحة من البداية لتجميع واستخدام بيانات املتعلمني.
- إعالم املتعلمني بخطة البحث منذ بداية التعلم.

- تحضري خطة واضحة لحامية املعطيات الشخصية للمتعلمني وضامن سالمتهم.
6. امللخص

يقدم هذا الفصل أهمية املوارد التعليمية املفتوحة وكيفية تغيريها لطريقة التعلم. 

كام يناقش املناهج الرتبوية املناسبة للموارد التعليمية املفتوحة. وأخريا، يتطرق ألفضل 

املامرسات لضامن تعميم استخدام املوارد التعليمية املفتوحة. وبشكل عام، يساعد هذا 

التعلم،  املفتوحة يف  التعلمية  املوارد  استخدام  كيفية  القراء عىل التعرف عىل  الفصل 

واألشياء التي يجب أخذها بعني االعتبار لضامن تعليم جيد.
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الفصل الخامس:

املوارد التعليمية املفتوحة من املنظور التقني

د. جميل إطميزي

1. توطئة

يف  التعليمية  واملؤسسات  الجامعات  مستوى  عىل  األدبيات  مراجعة  خالل  من 

يف  شديد  نقص  وجود  للباحثني  تبني  التعليم،  يف  املفتوحة  التعليمية  املوارد  استخدام 

البحوث يف هذا الصدد. 

التعليم  عىل  القدرة  لديه  معلم  إىل  يحتاج  املفتوحة  التعليمية  املوارد  واستخدام 

باألساليب الحديثة يف التدريس واالسرتاتيجيات الفعالة حتى يتمكن من نقل هذا العلم 

واملعرفة إىل طالبه. إىل جانب هذا، فإن استخدام املوارد التعليمية املفتوحة ليس مجرد 

تعينه عىل  التي  املواصفات  ميتلك  معلم  األوىل  الدرجة  يف  بل هو  وأجهزة،  برمجيات 

تطبيق أدوات استخدام املوارد التعليمية املفتوحة يف العملية التعليمية.

والرخص املفتوحة للمصادر واملوارد التعليمية والتعلمية والتدريبية فتحت املجال 

واسعا لالستفادة منها يف مجال التعلم والتعليم والتدريب ويف تحقيق العدالة واملساوة 

فتحت  قد  املفتوحة  التعليمية  املوارد  إن  قلنا  إذا  نبالغ  وال  املعرفة.  الباحثني عن  بني 

املجال لثورة تعليمية عرب العامل حيث ميكن ترجمة هذه املوارد ونرشها وتكييفها حسب 

بإمكانية  يتعلق  فيام  املال  رأس  تغول  من  حدت  كام  باملجان،  تداولها  وميكن  البيئة 

حصول املتعلم غري الغني عىل مصادر وموارد تعليمية.

وإن  وجدها،  متى  املفتوحة  التعليمية  املوارد  إىل  الوصول  دامئا  ميكنه  واملتعلم 

املعرفة  مقدم  أو  املدرب  )أو  املعلم  معرفة  منها هو عدم  االستفادة  عوائق  أهم  من 

تحويلها  وكيفية  املتوفرة  املفتوحة  التعليمية  املوارد  من  االستفادة  بكيفية  التعليمية( 

إىل بيئته املحلية )الرتجمة والتجزؤ والرتكيب والتكييف ... إلخ.( مبعنى أن القامئني عىل 

لعدم  املفتوحة  التعليمية  املوارد  من  القصوى  االستفادة  يف  يرتددون  والتعليم  التعلم 

معرفتهم التعامل مع صيغ ملفات هذه املوارد وكيفية تحويلها، خصوصا وأن معظمهم 

ليس خبريا يف تقنيات الحاسوب.
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يف هذا الفصل، سيتم التعريف بصيغ امللفات املفتوحة، وتصنيفها، وكيفية التعامل 

معها من قبل املعلم ومن هو يف حكمه، وتقديم إرشادات ونصائح متعلقة بأفضل طرق 

االستفادة منها. وسيتم الحديث عن الربمجيات الحرة )الربمجيات مفتوحة املصدر( التي 

هي األداة التي تتعامل مع املصادر واملوارد التعليمية املفتوحة، وإعطاء نبذة عن أهم 

مزاياها، وعن رخصها واملؤرشات السوقية لها، مع إعطاء أمثله عن هذه الربمجيات. ويف 

الخامتة، وبناًء عىل أبحاثنا ودراساتنا وخربتنا، نقدم عددا من التوصيات.

2. تصنيفات صيغ امللفات املفتوحة

)File Format( 2 .1 تعريف صيغة امللف

صيغة امللف وقد تسمى أيضا بنوع امللف أو تنسيقة )File Format( هي طريقة 

معينة لصياغة املعلومات من أجل تخزينها يف ملف حاسوب. فالحاسوب ال يفهم اال 

األمور الرقمية )لغة الصفر والواحد(، وهي أمر فني وتقني، ويتميز بكتابة اسم فرعي 

وهذا   .)Filename extensions( امللف  امتداد  ويسمى  امللف،  اسم  يف  النقطة  بعد 

االسم الفرعي هو وسيلة للتعرف عىل صيغة امللف ووظيفته، وهي طريقة يتوصل بها 

ما  وكثريا  امللف.  تشغيل  أو  لفتح  املناسبة  الربامج والتطبيقات  التشغيل ملعرفة  نظام 

يسمى امللف املعني باملستند.

توجد أنواع مختلفة من الصيغ لكل نوع من أنواع املعلومات املختلفة. فمستندات 

معالج النصوص، عىل سبيل املثال، لها صيغ عديدة ومختلفة، تتنافس هذه الصيغ مع 

بعضها البعض يف املميزات.

2.2 تعريف امللفات املفتوحة

املفتوحة،  الصيغة  ذات  امللفات  )Open File Format( مبعنى  املفتوحة  امللفات 

وقد تسمى امللفات ذات الصيغة الحرة )Free File Format( ميكن تعريفها بأنها صيغة 

:)Linfo, 2007( متتاز بأمرين )ملفات )مستندات

1( منشورة بحيث ميكن ألي شخص قراءتها ودراستها بالكامل،

2( وليست مرشوطة بأي حقوق نرش أو براءات اخرتاع أو عالمات تجارية أو قيود 

أخرى. وميكن ألي شخص استخدامها يف أي وقت بدون تكلفة نقدية وألي غرض كان. 

وعادة ما يتم متابعة هذه املواصفات من قبل منظمة معايري غري تجارية.
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2 .3 أنواع امللفات

النوع، وقد  لنفس  توجد عدة صيغ  أكرث حيث  للملفات وصيغ  كثرية  أنواع  توجد 

فإننا  الفصل  الحاسوب. ويف هذا  عرض )Curlie, 2018( أكرث من 900 صيغة مللفات 

يتعلق منها  الصيغ وبالخصوص ما  األنواع املشهورة واملنترشة من هذه  سنقترص عىل 

باملوارد التعليمية املفتوحة. 

وتعرف صيغة امللف )يف ويندوز مثال( من االسم املمتد أو الفرعي ما بعد النقطة 

 )List( امللف هو  اسم  فان   )List.docx( باسم  ملف  عندنا  كان  فإذا  امللف.  اسم  يف 

واالسم الفرعي/املمتد والذي يشري إىل صيغة امللف وتنسيقه هو )docx.( وهي صيغة 

مستندات ميكروسوفت ويرد )MS-Word(. ومن الجدير بالذكر أن بعض نظم التشغيل 

األخرى ال تستخدم امتدادات امللفات.

• نذكر يف اآليت األنواع املشهورة واملنترشة من هذه الصيغ يف مجموعات:

- املجموعة 1: مستندات الربمجيات املكتبية

 )Wikipedia, 2018( يوجد عرشات من األطقم الربمجية الخاصة بالربمجيات املكتبية

وهي تتنوع بني ميكروسوفت والربمجيات الحرة وبرمجيات املاك والربمجيات املكتبية 

عىل الويب. ومن أشهرها: ميكروسوفت أوفيس )Microsoft Office( وجوجل دوك يف 

جوجل درايف )Google Docs( وأباتيش أوبن أوفيس )Apache OpenOffice( وليرب 

أوفيس )LibreOffice(، مع رضورة التنويه بأننا لن ندخل يف املواصفات الفنية لهذه 

الربمجيات باعتبار أن البحث موجه لغري املحرتفني.

والرخصة املفتوحة لهذه املستندات )املوارد التعليمية املفتوحة( تسمح باستخدام 

املستند كام هو وتسمح برتجمته وكذلك أخذ أجزاء منه وتجميعه مع محتويات أخرى، 

والحذف والتعديل والتفسري والتعليق ... إلخ ضمن حقوق ذكر االسم )ذكر االقتباس أو 

االستشهاد(.

:)Word Processing( 1. ملفات معالجات النصوص

وهي امللفات )املستندات( الحاسوبية التي تحتوي نصوصا منسقة أو غري منسقة 

األطقم  الغالب ضمن  والتي هي يف  الكلامت/النصوص  معالجات  برامج  مع  وتتعامل 

الربمجية املكتبية. ومن أشهرها ملفات ميكروسوفت ويرد )MS-Word(. وقد قيل إن 
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أنها  يؤكد  الحال  لكن واقع  DOCX.( مفتوحة  األخرية من مستنداتها )صيغة  النسخ 

ليست كذلك دامئا، ولكنها أفضل حاال من حيث إمكانية التعامل معها وتعديلها ومن 

حيث الحجم باملقارنة مع الصيغة السابقة )DOC.( مليكروسوفت ويرد.

ß  Open( املفتوحة  املستندات  بصيغة  تخزينها  هو  الخيارات:  وأفضل 

Document Format( أي باالسم الفرعي )ODT.( باعتبار أنها مفتوحة متاما. ونظريا 

تستطيع التعامل معها من جميع معالجات الكلامت/النصوص املوجودة. وللعلم توجد 

صيغة أخرى مفتوحة )fodt.(. وتبقى )ODT.( أكرث انتشارا ومستنداتها أقل حجام.

ß :حاالت تطبيقية

ß  إىل تحوله  أو )DOC.( فكيف   ).DOCX( بصيغة   -إذا حصلت عىل ملف 

صيغة )ODT.(؟

طبيعيا  يتعامل  فإنه  فأعىل،   )MS-Word(  2013 ويرد  ميكروسوفت  بواسطة   .I

 Open« باسم اخرت املعني ومن حفظ  املستند  افتح  املفتوحة.  املستندات  مع صيغة 

.”Document text )*.odt(

 )Google Docs( ميكن رفع املستند إىل جوجل درايف وفتحة من جوجل دوك .II

.”OpenDocument Format ).odt(“ ومن ثم اختيار ملف ثم تنزيل امللف كـ

.)www.zamzar.com( باستخدام مواقع اإلنرتنت املختصة مثل  .III

:)Spreadsheet Software( 2. ملفات الجداول اإللكرتونية

وهي امللفات )املستندات( الحاسوبية التي تحتوي بيانات موجودة ضمن جداول 

ترتيبها والتعامل معها بعمليات حسابية وعالقات وغريها،  من أسطر وأعمدة وميكن 

والتي هي يف الغالب ضمن األطقم الربمجية املكتبية.

األخرية من  النسخ  )MS-Excel( وصيغ  أكسل  ملفات ميكروسوفت  أشهرها  ومن 

 )xls.( السابقة  الصيغة  من  وانفتاحا  معيارية  أكرث  وهي   )xlsx.( هي  امللفات  هذه 

وأفضل حاال من حيث إمكانية التعامل معها وتعديلها ومن حيث الحجم. وليست هي 

الخيار األمثل ملورد مفتوح.

 Open Document( وأفضل الخيارات: هو تخزينها بصيغة املستندات املفتوحة ß 
Format( أي باالسم الفرعي )ods.( باعتبار أنها مفتوحة متاما. ونظريا تستطيع التعامل 
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أخرى  صيغة  توجد  وللعلم  املوجودة.  الكلامت/النصوص  معالجات  جميع  من  معها 

مفتوحة )fods.(. وتبقى )ods.( أكرث انتشارا ومستنداتها أقل حجام.

ß حاالت تطبيقية:
- إذا حصلت عىل ملف بصيغة )xlsx.( أو )xls.( فكيف تحوله إىل صيغة )ods.(؟

يتعامل  فإنه  فأعىل،   )MS-Excel(  2013 أكسل  ميكروسوفت  بواسطة   .I

اخرت  باسم  حفظ  ومن  املعني  املستند  افتح  املفتوحة.  املستندات  صيغة  مع  طبيعيا 

.”OpenDocument Spreadsheet )*.ods(“

 )Google sheets( ميكن رفع املستند إىل جوجل درايف وفتحة من جوجل شيت .II

.”OpenDocument Format ).ods(“ ومن ثم اختيار ملف ثم تنزيل امللف كـ

.)www.zamzar.com( باستخدام مواقع اإلنرتنت املختصة مثل  .III

:)Presentations( 3. ملفات العروض التقدميية

املعلومات  التي تستخدم يف تقديم وعرض  الحاسوبية  )املستندات(  امللفات  وهي 

والبيانات ونتائج األبحاث يف املحارضات واملؤمترات واالجتامعات وغريها لعرض موضوع 

ما بطريقة مناسبة.

النسخ  وصيغ   )MS-PowerPoint( بوربوينت  ميكروسوفت  ملفات  أشهرها  ومن 

 )ppt.( وهي أكرث معيارية وانفتاحا من سابقتها )pptx.( األخرية من هذه امللفات هي

وأفضل حاال من حيث إمكانية التعامل معها وتعديلها ومن حيث الحجم. وليست هي 

الخيار األمثل ملورد مفتوح.

 Open Document( وأفضل الخيارات: هو تخزينها بصيغة املستندات املفتوحة ß 
Format( أي باالسم الفرعي )odp.( باعتبار أنها مفتوحة متاما. ونظريا تستطيع التعامل 

أخرى  صيغة  توجد  وللعلم  املوجودة.  الكلامت/النصوص  معالجات  جميع  من  معها 

مفتوحة )fodp.(. وتبقى )ods.( أكرث انتشارا ومستنداتها أقل حجام.

ß حاالت تطبيقية: تشابه ما تم ذكره من حاالت وال لزوم للتكرار.
- املجموعة 2: صفحات الشبكة العنكبوتية / الويب

والجداول  النصية  الويب مبكوناتها  كبرية جدا عىل صيغة صفحات  توجد مصادرة 

والوسائط املتعددة وغريها، أي أنها بلغة هتمل )HTML(. وحتى الصفحات التي أصلها 
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لغات أخرى مثل PHP أو Net. أو غريها فإنها عندما تفتح عىل املتصفح تفتح بلغة 

هتمل. طبعا نحن نتحدث عن صفحات الويب التي تعترب املوارد التعليمية املفتوحة، 

عن  بالرضورة  ليس  والحديث  الحامية،  وكيفية كرس  املحمية  الصفحات  بصدد  ولسنا 

أخذ كل الصفحات بكل مكوناتها بل قد يكون الرتكيز عىل مقالة أو منشور أو جزء من 

الصفحة. وألن املستخدم العادي غري ضليع بلغة هتمل فتصبح خيارات النقل والرتجمة 

والتجزئة والتجميع كاآليت:

1( نسخ النص ولصقه يف برمجيات معالجات النصوص وتخزينه بالشكل الذي يريده 

املستخدم.

معالجات  برمجيات  من  فتحها  ثم  املستخدم ومن  الصفحة عىل جهاز  تخزين   )2

النصوص.

3( يف حال امتالك املستخدم خربة أكرب ميكنه تخزين الصفحة عىل جهازه ومن ثم 

فتحها من برمجيات متخصصة يف تصميم صفحات الويب، ومنها:

- برمجية دريم ويفر )Dreamweaver(، وهي برمجية محمية الحقوق من أدوب 

.)Adobe(

- برمجية فرونت بيج )Front Page( وهي برمجية محمية الحقوق من ميكروسوفت 

.)Microsoft(

- برمجية كمبوزر )kompozer( وهي برمجية حرة مفتوحة املصدر.

وجميع هذه الربمجيات يسهل التعامل معها، ويشبه التعامل مع برمجيات معالجات 

النصوص. وميكن ملن ميتلك معرفة لغة هتمل أن يعمل عليها بفاعلية.

ونذكر أن فتح صفحات الويب مرتبط أساسا مبتصفحات الويب. وهناك العديد من 

متصفحات الويب وهي بالعرشات، فموقع )webdevelopersnotes, 2018( يذكر أكرث 

من 110 متصفح مستخدم يف العامل. ومع ذلك ولتبسيط األمر، هناك 5 متصفحات هي 

األكرث استخداما وبنسبة 98.5 % يف شهر أبريل/2018م )w3schools-A, 2018(، وهي 

يف الجدول رقم 1:
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الجدول 1: املتصفحات األكرث استخداما

أبريل

2018

كروم
أج وإنرتنت

إكسبلورر
فريفوكس سفاري أوبرا

Chrome Edge/IE Firefox Safari Opera

نسبة 

االستخدام
78.60% 3.90% 11.20% 3.30% 1.50% 98.50%

وميكن تخزين صفحة الويب عىل جهاز املستخدم من املتصفحات عرب ملف وحفظ 

باسم.

ودرجة التشابه يف عرض صفحات الويب بني املتصفحات القياسية كبرية جدا لدرجة 

التشابه وهذا يسهل العمل عىل أي متصفح خصوصا املذكورة أعاله. وال بأس بالتذكري 

أننا يف بداية مرحلة لغة HTML5 والتي احتوت العديد من اإلضافات وما زالت هذه 

 HTML5 نسخة  إمكانيات  كل  تأخذ  مل  املتصفحات  وبعض  متاما  تكتمل  مل  النسخة 

املتوفرة.

وفيام يتعلق بالوسائط املتعددة املوجودة بالويب ينظر إىل املجموعة التالية.

- املجموعة 3: ملفات الوسائط املتعددة

تنوعت تعريفات الوسائط املتعددة )Multimedia( فالبعض ال يعترب الصور العادية 

املتعددة هنا الصور واملوسيقى  الوسائط  منها. ولتبسيط األمر سندخلها هنا. وتشمل 

واألصوات والفيديوهات والتسجيالت واألفالم والصور املتحركة )Animations( وغريها.

عىل  والعمل  تعقيداته  عن  االبتعاد  وسنحاول  وكبري  شائك  موضوع  أنه  والصحيح 

املجموعة  هذه  تنسيقات  ألن  مجموعات  إىل  تقسيمه  طريق  عن  أمكن  ما  تبسيطه 

باملئات.

وملفات هذه املجموعة قد تكون لالستخدام عىل أجهزة ليست بالرضورة موصولة 

باإلنرتنت، ولكن أغلب استخداماتها مرتبطة بشبكة اإلنرتنت وهي ما سرنكز عليه.

أوال( الصور 

ليس باألمر السهل عىل املستخدم العادي القيام بتعديل الصور، ومع ذلك ويف سياق 
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استخدامها يف املوارد التعليمية املفتوحة فإننا نتصور الخيارات اآلتية:

ß .نسخ الصور كام هي دون تعديل

ß  إضافة نص )توضيحي أو ترجمة( عىل الصور. وهذا سهل باستخدام برمجيات

عديدة ومنها برنامج الرسام يف ويندوز.

ß .أخذ جزء من صورة وهذا سهل أيضا باستخدام برمجيات عديدة

ß  تركيب صورة من عدة أجزاء وهذا يحتاج إىل خربات ومعرفة أعىل قليال مام

ميتلك املستخدم العادي.

ß .تعديل الصورة نفسها وهذا يحتاج إىل االستعانة مبتخصص

املتصفحات  تجرب  ال  لغة هتمل  أن  وإىل  للصور،  الطويلة  التنسيقات  لقامئة  ونظرا 

عىل دعم قوائم تنسيقات معينة، وهو مرتوك للمتصفحات والعارضات، فإننا سنقرص 

الحديث عىل أشهرها وهي مدعومة من املتصفحات القياسية.

وأهم معايري يلزم ذكرها يف التعامل مع الصور:

 1( االنفتاح: مبعنى عدم حاجة املستخدم إىل برمجيات إضافية لعرض الصور.

 2( رسعة الفتح والتحميل وغالبا ما تكون مرتبطة بحجم الصورة.

 3( الوضوح والدقة.

 4( صور ثابته أو متحركة.

 5( إمكانية التحول إىل صيغة أخرى: يسمى االسترياد والتصدير.

 6( الضغط والفك: إذا تم ضغط امللف فإنه يوجد نوعان:

  - مقلص )Lossless(: سوف يتم استعادة امللف )فك الضغط( من دون عيوب.

  - منقص )Lossy(: ميحو معلومات غري مالحظة وال ميكن اسرتجاع األصل.

 :)GOMEZ GRAPHICS, 2018( نوع الصور أو الرسومات )7 

Raster(: وهي مكونة من مصفوفة خاليا  أو   Bitmap( النقطية  الرسوم  أو  الصور   -

البيكسل ولونه  بيكسل تحدد موقع هذا  )Pixels( وكل وحدة  بيكسل  صغرية تدعى 

ويختلف عدد البيكسالت التي ميكنك عرضها عىل الشاشة حسب درجة وضوح الشاشة: 

ومنها مثال 1024×768 وهذا يعني أنها تعرض 768 بيكسل طوال و 1024 عرضاً. وتعتمد 
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جودة الصورة عىل عدد وحدات البيكسل: كلام زاد العدد زادت جودة الصورة والعمق 

هذه  وتستخدم  نسبيا،  حجمها  بكرب  النقطية  الرسوم  ملفات  وتتميز  للصور.  اللوين 

تراها  التي  الصور  عام. ومعظم  والتصاميم بشكل  الفوتوغرافية  الصور  لحفظ  التقنية 

عىل اإلنرتنت تعتمد عىل هذا النمط فكل الصور املأخوذة عن طريق املاسح الضويئ أو 

الكامريا تكون صورا نقطية. والربامج املستخدمة للتعديل عىل هذا النوع كثرية، وأشهرها 

الحر   )GIMP( اململوك، و جيمب  )Adobe Photoshop( فوتوشوب أدويب  برنامجا 

ومفتوح املصدر. وهذا النوع كام لو كنت تلون الصور بريشة.

املتجهة )Vector(: وهي مكونة من خطوط ومنحنيات ويتعامل  الرسوم  أو  الصور   -

وضوح  درجة  عىل  تعتمد  ال  وهي  املتجهات.  باسم  تعرف  عنارص  عرب  معها  الربنامج 

الشاشة مام يعني أنها تظهر بأعىل درجة وضوح ممكنه بغض النظر عن درجة وضوح 

الشاشة، حيث تحفظ الصورة موقع واتجاه وسمك ولون كل خط، ويتم رسم كل خط يف 

الصورة باستخدام معادالت رياضية وهي ال تتطلب مساحة كبرية عند تخزينها. والربامج 

 Macro( فالش  ميديا  ميكرو  وأشهرها:  كثرية،  النوع  هذا  عىل  للتعديل  املستخدمة 

 )Adobe Illustrator( وأدوب السرتيرت )Corel Draw( وكورال درو )Media Flash

لو كنت ترسم خطوطا عريضة  النوع كام  الهنديس )CAD(. وهذا  الرسم  وبرمجيات 

لألشكال.

 •وال بأس بتوضيحات بسيطة حول أهم 4 تنسيقات للصور وذلك ألهمية اختيار 

النوع املناسب:

صيغة JPG ومثلها صيغة JPEG: وهو تنسيق الصور األكرث شيوًعا عىل الويب.   ß
ويتميز بحجم ملف صغري وبالتايل رسعة التحميل، ويتم ضغط ملفاته بالضغط املنقص 

)Lossy(، مام يعني وجود فقدان دائم للجودة. وهي من الصور أو الرسوم النقطية.

صيغة PNG: ويعد تنسيًقا آخر شائًعا جًدا عىل الويب. ويتم ضغط ملفاته   ß
بالضغط املقلص )Lossless( وعدم فقدان أي جودة.  ولكنه يؤدي غالبا إىل حجم ملف 

كبري جًدا. وهو ليس خياًرا عندما يتعلق األمر بالطباعة، بالرغم من أنه أفضل تنسيق 

للشاشات. وهي من الصور أو الرسوم النقطية.

صيغة GIF: ويستخدم بكرثة يف الويب. وهذا التنسيق هو اختيار جيد للصور   ß
امللونة املحدودة التي يجب أن تكون صغرية الحجم. ويتم ضغط ملفاته بالضغط املنقص 
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)Lossy(، مام يعني فقدا ملحوظا يف الجودة وميكن أن تكون الصور فيه متحركة. وهي 

من الصور أو الرسوم النقطية.

ß  الرتميز لغة  املتجهة باستخدام  ترميز الرسوميات  عىل  يعتمد   :SVG صيغة 

القابلة لالمتداد )xml( الوصفية. وهي سهلة التعديل ومفتوحة ومن السهل وضع اللغة 

العربية عليها. ويعاب عليها قضية إمكانية النسخ وعدم الحامية وهذا متاما ما يعترب 

ميزه هنا ألننا نريد التعامل فقط مع التنسيقات املفتوحة والحرة.

وجميع هذه التنسيقات قابلة إلمكانية التحول إىل صيغة أخرى )إنها قابلة لالسترياد 

والتصدير(.

بل  معينة،  تنسيقات  قوائم  دعم  عىل  املتصفحات  هتمل(  )لغة  الويب  تجرب  وال 

ترتك األمر إىل املتصفحات والعارضات. ونذكر، عىل سبيل املثال، أن متصفح فريفوكس 

)Firefox( يدعم تنسيقات ملفات الصور اآلتية:

JPEG, GIF, PNG, APNG, SVG, BMP, BMP ICO, PNG ICO

املفتوحة  الرسومات  صيغة  اسم  تحت  تأيت  خامسة  مجموعة  نذكر  أن  وعلينا 

 .odg( وهي من الرسومات املتجهة، وتأيت بصيغ منها )OpenDocument Graphics(

و fodg. و otg.(. ورغم أنها مفتوحة فقد ال تكون الخيار األمثل بسبب مشاكل الدعم 

من املتصفحات والعارضات.

فإذا وجد املستخدم يف املوارد التعليمية املفتوحة صورا من تنسيقات مختلفة وأراد 

نرش ما عمله بعد التعديل فينصح بتحويل تنسيق الصور إىل واحدة من األربعة املذكورة 

سالفا ألن هذه األربعة ال تحتاج إىل برمجيات إضافية لعرضها. 

- كيف يتم تحويل صيغة تنسيق صورة إىل صيغة أخرى:

1( الربمجيات غري املرتبطة بالشبكة: يوجد برمجيات مملوكة وحرة ومجانية كثرية 

سبيل  عىل  املجانية  الربامج  ومن  التحويل.  عربها  وميكن  املستخدم  جهاز  عىل  تركب 

و   FileZigZag و  CoolUtils Online Image Converter و   XnConvert املثال: 

.Zamzar

2( برمجيات متوفرة عىل الويب: يتوفر عىل مواقع الويب العديد من الربمجيات التي 

https://image.online-convert.( تحول ملفات الصور وبعضها مجاين ومنها: موقع
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www.simpleimageresizer.(  يتعامل مع أكرث من 150 صيغة أو تنسيق، وموقع )com

.)www.aconvert.com/image( وموقع ،)com/online-image-converter

ثانيا( األصوات والفيديو والصور املتحركة

الصوت  مع  تتعامل  العالقة  ذات  والربمجيات  والعارضات  الرئيسية  املتصفحات 

والفيديو والرسوم املتحركة بشكل مختلف، وبعضها يدعم تنسيقات معينة دون أخرى، 

وتتطلب بعض التنسيقات برامج إضافية )مكونات إضافية( للعمل.

ويف  ذلك  ومع  العادي،  املستخدم  عىل  الصور  بتعديل  القيام  السهل  باألمر  وليس 

سياق استخدامها يف املوارد التعليمية املفتوحة فإننا نتصور الخيارات اآلتية بخصوص 

األصوات والفيديو والصور املتحركة:

نسخها كام هي دون تعديل.  ß 

إضافة نصوص الرتجمة أو النص الذي يظهر يف الحاشية )Subtitle(: غالبا ما   ß 
تكون الوسائط املتعددة يف املوارد التعليمية املفتوحة بلغة غري عربية. ولكونها مفتوحة، 

فاألصل فيها أن يكون النص الذي يظهر موجودا يف ملف منفصل عن الفيديو أو الرسوم 

املتحركة، وهذا امللف ميكن تعريبه بسهولة وإعطاؤه اسام. ومن ثم، ميكن من برمجية 

الخط  خيارات حجم  تحديد  الجديد. وميكن  امللف  تعيني  الوسائط(،  )مشغل  العرض 

تنسيق  امللف يكون من نوع ملف نص )Text( بدون  إلخ. وهذا  واللون والخلفية... 

ويعتمد الوحدة الزمنية. 

ونظرا ألهمية األمر نعطي مثاال عمليا عىل استخدام مشغل الوسائط الحر واملجاين 

 :)VLC( ف.ل.يس

وباستخدام محرر  نص  ملف  نبحث عن  مفتوح  تعليمي  فيديو  إذا حصلنا عىل   -

مناسب )قد يكون مثال برمجية Notepad يف ويندوز( نغري فقط النص إىل نص مرتجم 

 Add Subtitle( ثم ننقر )Subtitle( ومن ثم ننقر قامئة )ونبقي باقي األرقام والرموز

File( لنعرفه عىل ملف الحاشية املرتجم وقد يتطلب األمر الذهاب إىل )Tools( ومن ثم 

إىل )Preferences( ومن ثم إىل )Subtitles/OSD( وتحديد نوع الخط وحجمه ولونه 

واللغة والخلفية وموقع الرتجمة ... إلخ.

- وإذا فتحنا فيديو من يوتيوب )YouTube( ننقر الثالث نقط أسفل ميني الفيديو 
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ومن ثم ننقر )Open Transcript( حيث يظهر نص اللغة األصلية للفيديو ومن ثم 

 VLC ميكن نسخه وترجمته ووضعة يف ملف بتنسيق مناسب ومن ثم تعريف برمجية

عليه.

وقد  متنوعة  محررات  تتوفر  كام  الحاشية  تنسيقات  من  العديد  يوجد  مالحظة: 

يتطلب األمر سؤال متخصص.

إضافة نصوص عىل شكل تعليقات أو توضيحات ال عالقة لها برتجمة الحاشية:   ß 
الغالب  للفيديو ويف  املتعددة  الوسائط  برمجيات متخصصة تسمى محررات  تتم عرب 

 Adobe Premiere مثل  مملوكة  برمجيات  ومنها  متخصص،  إىل مساعدة من  تحتاج 

 Wondershare و Shotcut وبرمجيات مجانية أو حرة مثل Final Cut Pro X و Pro

Filmora

تغيري الصوت إىل صوت عريب مثال يف امللفات الصوتية )أو امللف الصويت املرافق   ß 
للفيديو(: تتم عرب برمجيات متخصصة تسمى محررات الفيديو ويف الغالب تحتاج إىل 

السابقة وأيضا برمجيات  الفقرة  املذكورة يف  الربمجيات  مساعدة من متخصص. ومنها 

 Avid Pro و Sound Forge :متخصصة يف الوسائط الصوتية مثل الربمجيات اململوكة

 Ocenaudioو Audacity :وبرمجيات مجانية أو حرة مثل Tools

تركيب فيديو من أجزاء مجمعة والقص والحذف والتجزئة: تتم عرب برمجيات   ß 
متخصصة تسمى محررات الوسائط املتعددة ويلزم االستعانة مبتخصص.

لغة  أن  إىل  ونظرا  املتعددة،  للوسائط  الطويلة  التنسيقات  لقامئة  نظرا   : التوصية   -

هتمل ، بشكل عام، ال تجرب املتصفحات عىل دعم قوائم تنسيقات معينة- وهو مرتوك 

القياسية.  املتصفحات  تدعمه  ما  استخدام  دامئا  فاألفضل  والعارضات-  للمتصفحات 

وبحسب موقع )w3schools-B, 2018(، فإن نسخة هتمل 5 )HTML5( تدعم فقط 

تنسيقات الفيديو بصيغ: MP4 و WebM و Ogg وتدعم تنسيقات الصوت MP3 و

 Flash( ويدعمها أيضا فالش بالير MP4 يفضل )YouTube( ويوتيوب .Ogg و WAV

.)Players

ثالثا( الفالشات )الصور املتحركة(

انترشت وسائط الفالش التي تشغل داخل متصفحات اإلنرتنت غالبا من قبل مشغل 
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أدويب فالش )Adobe Flash Player( ، وهو برمجية مجانية وتوزعها اآلن رشكة أدويب 

سيستمز، وهي منصة وسائط متعددة تستخدم إلضافة الصور املتحركة والتفاعل عىل 

صفحات الويب. والفالش يشيع استخدامه إلنشاء الرسوم املتحركة، وبث الفيديو كام يف 

يوتيوب سابقا واإلعالنات، ويف مختلف صفحات الويب يستخدم الفالش لدمج الفيديو 

فيها وإعطائها مزيدا من الحركة واإلثارة.

وهو يشغل ملفات ذات التنسيق SWF وFLV ضمن نافذة املتصفح دون االضطرار 

املتصفحات.  عن  مستقل  بشكل  وتشغيله  تنصيبه  ميكن  كام  الحاسوب.  عىل  لتنزيله 

البيانية  والرسوم  الفيديو  ومقاطع  الصوت  تشمل  أن  ميكن  املعروضة  واملحتويات 

واأللعاب املعقدة والتقييامت والدروس بأكملها، بل ومقررات برمتها. وهذه الربمجية 

تعمل مع كل أنظمة التشغيل، وتعمل مع كل أنواع املتصفحات.

ورغم وجود ملفات أدويب فالش بكرثة إال أنها يف طريق النهاية واملوت. فقد أعلنت 

أدويب أن نهاية عمر أدويب فالش سيكون يف عام 2020م )Adobe, 2018(. واآلن فإن 

بشكل  فالش  وسائط  تدعم  تعد  مل  وكروم  فريفوكس  مثل  الرئيسية  املتصفحات  بعض 

تلقايئ مستبدلة إياها بوسائط فيديو تتالءم ونسخة هتمل 5.

وأهم سبب الستبعادها هو كونها غري مفتوحة وغري آمنه. والتوصية الوحيدة لدينا 

عند استخدامها يف املوارد التعليمية املفتوحة هي استبدالها بوسائط جديدة.

- املجموعة 4: ملفات العارضات املخصصة:

 )PDF( ملفات البي.دي.اف )أوال

 Portable Document( املنقول”  املستند  “بنسق  العربية  اللغة  إىل  ويرتجم 

أدويب  باألساس رشكة  ملفات طورتها  وهو صيغة   ،).pdf( مبلفات  ويخترص   )Format

األبعاد  ثنائية  املستندات  لتمثيل  الصيغة  هذه  تستخدم  املستندات.  سيستمز لتبادل 

بصورة مستقلة عن الربمجية أو نظام التشغيل أو املعدات ويشمل نصوصا وخطوطا 

وصورا. وأهم ميزاته أنه يحافظ عىل شكل الوثيقة األصلية ومظهرها كام لو أنها مطبوعة 

عىل ورق. وميكن للمستخدم استعراض امللف والبحث فيه، بل وغالبا ميكن نسخ الصور 

والنصوص إىل صيغ أخرى.

ميكن  أنه  يعني  وهذا  مفتوحة،  هي   )PDF( مستندات  معايري  ان  يقال  بداية 
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من  أو  الحاسوب  عىل  مستقلة  برمجيات  من  العارضات  من  العديد  من  امللف  فتح 

املتصفحات وليس مقترصا عىل الرشكة األم. وهذا جيد. ولكن هذا النوع من الوثائق 

ليس هو األنسب لعرض ملفات املوارد التعليمية املفتوحة إذا أردنا إعطاء املستخدم 

حرية التحويل والتجزئة والرتكيب والرتجمة ... إلخ.

 Adobe Acrobat ومع أنه ميكن استخدام برمجيات متخصصة )مثل النسخة اململوكة

DC والنسخة املجانية ApowerPDF( ألجل القيام ببعض التعديالت من قص وحذف 

النصوص.  معالجة  برمجيات  يف  موجود  هو  كام  عالية  ليست  املرونة  أن  إال  وإضافة 

وصيغة )PDF( ليست هي الصيغة األمثل الحتضان املوارد التعليمية املفتوحة.

- فإذا حصلنا عىل مورد تعليمي مفتوح بصيغة )PDF( وأردنا القيام بتعديالت 
وتركيب وتجزئة وغريها، فإننا نتصور الخيارات اآلتية:

جانبية  رشوحات  إضافة  ومنها  األصيل  املستند  عىل  معينة  بتعديالت  القيام   ß 
بالعربية مثال عىل برمجيات متخصصة وهو سهل نسبيا للمستخدم العادي.

نسخ مبارش )لنصوص أو صور( من املستند املفتوح إىل مستند إحدى برمجيات   ß 
 ).DOC( أو ).DOCX( معالجة النصوص والقيام بالتعديالت املطلوبة وحفظه كمستند

.)PDF( وليس ).ODT( أو األفضل

االستعانة بربمجيات تحويل صيغ امللفات من ملف )PDF( كامال إىل مستند   ß 
إحدى برمجيات معالجة النصوص رغم أنه قد تحصل بعض اإلشكاالت يف اللغة العربية 

.)Online( أحيانا. ويتوفر العديد من برمجيات التحويل ومنها ما هو عىل الويب

 )EPUB( ملفات أي.باب )ثانيا

وهو مستند بصيغة مفتوحة املصدر من صيغ الكتب اإللكرتونية، ومعنى مفتوحة 

أنها ميكن فتحها وقراءتها من العديد من العارضات من برمجيات مستقلة عىل الحاسوب 

أو من املتصفحات وليس مقترصا عىل الرشكة األم. وهذا جيد. 

ويف واقع الحال فإن ملف ePub هو عبارة عن ملف مضغوط يحوي ملفات بصيغة 

XML و XHTML وما يلحق بها من صور وارتباطات. وبعبارة أخرى اذا حولت االسم 

الفرعي لـ ePub. إىل zip. أي إىل صيغة امللف املضغوط ستجد أنه يحتوي ملفات ميكن 

تحريرها عرب محررات الويب كام لو أنها صفحة ويب.
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القيام  وأردنا   ).ePub( بصيغة  مفتوح  تعليمي  مورد  عىل  حصلنا  فإذا   -

بتعديالت وتركيب وتجزئة وغريها، فإننا نتصور الخيارات اآلتية:

جانبية  رشوحات  إضافة  ومنها  األصيل  املستند  عىل  معينة  بتعديالت  القيام   ß 
بالعربية مثال عىل برمجيات متخصصة، وهو سهل نسبيا للمستخدم العادي، ومنها تكبري 

أوتصغري الخط.

تحويل االسم الفرعي مللفePub. إىل zip. ومن ثم استخدام محررات الويب   ß 
ملن يستطيع القيام بذلك.

نسخ مبارش )لنصوص أو صور( من املستند املفتوح إىل مستند إحدى برمجيات   ß 
 ).DOC( أو ).DOCX( معالجة النصوص والقيام بالتعديالت املطلوبة وحفظه كمستند

.).ODT( أو األفضل

االستعانة بربمجيات تحويل صيغ امللفات من ملف )ePub.( كامال إىل مستند   ß 
إحدى برمجيات معالجة النصوص رغم أنه قد تحصل بعض اإلشكاالت يف اللغة العربية 

.)Online( أحيانا. ويتوفر العديد من برمجيات التحويل ومنها ما هو عىل الويب

 )CHM( ملفات يس.أتش.ام )ثالثا

ملفات هتمل  عن  عبارة  األصل  يف  وهي  إلكرتونية،  بصيغة  كتابا  اعتبارها  ميكن 

)صفحات ويب بلغة html( يتم كتابتها وتنسيقها لرتبط معا مبا فيها من نصوص وصور 

وروابط وعرب برمجيات متخصصة تجمع كل هذه الصفحات يف ملف واحد مضغوط 

 .chmبصيغة

ولكنها  املختلفة  للربمجيات  املساعدة  ملفات  يف  أساسا  تستعمل  الصيغة  وهذه 

فيها  األقسام  بني  التنقل  لسهولة  نظرا  اإللكرتونية  الكتب  لعرض  تستعمل  أصبحت 

وفهرستها بشكل ييرس عملية البحث فيها عن الفصل والباب الذي تريد قراءته.

ومنها  ويندوز(  برمجيات  بالرضورة  )ليست  عديدة  برمجيات  من  فتحها  وميكن 

.Sumatra PDF وبرمجية The HTML Help executable program برمجية

 7-Zip مثل  مملوكة  برمجيات  عرب  ضغطها  فك  ميكن  فإنه  مضغوطة  دامت  وما 

أو مجانية مثل Easy 7-Zip و NDoc3 ... إلخ. وبالتايل الحصول عىل مجلد يحتوي 

صفحات الويب بلغة هتمل.
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- فإذا حصلنا عىل مورد تعليمي مفتوح بصيغة )chm( وأردنا القيام بتعديالت 
وتركيب وتجزئة وغريها، فإننا نتصور الخيارات اآلتية:

بينا سابقا  بعد فك ضغطه كام  املستند األصيل  بتعديالت معينة عىل  القيام   ß 
وينطبق عليه هنا ما ينطبق عىل تعديل صفحات الويب ولغة هتمل كام سبق بيانه.

نسخ مبارش )لنصوص أو صور( من املستند املفتوح إىل مستند إحدى برمجيات   ß 
معالجة النصوص والقيام بالتعديالت املطلوبة وحفظه بالصيغة املناسبة.

االستعانة بربمجيات تحويل صيغ امللفات من ملف )chm( كامال إىل إحدى   ß 
الصيغ املناسبة. ويتوفر العديد من برمجيات التحويل مثل File Viewer Plus، ومنها 

عىل الويب )www.convertfiles.com )Online مثال.

مالحظة: نظرا لوجود أنواع كثرية لصيغ وتنسيقات امللفات، والتي تتشكل منها أيضا 
املوارد واملصادر التعليمية املفتوحة، بل إنه يوجد الكثري من الصيغ لنفس النوع، فقد 

اقرصنا يف هذا الجزء من الفصل عىل عرض األنواع املشهورة واملنترشة من هذه الصيغ، 

املساحة وتسهيال  لضيق  نظرا  املفتوحة،  التعليمية  باملوارد  منها  تعلق  ما  وبالخصوص 

ملقدم ومؤلف ومعدل املوارد التعليمية املفتوحة.

3. برمجيات املوارد التعليمية املفتوحة

3 .1 حقائق عمومية:

نورد هنا بعض الحقائق التي يجب أن ال تغيب عن تصور املستخدم:

ميكن التعامل مع املوارد التعليمية املفتوحة يف بيئة أنظمة تشغيل احتكارية   ß 
)مثل ويندوز( ويف أنظمة تشغيل حرة )مثل إحدى توزيعات لينكس، مثال: أو بنتو(، 

التشغيل  أنظمة  االستخدام مع  املفتوحة قد تشرتك يف دوافع  التعليمية  املوارد  ولكن 

الحرة عىل األقل يف موضوع التكلفة وموضوع التحرر من تعقيدات الرخص.

الربمجيات الحرة )الربمجيات مفتوحة املصدر( تعمل متاما عىل أنظمة التشغيل   ß 
الحرة وميكن تشغيلها أيضا عىل أنظمة تشغيل احتكارية )مثل ويندوز(، وال يهمنا بحث 

العكس.

)الربمجيات  الحرة  الربمجيات  عىل  متاما  تعمل  املفتوحة  التعليمية  املوارد   ß 
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بحث  يهمنا  وال  االحتكارية،  الربمجيات  عىل  أيضا  تشغيلها  وميكن  املصدر(  مفتوحة 

العكس. ولكن املوارد التعليمية املفتوحة قد تشرتك يف دوافع االستخدام مع الربمجيات 

الحرة )الربمجيات مفتوحة املصدر( عىل األقل يف موضوع التكلفة وموضوع التحرر من 

تعقيدات الرخص.

3 .2 الربمجيات الحرة )الربمجيات مفتوحة املصدر(

الربمجيات مفتوحة املصدر )Open-Source Software(: هي الربمجيات الحاسوبية 

التي ميكن االطالع والتعديل عىل شفرتها الربمجية باستخدام ترخيص مَينُح فيه املالك 

حقوق الدراسة، التعديل والتوزيع ألي شخص وألي غرض كان. )st. 2008(. وال نريد 

الدخول يف بعض التفصيالت بشأن الفروق بني الربمجيات الحرة وبني الربمجيات مفتوحة 

املصدر، ويف هذا الكتاب نعتربهام شيئا واحدا.

امتلك  إذا  حرا  يكون  الربنامج  فإن  الحرة  الربمجيات  مؤسسة  وبحسب   -

مستخدموه الحريات األربع األساسية: 

حرية تشغيل الربنامج ألي غرض كان )الحرية 0(.  ß 

حرية دراسة كيفية عمل الربنامج وتعديله ليعمل وفق رغباتك )الحرية 1(.   ß 
يجب الوصول إىل الشيفرة.

حرية إعادة توزيع نسخ من الربنامج لتتمكن من مساعدة جارك )الحرية 2(.   ß 

لة لآلخرين )الحرية 3(. وبذلك ميكنك  حرية توزيع نسخ من إصداراتك املعدَّ  ß 
أن متنح املجتمع بأرسه فرصة االستفادة من تعديالتك. الوصول إىل الشفرة املصدرية 

رشط الزم لهذا. 

يكون الربنامج حرًا إذا امتلك مستخدموه جميع هذه الحريات. انظر الشكل رقم 1. 

لذلك، ينبغي أن تكون حرا يف إعادة توزيع نسخ من الربنامج ألي شخص يف أي مكان، 

سواء كانت معدلة أم مل تكن، وسواء تم ذلك مجانا أو مقابل رسوم مادية. أن تكون حرا 

يف فعل هذه األشياء يعني )من ضمن ما يعنيه( أنك غري مضطر لطلب اإلذن أو أن تدفع 

مثنا للحصول عىل إذن لعمل ذلك.
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شكل 1: املستويات األربعة التالية ملفهوم الحرية

حرية تشغيل الربنامج تعني حرية أي فرد أو منظمة يف استخدام الربنامج عىل أي 

نظام حاسوب، ألي مهمة وغرض بدون أن يكون مطالبا باإلفشاء عنه للمطور أو أي كيان 

آخر. يف هذه الحرية، غرض املستخدم هو املهم، وليس غرض املطور؛ أنت كمستخدم 

حر يف تشغيل الربنامج ألي غرض، وإذا وزعته إىل أي شخص آخر، يكون عندئذ حرا يف 

تشغيله ألغراضه الخاصة، وأنت غري مخول بفرض استخدامات الربنامج عليه. 

ينبغي أيًضا أن متلك حرية إنشاء تعديالت واستخدامها بشكل خاص يف عملك أو 

تسليتك، بدون اإلشارة حتى إىل وجودها. وإذا نرشت تعديالتك، يجب أال تطالب بإخطار 

أي شخص محدد، بأي طريقة محددة.  وحرية إعادة توزيع النسخ يجب أن تتضمن 

الهيئتني الثنائية أو التنفيذية للربنامج، باإلضافة إىل الشفرة املصدرية، لكال اإلصدارين 

أنظمة  لتوزيع  رضوري  للتشغيل  قابلة  بصيغة  الربنامج  )توزيع  املعدل.  وغري  املعدل 

تشغيل حرة ميكن تثبيتها بسهولة.( ال مشكلة إذا مل توجد طريقة لتوليد هيئة ثنائية 

امليزة(، لكن يجب  الربمجة ال تدعم هذه  تنفيذية لربنامج معني )ألن بعض لغات  أو 

أن متتلك حرية إعادة توزيع هذه الهيئات يف حال وجدتها أو طورت طريقة للحصول 

عليها.( ... )مؤسسة الربمجيات الحرة، 2017(.

)Anju Saini. 2017( 3 .2 .1 أهم مزايا الربمجيات مفتوحة املصدر

حرية االستخدام والتوزيع والتعديل. وفيها خفض للتكاليف إىل الحد األدىن.   ß 
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وعموما ال تطلب رسوم للرتخيص.

توفري الشيفرة الربمجية يجعلها أكرث أمنا.  ß 

ال يوجد عليها تحديدات. وتسمح بالعمل مع أنواع مختلفة من األنظمة دون   ß 
قيود.

ال تعتمد عىل الرشكة أو املؤلف الذي أنشأها.  ß 

نفس  لتنفيذ  الربمجيات  يف  التكاليف  أقل  وتوفر  ومحمولة،  متامسكة  وهي   ß 
املهمة يف نظام ويندوز.

3 .2 .2 رخص الربمجيات الحرة

وهي تحدد الصالحيات والقيود التي يجب أن يلتزم بها املرخص له ليك يقوم بعملية 

تراخيص،  عدة  ويوجد  املصدر.  املفتوح  الربنامج  توزيع  إعادة  أو  تعديل  أو  استخدام 

أهمها ما يف الجدول 2.

جدول 2: بعض أهم رخص الربمجيات الحرة

- Apache License- MIT License

- BSD license- Eclipse Public License

- GNU General Public License- Mozilla Public License

- GNU Lesser General Public License

الرشوحات  بالرخص وبعض  قامئة  الحرة  الربمجيات  مؤسسة  أدرجت  الحقيقة  يف 

.)FSF, 2018( املتعلقة بها

3 .2 .3 واقع الربمجيات الحرة

مستمر  تراجع  مقابل  يف  مستمر  ازدياد  يف  وهو  وواعد  صاعد  الحرة  الربمجيات  سوق 

لسوق الربمجيات االحتكارية. ففي دراسة مسحية يف عام 2016 أظهرت النتائج أن %65 من 

.)Black Duck Software. 2016( تستخدم الربمجيات مفتوحة املصدر )الرشكات )يف العامل

وللقراء العرب، يوجد كتاب يرشح كثريا من الربمجيات مفتوحة املصدر والتي ميكنها 

العمل بفاعلية عىل نظام تشغيل ويندوز )دليل، 2013(.

بكرثة  تستخدم  والتي  املصدر  مفتوحة  الربمجيات  أهم  ببعض  قامئة  نذكر  وسوفر 

كمثال عىل واقع استخداماتها كام يف الجدول رقم 3. 
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4. مستودعات أو منصات املوارد التعليمية املفتوحة

التعليمية  املوارد  لجعل  منصات  أو  مستودعات  إىل  تحتاج  التعليمية  املؤسسة 

املفتوحة مفتوحة للعموم، والحقيقة أن هذا الجزء مشرتك مع فصل املساقات الهائلة 

)MOOCs(. والفرق بينهام أن املوارد التعليمية املفتوحة قد تكون مكونات تعليمية 

)كتاب، فيديو، ...( يف حني أن املوكس هي “مساقات” أو مقررات دراسية تشمل مكونات 

تعليمية مفتوحة.

وبالعموم، ميكن وضع املوارد التعليمية املفتوحة يف اآليت:

الجدول 3: بعض اهم الربمجيات مفتوحة املصدر

أنظمة تشغيل
- نظام التشغيل لينكس )Linux( ألجهزة الحاسوب

- نظام التشغيل اندرويد )Android( للهواتف الذكية

متصفحات
)Firefox( متصفح الويب فريفوكس -

)Chromium( متصفح الويب كروميوم -
)TOR( متصفح الويب تور -

- خادم الويب أباتيش )Apache(خادمات ويب

مشغل الوسائط 
املتعددة

)VLC( يف أل يس -
)Media Player Classic( ميديا بلري كالسيك -

)Miro( مريو -

محرر الصور
)GIMP( جيمب -

)Inkscape( إنكسكيب -

برمجيات مكتبية
)Libre Office( ليرب أوفيس -

)OpenOffice( اوبن أوفيس -

إدارة الربيد اإللكرتوين
)Mozilla Thunderbird( قارئ الربيد ثندربرد -

)Zimbra( زميربا -
محرر وسائط 

متعددة
)Shotcut( شوتكت -

- اوديسيتي )Audacity(محرر وسائط صوتية
- بلندر )Blender(تصميم ثاليث األبعاد
أدوات يب. دي.اف 

)PDF(
)PDFSumatra( سومطرة -
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4 .1 أنظمة إدارة التعليم أو إدارة املقررات

تستخدم الكثري من الجامعات واملؤسسات التعليمية أوالتدريبية أنظمة إدارة التعليم 

)Learning Management Systems( كأحد حلول التعليم اإللكرتوين األساسية، انظر 

الشكل 2. 

شكل 2: أنظمة إدارة التعليم بالنسبة لحلول التعليم اإللكرتوين

وأنظمة إدارة التعليم هي برمجيات إلدارة املقررات التعليمية أو برامج التدريب 

منصة  توفر  فهي   ،)Clarey, J. 2007, p. 23( والنرش.  واملتابعة،  التوثيق  حيث  من 

تنظم املحتويات التعليمية واألنشطة ضمن فئات ومقررات، وتشمل عادة أدوات حوار 

ودردشة واختبارات واقرتاعات ووسائل لعرض املحتويات التعليمية املكتوبة واملسموعة 

واملرئية وغريها، إضافة إىل إدارة شؤون املسجلني والدرجات ويغلب عىل املوارد املنظمة 

وصف “مقرر”.

اليسرية  االختالفات  بعض  التعليم مع  إدارة  قريبة ألنظمة  توجد مفاهيم  وعموما 

منها:

.)Course Management Systems( أنظمة إدارة املساقات -
 .)Learning Content Management Systems( أنظمة إدارة محتويات التعليم -

.)eLearning Platforms( منصات التعليم اإللكرتونية -
.)Portals of Education( بوابات تعليمية -

ومن أهم أعامل أنظمة إدارة التعليم األساسية ما ييل:

- إدارة املساقات، والفصول، والربامج.
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- إدارة تسجيل واتصال املستعملني.
- متابعة دخول الطلبة، ونشاطاتهم، ونتائج امتحاناتهم، ومتارينهم.

- تقارير متنوعة لإلدارة.
- أدوات تأليف املحتوى.

- أدوات إضافة وإدارة األنشطة، واملصادر.
- أدوات اتصال وتواصل مثل منتديات، ودردشات، واقرتاعات.

يف الوقت الحارض، هناك عدد كبري من أنظمة إدارة التعليم، حيث يوجد أكرث من 

70 مؤسسة تنتج هذه األنظمة )Howard, 2005( وبعض تلك املؤسسات تنتج أكرث 

من حزمة، وهذه الحزم منها برمجيات تجارية )مملوكة( أو برمجيات مفتوحة املصدر 

)Open Source Software(، وميكن مالحظة القامئة اآلتية لبعض تلك الحزم:

ß :)برمجيات احتكارية )أو مملوكة

WebCT & Blackboard <www.webct.com> - 
eCollege <www.ecollege.com> -

ANGEL <www.angellearning.com/products> -
 ß برمجيات مفتوحة املصدر:

<http://Moodle.org> MOODLE -
  <www.ilias.de/ios/index-e.html> ILIAS -

Atutor <www.atutor.ca> -
والربمجية املفتوحة املصدر تسمح للمستخدمني بـاستعاملها وتوزيعها، كام تسمح 

مقابل  ذلك  كل  وتوزيعه.  وتعديله،  األساس(  )الربنامج  الربمجي  الكود  عىل  باالطالع 

الربمجيات  أن  حني  يف   ،)OpenSource, 2018( واملاركة  االسم  حقوق  عىل  الحفاظ 

التجارية، أو اململوكة، هي برمجيات تضع رشوطا عىل االستخدام، وال تسمح بتوزيع أو 

تعديل الربمجية، بل يف الغالب ال تسمح باالطالع عىل الكود الربمجي. ويف بضع سنني 

التعليم املفتوحة املصدر هي مجال صاعد واعد، ومالئم، ومفضل  أصبحت برمجيات 

للتعليم الجامعي.
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4 .2 منصات املوكس

ومنصات املوكس قد تكون من النوع السابق وقد تصمم بطريقة مختلفة. وميكن 

 ) MOOCsاملوكس االستقطاب،  عالية  املبارشة  املفتوحة  )املساقات  فصل  مراجعة 

للمزيد.

 ،)Massive Open Online Course( مأخوذ من )MOOC( أصل تسمية مقرر موك

وتعني املقرر الهائل املفتوح عرب اإلنرتنت، والبعض يسميها املقررات الجامعية العامة 

اإلنرتنت ويدخلها عدد غري محدد  بأنها مفتوحة وعىل  تتميز  املبارشة، وهي مقررات 

من املشاركني. وباإلضافة إىل تضمنها موارد تعليمية تقليدية كالفيديوهات والنصوص 

بناء  يف  يسهم  متفاعل  نقاش  مبنتدى  املشارك  تزود  فهي  وغريها،  التدريبية  واملسائل 

مجتمع من املشاركني الطالب واملدرسني ومساعدي املدرسني. وميكن القول إن مقررات 

.)Lewin, 2013( املوك هي التطوير الحديث يف مجال التعلم عن بعد

التعليم  يف  والتطويرات  االتجاهات  أحدث  من  املوك هي  مقررات  فإن  وباملجمل 

املفتوح عرب اإلنرتنت )والتعلم عن بعد( والتي يقدم فيها املحتوى التعليمي كامال من 

خالل اإلنرتنت للمتعلمني من مختلف األعامر ومن أي مكان يف العامل، وهي تقدم فرصة 

مقررات  من  لالستفادة  واسع  نطاق  والعلم عىل  املعرفة  عن  الباحثني  ألولئك  ممتازة 

تقدم غالبا بشكل مجاين رغم أن بعض مقررات املوك غري مجانية! 

 Dave( ”وقد كان أول ظهور رسمي لهذه املصطلح حينام استخدمه “ديف كورمييه

Cormier( عام 2008 يف جامعة جزيرة “األمري إدوارد” يف كندا حني وصف به املقرر 

الذي قدمه زمياله والتحق به 25 طالبا نظاميا من جامعة “منيتوبا”، والتحق به أكرث 

من 2200 طالبا عرب الشبكة مجانا. ويف عام 2012 أعلنت صحيفة نيويورك تاميز أن عام 

 .)Parr, 2013( .2012 هو عام املوك

ويف عام 2011 قام بعض أساتذة جامعة ستانفورد األمريكية بتدريس مقرر موك 

حول “مقدمة عن الذكاء الصناعي” حيث اشرتك فيه 160 ألف شخص. وال شك يف أن 

ثورة املوك هي إحدى نواتج حركة املوارد التعليمية املفتوحة، وهي ظاهرة يلزم عىل 

الجامعات العربية أن تأخذ بها، فبعض هذه املقررات يسجل فيها اآلالف من املشاركني. 

وميكن تحميل هذه املقررات عىل مواقع خاصة بالجامعة أو باالستعانة بنظم منصات 

مثل:
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EdX و Coursera و Udacity و Moodle و CourseSites by Blackboard و 

.COURSE BUILDER by Google و Versal و Udemy

األبراج  يهدد  املوكس( بدأ  التعليم )مقررات  من  النوع  هذا  أن  الكثريون  ويعتقد 

العاجية لألوساط األكادميية. ويرى دوج بيكر مدير رشكة Silicon Valley أن العديد 

من الجامعات ستضطر سواء كان برغبتها أو رغام عنها إىل أن تتاميش مع هذا التعليم، 

وسوف تقدم قريبا اعتامدا لهذه املقررات، ومتنح شهادات ألولئك الذين أكملوا دورات 

هذه املقررات )حايك، 2014(.

ونذكر يف الجدول رقم 4 بعض املواقع الشهرية التي تقدم مقررات املوكس بشكل 

مجاين يف الغالب *:

جدول 4: بعض أهم املواقع الشهرية التي تقدم مقررات موكس

www.khanacademy.orgمقررات أكادميية خان	 

مقررات معهد ماساتشوستس 	 

للتكنولوجيا
http://ocw.mit.edu

http://oli.web.cmu.edu/openlearningمقررات جامعة كارنيجي ميلون	 

http://online.stanford.edu/coursesمقررات جامعة ستانفورد	 

http://webcast.berkeley.eduمقررات جامعة كاليفورنيا يف بريكيل	 

/http://itunes.duke.eduمقررات جامعة دوق	 

مقررات جامعة هارفارد	 
www.extension.harvard.edu/open -
learning-initiative

مقررات جامعة كاليفورنيا	 
w w w. u c l a e x t e n s i o n . e d u / r / s e a r c h .
aspx?c=free+courses

http://oyc.yale.eduمقررات جامعة ييل 	 

www.udemy.comمقررات اودمي املجانية	 

* تم فحص صحة الروابط يف تاريخ: 19 /6 /2018م.

أما بخصوص املبادرات العربية فيمكننا ذكر املبادرات اآلتية * يف الجدول رقم 5:

جدول 5: بعض أهم املواقع التي تقدم مقررات موكس بالعربية
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www.rwaq.orgرواق	 

للتعليم 	  رانيا  امللكة  مبادرة مؤسسة  »إدراك«:  منصة 

والتنمية
www.edraak.org

www.aldarayn.comأكادميية ملتقى الدارين	 

http://mooc.kku.edu.saمبادرة جامعة امللك خالد ملقررات املوك	 

للتعليم 	  الوطني  للمركز  التعليمية  شمس  منصة 

اإللكرتوين بالسعودية
https://shms.sa

اإللكرتوين 	  والتعليم  التميز  ملركز  املصورة  املحارضات 

بالجامعة اإلسالمية بغزة
http://lectures.iugaza.edu.ps

www.maharah.netمهارة	 

www.doroob.saدروب	 

https://ar.khanacademy.orgبعض الدروس املرتجمة للعربية من أكادميية خان	 

* تم فحص صحة الروابط يف تاريخ: 19 /6 /2018م.

4 .3 املستودعات واملكتبات الرقمية

تتميز بإمكانيات الرتتيب والتصنيف بناء عىل املؤلف واملوضوع واملؤسسة املقدمة 

لهذه املوارد وطبيعة املورد... إلخ. وميكن تنظيمها ضمن منتدى نقاش أو منصة وييك 

أو غريها.

ونذكر بعض األمثلة عىل سبيل التوضيح ال الحرص:

 :)GALILEO Open Learning Materials( غاليليو املواد التعليمية املفتوحة  ß 
برامج ورشاكات ميرسة  إنشاؤها من خالل  تم  التي  املحتويات  لجميع  وهو مستودع 

  https://oer.galileo.usg.edu/.للتعليم يف جورجيا

مستودع معلومات جورجيا )Georgia Knowledge Repository(: يُعد هذا   ß 
املستودع، وهو مبادرة من GALILEO، أرشيفا رقميا يشتمل عىل األعامل األكادميية 

والفكرية يف كليات وجامعات جورجيا. والغرض منه هو إبراز املنحة الدراسية للمؤسسات 

املشاركة مع إتاحتها ملواطني جورجيا واملجتمع العلمي ككل. ويشمل املستودع: مقاالت 

اإلخبارية،  والنرشات  والصحف،  الجامعية،  والكتيبات  والخطب،  والعروض  املجالت، 
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والكتابات السنوية، واألطروحات والرسائل العلمية وغريها من األعامل العلمية وميكن 

 #www.gaknowledge.org .البحث عنها عرب باحث خاص باملوقع

ß  Norwegian Digital( وباإلنجليزية )NDLA( منطقة الرنويج للتعلم الرقمي

Learning Arena(: مؤسسة مشرتكة يف الرنويج تقدم موارد تعليمية رقمية مفتوحة 

للتعليم الثانوي العايل، باإلضافة إىل كونها مجموعة من املصادر التعليمية املفتوحة. توفر 

والتعاون.  للمشاركــــــة  اإلنرتنــــت  عبـــر  األخــرى  األدوات   NDLAمجموعة من 

 https://ndla.no/en

ß  :)the African Virtual University( مستودع الجامعة اإلفريقية االفرتاضية

مثل  التعليمية  الوحدات  عرشات  يضم  املفتوحة  التعليمية  للموارد  مستودع  لديها 

يف  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  والبيولوجيا  والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات 

اإلنجليزية  لغات:  بثالث  الوحدات  تتوفر  املعلمني.  لتعليم  مهنية  ودورات  التعليم، 

.)AVU, 2015( والفرنسية والربتغالية

 )William and Flora Hewlett( والجدير بالذكر أنه يف عام 2014، بدأت مؤسسة

يف متويل إنشاء خريطة املوارد التعليمية املفتوحة العاملية )OER World Map( والتي 

توثق مبادرات املوارد التعليمية املفتوحة يف جميع أنحاء العامل. ومنذ عام 2015 تقوم 

رشكة )HBZ( و )Graph Thinking GmbH( بتطوير الخدمة بتمويل من مؤسسة 

 Hewlettعىل الرابط )https://oerworldmap.org(. وتم إطالق النسخة األوىل من 

.)Ostrowski, 2015( ،2015 املوقع يف مارس

5. التوصيات

بناء عىل ما تقدم فإننا نويص باآليت:

1( القيام بحملة توعية وتدريبية للمعنني حول املوارد التعليمية املفتوحة وبحملة 

تدريبية.

2( رضورة البدء بتبني مبادرة للموارد التعليمية املفتوحة ألية جامعة أو مؤسسة 

معرفية أو بحثية مل تلتحق بها.

أنتجها  التي  الكاملة  املقررات  وكذا  املفتوحة  التعليمية  املوارد  من  االستفادة   )3

ونرشها آخرون من العامل.
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4( استخدام الصيغ املفتوحة متاما، ما أمكن.

5( استخدام الصيغ املشهورة والتي تتوفر برامجها.

6( استخدام الصيغ القياسية واملدعومة من متصفحات الويب الرئيسة والتي تفتح 

دون برامج إضافية.

إعاقات  أو  أو ظرفية  مؤقتة  أو  دامئة  إعاقات  يعاين  من  أن هناك  دامئا  التذكر   )7

اقتصادية عند وضع املورد التعليمي املفتوح.

والتقليم  الرتجمة  طريق  عن  املفتوحة  التعليمية  املوارد  من  يلزم  ما  استخدام   )8

والتجزئة والرتكيب.

6. امللخص

املفتوحة،  التعليمية  املوارد  التطورات يف  رأسها  العامل وعىل  الرسيعة يف  التغيريات 

وال سيام الرقمية منها، تفرض عىل إدارات الجامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية 

يف  الحديثة  التقنيات  لدمج  باستمرار  الخطط  ورسم  التطورات،  تلك  مواكبة  العربية 

واملؤسسات  الجامعات  قبل  من  التعليمي  املحتوى  إنتاج  وإن  وأبحاثها.  تدريسها 

التعليمية ووضعها بصفة املوارد التعليمية املفتوحة عىل الويب يدعم رسالتها الرئيسة 

املعرفية  الفجوة  ويضيق  العامل،  لكل  املعرفة ونرشها ومشاركتها  بناء  تكمن يف  والتي 

الغني  للجميع،  التعليم  واملساواة وحق  العدالة  من مستوى  ويزيد  العامل،  أقطار  بني 

والفقري، املعوق والسليم، ويفتح املجال واسعا ملشاركة الطلبة غري النظاميني يف التعلم، 

ويدعم عملية التعلم مدى الحياة، كام يؤدي إىل جودة عملية التعلم والتعليم بسبب 

سهولة املقارنة والشفافية بني أداء املؤسسات التعليمية، فضال عن أن استخدام املوارد 

التعليمية املفتوحة يخفض كلفة التعليم وزيادة فرص الحصول عىل العلم واملعرفة.

املوارد  استخدام  كيفية  يعرف  أن  حكمه  يف  هو  من  أو  املعلم  من  يتطلب  وهذا 

التعليمية املفتوحة واإلفادة القصوى منها وعدم الرتدد يف الرتجمة والتحويل والتجميع 

إرشادات  تقديم  الدراسة تشخيصه ومحاولة  ما حاولت هذه  للمورد. وهذا  والتأهيل 

مفيدة فيه، رغم علمنا األكيد أن دراسة محدودة ال ميكنها اإلحاطة بكيفية التعامل مع 

ثقافة  الوعي وترسيخ  للدراسة هي رفع  الرئيسة  املفتوحة كافة وأن املساهمة  الصيغ 

تحسني املهارات يف هذا الشأن دون خوف أو تردد.
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الفصل السادس:

مجاالت استخدام املوارد التعليمية املفتوحة

أ. منى الدندان، د. أحمد تلييل، د. فتحي الساملي
مخرب البحث يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال والهندسة الكهربائية، 

املدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس، جامعة تونس. 

1. متهيد

يعترب الوصول إىل املعلومات واملعرفة حقا أساسيا لكل إنسان، ولكن هذا ال يتحقق 

دامئا دون قيود. لقد كانت موارد التعليم والتعلم يف عامل التعليم العايل تنافسية يف كثري 

من األحيان وتعترب ملكية فكرية رئيسية ميكن الوصول إليها حرصيا ملجموعات مميزة 

من الطالب واألساتذة الجامعيني، أما اليوم، فيتشارك عدد متزايد من املؤسسات واألفراد 

يف هذه املوارد الرقمية عرب اإلنرتنت دون أي حواجز قانونية أو مالية أو تقنية. 

التعلم،  التعليم يف متناول كل من يرغب يف  التعليمية املفتوحة يصبح  مع املوارد 

بداية  برزت  بهم.  الخاصة  التدريس  تجربة  إلثراء  الفرصة  لديهم  املعلمني  أن  يف حني 

ملعهد   )OCW-OpenCourseWare( مبادرة  خالل  من  التعليم  يف  املفتوح  الوصول 

عىل  التدريبية  املواد  معظم  بتحميل  قام  الذي   )MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس 

الويب يف 2001، مام يجعلها يف متناول الجميع يف جميع أنحاء العامل ومجانا. وقد تبعها 

داخل  إشعاعها  وّسعت  الطريقة  بهذه  والتي  العاملية،  الشهرة  ذات  الجامعات  عديد 

املجتمع األكادميي وبني أولئك الذين يرغبون يف التعلم.

ذكر  تم  فإنه  جديدة،  ظاهرة  ليست  التعليمية  املوارد  تبادل  أن  من  الرغم  عىل   

اليونسكو حول  منتدى  عام 2002 يف  مرة يف  املفتوحة ألول  التعليمية  املوارد  مفهوم 

فتح الدورات التعليمية للتعليم العايل، مع الرتكيز عىل فكرة املشاركة املجانية للمعرفة 

والتدريس الرقمي، املواد التعليمية والبحثية ]1, 2[. 

تشمل املوارد التعليمية املفتوحة أي موارد تعليمية وبحثية مبا يف ذلك خرائط املناهج، 

والتطبيقات  املتعددة  الوسائط  التجارب، محتوى  املحاكاة،  والفيديو،  الصوت  سجالت 

واأللعاب وأي مواد أخرى تم تصميمها لالستخدام يف التعليم والتعلم والبحث واملتاحة 
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علنا   لالستخدام دون الحاجة إىل دفع الرسوم ]1, 3[. عالوة عىل ذلك، ال يشري مفهوم 
املوارد التعليمية املفتوحة إىل مواد التعليم والتعلم فحسب، ولكنه يشمل أيضا الربامج 

وأنظمة  التعليم/التعلم  محتوى  ومشاركة  واستخدام  تطوير  من  متّكن  التي  واألدوات 

التعلم واملوارد الالزمة  التعلم )مثل نظام Moodle( وأدوات تطوير مجتمعات  إدارة 

لتنفيذ البنود، مثل الرتاخيص املفتوحة.
يناقش هذا الفصل مجاالت استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في عديد المراحل الدراسية كما 

يبرز إيجابيات الموارد التعليمية المفتوحة في كل مرحلة.

2. يف املرحلة املدرسية

البيئات  يف  أساسية  كموارد  املفتوحة  التعليمية  املوارد  برزت  األخرية،  اآلونة  يف 

االبتدائية والثانوية. واعتبارا من عام 2012، قامت 22 والية أمريكية بتوسيع سياساتها 

املوارد  مبادرات  و/أو  الرقمية  املدرسية  الكتب  لدمج  التعليمية  املواد  برشاء  الخاصة 

التعليمية املفتوحة. ]4[ وقد أبرزت دراسة عديد اإليجابيات للموارد التعليمية املفتوحة 

يف مدارس K-12 )من الروضة حتى الصف الثاين عرش( لألساتذة والتالميذ ]5[.

2 .1 اإليجابيات لألساتذة

- زيادة الوصول إىل املوارد.
- تحسني املرونة يف صياغة املواد الدراسية التي تتوافق مع املتطلبات املحلية وأهداف 

املناهج الدراسية.

- زيادة القدرة عىل إنتاج ونرش مواد تدريبية ذات جودة عالية. 
-  زيادة االعرتاف نتيجة إلنشاء مواد ذات جودة عالية وانتشارها عامليا.

2 .2 اإليجابيات عىل التالميذ

- تحسني الوصول إىل مجموعة أوسع من املوارد التعليمية.
- متكني املتعلمني من املشاركة يف بناء مسارات التعلم الشخصية الخاصة بهم.

ويعترب تالميذ العرص الحايل أو ما يعرب عنه عرص التكنولوجيا أصحاب نظرة مختلفة 

الذيك  الجوال  والهاتف  اإلنرتنت  زمن  يف  ولد  الذي  فالتلميذ  القديم.  التعليم  لطرق 

واأللعاب اإللكرتونية سيكون مهتام إذا رأى هاته التكنولوجيا يف حياته اليومية وخاصة 

عند التعلم. لذلك فإن استعامل املوارد التعليمية املفتوحة واملنصات املفتوحة سيساعد 
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حتام يف جعل التلميذ مهتام أكرث بالتعليم وهذا ما يؤدي إىل نتائج تعليمية جيدة.

 يبني الرسم التوضيحي رقم 1 دور املوارد التعليمية املفتوحة يف املرحلة املدرسية.

رسم توضيحي 1: املوارد التعليمية املفتوحة يف املرحلة الدراسية.

3. يف التعليم العايل

مبا أن الطالب يف مرحلة التعليم العايل أكرث نضجا، فإن استعامل املوارد التعليمية 

املفتوحة يصبح طريقة لجعل املتعلم هو املسؤول األسايس يف التعليم.وقد بدأ الباحثون 

املفتوحة يف دعم  التعليمية  املوارد  تلعبه  الذي  الدور  التعليم يف استكشاف  يف مجال 

السلوكيات التعليمية والتدريسية الجديدة والتي غالبا ما تكون أكرث تعاونا. 

اإلنرتنت  الرقمية عرب  املوارد  بيئات  املشاركة يف  أن  العمل يف ]6[ إىل فكرة  ويشري 

تسّهل تحوالت األدوار وتجلب مستخدمني جددا غري تقليديني إىل عملية إنشاء املحتوى. 

وكشف االستقصاء غري الرسمي القائم عىل شبكة اإلنرتنت ملامرسات املوارد الرقمية يف 

97 من مؤسسات التعليم العايل أن املعلمني بدأوا يف تعيني طالبهم للقيام بدور املنتجني 

املوارد  أن  بحجة  النتائج،  هذه   ]7[ ريتشموند  يؤكد  الرقمي]6[.  للمحتوى  املشاركني 

التعليمية املفتوحة تسهل إزالة األدوار التقليدية للتعبري عن مشاركة املعلومات وإعادة 

األدوار.  تلك  غياب  يف  األنشطة  تنظيم  يف  للمساعدة  هياكل  تقديم  مع  استخدامها، 

خلق  إمكانية  املفتوحة  التعليمية  املوارد  لدى  أن  كيف  العمل  هذا  يوضح  باختصار، 

أدوار جديدة تلهم املتعلمني ليكونوا أكرث تفاعال ومشاركة للمعرفة.
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استخدام  حول  يتعاونون  اإلنرتنت  عىل  فني  مجتمع  من  ملعلمني  دراسة  كشفت 

املوارد التعليمية املفتوحة يف غرفهم الدراسية أن املشاركة يف املجتمع أدت باملشاركني 

إىل حلول لتحدياتهم الحالية يف التدريس واملناهج الدراسية، وأفكار حول طرق التعاون 

مع املعلمني عىل مشاريع، وفرص لتبادل املعرفة وتطويرها مهنيا وإبداعيا ]8[. وبهذه 

الطريقة، تم العثور عىل طرق جديدة يف التعاون واملشاركة من خالل املوارد التعليمية 

املفتوحة للمساعدة يف توسيع دور املعلمني إىل أن يصبحوا مبتكرين وأكرث نشاطا أثناء 

مشاركتهم وتعلمهم من بعضهم البعض ومن طالبهم.

4. يف التعلم والتعليم اإللكرتوين

للتعليم يف العرص الحديث، فالتعليم هو  يعترب االنفتاح واملشاركة السمتان األبرز 

عملية مشاركة للمعرفة وليس استحواذا عليها. لذلك تعترب املوارد التعليمية املفتوحة 

والتعليم  للتعلم  فرص  وخلق  املعرفة  إىل  الوصول  تسهل  الرت  الهامة  الوسائل  إحدى 

بشكل تعاوين وتشاريك مع العامل. 

عرَفت منظمة اليونسكو ]9[ املوارد التعليمية املفتوحة بأنها »موارد التعليم والتعلم 

والبحث املتاحة من خالل أي وسيلة - سواء أكانت رقمية أم غري رقمية - والتي تندرج 

املجاين  االنتفاع  يتيح لآلخرين  تم إصدارها مبوجب ترخيص مفتوح  أو  العام  امللك  يف 

بها واستخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها بدون أي قيود أو بقيود محدودة. وتندرج 

عملية الرتخيص املفتوح يف إطار حقوق امللكية الفكرية القائم، عىل النحو الذي حددته 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحرتم حقوق مؤلف هذه املوارد«. 

يف حني عرفت حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأنها موارد رقمية تتاح 

بحرية وبشكل مفتوح للمعلمني واملتعلمني لالستخدام وإعادة االستخدام ألجل التعليم 

والتعلم ]10[. لذلك تم اقرتاح دورات تعليمية مختلفة يف الوسط األكادميي، نذكر منها 

التعليمية  الدورة  ظاهرة  تعترب  )Khan Academy(، يف حني  خان  وأكادميية   OCW

الضخمة املفتوحة عىل اإلنرتنت موكس )MOOCs( األبرز واألكرث استقطابا للطالب.

التعلم  لتسهل  مكثفة  إلكرتونية  مقررات  بأنَها  موكس   ]11[ زيدان  أحمد  ويعرف 

بأسلوب فعال، وتتكون من فيديوهات يقدمها معلمون وخرباء لرشح املقرر ونصوص 

قراءة واختبارات وكذلك وسائل تواصل بني املتعلمني واملعلمني من ناحية وبني املتعلمني 
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فيام بينهم من ناحية أخرى، كام تكمن قوة الدراسة يف موكس يف كونها غري تزامنية أي 

تعتمد عىل الخطو الذايت للطالب. 

عىل سبيل املثال، تم تقديم موكس يف جامعة ستانفورد يف عام 2011 لتدريس الذكاء 

االصطناعي، وقد التحق بهذا الدرس 160 ألف طالب ]12[. 

ويف دراسة أخرى اهتمت باستخدام املوارد التعليمية املفتوحة يف التعلم والتعليم 

عىل  باالعتامد  املكسيكية   Tecnologico de Monterrey جامعة  قامت  اإللكرتوين، 

املشاريع التعليمية مثال من خالل OCW، إلثراء املامرسات املبتكرة وتحسني التحصيل 

األكادميي لطالبها ]13[. 

وقد تساعد بيئة التعلم املدعمة بالتكنولوجيا املعلمني لتقديم طرق جديدة للتدريس 

التكنولوجيا  هذه  استعامل  يف  األساسية  مهاراتهم  تطوير  عىل  املتعلمني  تشجع  كام 

لتنشيط عملية التعلم.

5. يف التعلم مدى الحياة

حسب وجهة النظر السائدة ميثل التعلم مدى الحياة التعلم الذي يحدث باستمرار يف 

جميع مراحل الحياة مثال من خالل التعليم غري الرسمي الذي يقوم به الناس بأنفسهم. 

ويشمل هذا مؤسسات التعليم العايل املطالبة بتضمني مفاهيم التعلم مدى الحياة يف 

اسرتاتيجياتها املؤسساتية وذلك حسب ميثاق الجامعات األوروبية ]14[. 

يجادل العديد من الباحثني بشأن ما يجب أن توفره مؤسسات التعليم العايل بخصوص 

التعلم مدى الحياة باستعامل املوارد التعليمية املفتوحة باعتبار مسألة حجم وتعقيد 

املوارد التعليمية املفتوحة. عىل سبيل املثال، اهتم Weller ]15[ بتأثري الحجم )كرثة أو 

قلة( وتعقيد املوارد التعليمية املفتوحة يف كيفية استعاملها من قبل املتعلمني وإعادة 

من  يقلل  تعقيدها  كرثة  أو  التعليمية  املحتويات  فقلة  املعلّمني،  قبل  من  استعاملها 

 Weller نسبة استعامل املتعلمني لها وإعادة استعاملها من قبل املعلمني، لذلك اقرتح

املحتويات  بكرثة  متتاز  والتي   “ الكبرية  املفتوحة  التعليمية  “املوارد  هام  مصطلحني 

و”املوارد التعليمية املفتوحة الصغرية “ التي تكون فيها املحتويات قليلة. 

املفتوحة  التعليمية  املوارد  أهمية  أن  إىل  الدراسات  بعض  أشارت  أخرى  من جهة 

للتعلم مدى الحياة تعتمد عىل هدف املطور]16[، حيث ميكن أن تكون املقررات األكرث 
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قبل  من  يتضاءل  استعاملها  إعادة  أن  إال  الحياة  مدى  للمتعلمني  فائدة  ذات  هيكلة 

املعلمني واملطورين اآلخرين.

6. يف املراكز التدريبية

جديدا  أسلوبا  التدريبية  املراكز  يف  املفتوحة  التعليمية  املوارد  استعامل  يعترب 

ومتطورا يف تقديم الربامج التدريبية إلكساب وتنمية املعارف واملهارات بطريقة مرنة 

املؤسسات  من  العديد  أن  إىل  دراسات  أشارت  ومكان. حيث  زمان  كل  وميـــرسة يف 

وتعليمية  تدريبية  برامج  تصميم  اهتامماتها عىل  تركز  أصبحت  والتدريبية  التعليمية 

وسيطرته  املدرب  عىل  الرتكيز  عوض  موكس  مثل  مفتوحة  تعليمية  مبادرات  باعتامد 

عىل تقديم عملية التدرب ]17, 18[. كام أكدت دراسة أخرى أن مراكز التدريب التي 

أصبحت تعتمد عىل التدرب اإللكرتوين عوضا عن التدريب التقليدي قد حققت وفورات 

اقتصادية تجاوزت نصف امليزانية املخصصة للتدريب ]19[. 

وإلنجاح مثل هذه املبادرات يجب اتباع خطة عمل تضمن النتائج اإليجابية إلدماج 

التي تشكو من  الناشئة  التدريبية  للمراكز  بالنسبة  املفتوحة، خاصة  التعليمية  املوارد 

نقص املعرفة مبثل هذه الربامج. 

لبناء  الدراسات ]17, 20[  البياين رقم 2 خطة عمل مبنية عىل بعض  الرسم  يقدم 

مورد تعليمي مفتوح، حيث تعد املرحلة األوىل عملية البحث عن املوارد التي تناسب 

حاجات املادة التعليمية يف حني ترتكز املرحلة الثانية عىل تكوين موارد تعليمية جديدة 

مبنية عىل املصادر التي تم الحصول عليها. ثم مرحلة التكييف وهي تعديل هذه املوارد 

لها، مرورا إىل عملية  باإلنتاج  التي تقوم  للبيئة  الرتبوية والثقافية  حسب االحتياجات 

املدرسية.  والفصول  اإلنرتنت  شبكات  طريق  عن  التعليمي  للمورد  الفعيل  االستخدام 

وأخريا إتاحة املورد التعليمي للجميع ومتكينهم من إعادة استخدامه، إىل أن تعود دورة 

حياته من جديد. 
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الرسم البياين رقم 2: مراحل بناء مورد تعليمي مفتوح

7. يف مجال التطور الذايت

يحظى مجال التطوير الذايت باهتامم متزايد ملا له من انعكاسات إيجابية عىل الفرد 

عدة  أنفسهم عىل  لتطوير  تلقائية  بصفة  األفراد  يسعى  واملجتمع. حيث  واملؤسسات 

مستويات وذلك لتجديد معارفهم وطاقاتهم. 

ففي ما يخص املعرفة، كثريا ما يسعى شباب البلدان العربية لتعلم لغة ثانية أو ثالثة 

ليحسنوا من مؤهالتهم ويزيدوا من فرص عملهم. 

كذلك يبحث الشباب العامل باملناطق الفالحية عن تطوير ذاته من خالل اكتساب 

طرق جديدة يف الزراعة وتربية املاشية. وال يفوتنا اهتامم نسبة كبرية من أفراد مجتمعنا 

العريب بتطوير ذاتهم من خالل تعلم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصال. وتعترب 

هذه التكنولوجيا مفتاحا لتعلم عدة مهارات كالتي قدمناها سلفا )مثل مهارة إتقان لغة 

ثانية( عىل سبيل الذكر ال الحرص. 
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وخاصة  تعليمية  موارد  عدة  إىل  الوصول  من  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  ومتكن 

املفتوحة منها. فنجد عرب األنرتنت كام هائال من مقاطع الفيديو التي تسهل عمليات التعلم 

باإلضافة إىل التامرين والدروس املفتوحة. ويف هذا السياق ميكن أن نذكر منصة يوتيوب.

ويعترب املستوى الِقيَمي من أهم ركائز التطوير الذايت حيث يساهم يف تحفيز الفرد 

ليكون عنرصا إيجابيا يف املؤسسة واملجتمع. ومن بني القيم التي يهتم بها مجال التطوير 

الذايت نذكر التفكري اإليجايب. حيث يساهم التفكري اإليجايب يف الصحة النفسية والتوازن 

يف الشخصية إىل جانب حسن الظن باآلخرين وهو ما يؤدي إىل بناء عالقات جيدة مع 

أفراد املجتمع. كذلك تعترب قيمة مساعدة اآلخرين واملساهمة من خالل العمل من أبرز 

القيم حيث نجد عدة مقاطع فيديو مفتوحة مختصة يف هذا املجال. 

ملجال  القيمي  باملستوى  مهتمة  مفتوحة  تعليمية  موارد  نجد  أن  الطبيعي  ومن 

التطوير الذايت ألن تبني قيم التطوير الذايت مثل مساعدة اآلخرين يؤدي حتام إلعطاء 

مفتوحة  تعليمية  موارد  عدة  تتوفر  أن  يعني  ما  وهو  ذاتهم  لتطوير  لآلخرين  فرصة 

مختصة يف مجال التطوير الذايت. 

ويقدم الرسم البياين رقم 3 تصورا ملستويات التطوير الذايت.

الرسم البياين رقم 3: التطوير الذايت من خالل املوارد التعليمية املفتوحة
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8. يف املكتبات

فرصة  والجامعات  املعاهد  يف  املتواجدة  واملكتبات  العمومية  املكتبات  تعطي 

للمتعلمني الختيار وتصفح الكتب بدون مقابل أو مبقابل رمزي. وهذا األمر يتامىش مع 

فكرة املوارد التعليمية املفتوحة التي تعطي بدورها فرصة للتعلم بدون مقابل. 

الوظيفية إال أن  التعليمية املفتوحة يف بعض الخصائص  وتشرتك املكتبات واملوارد 

إىل  يعود  وهذا  حديثا.  يعترب  باملكتبات  املفتوحة  التعليمية  املوارد  مصطلح  استعامل 

ندرة استعامل املوارد التعليمية املفتوحة يف مجتمعاتنا العربية. 

عىل  ومؤسسات  جامعات  عدة  عملت  باملكتبات،  مفتوحة  تعليمية  موارد  ولتوفر 

استعامل منظومات تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

فمثال يهدف مرشوع املكتبة املفتوحة ]21[ إىل تطوير صفحة واب لكل كتاب حيث 

املوقع باإلضافة إىل معلومات  الكتاب ووضعها عىل  يقوم املساهمون بنسخ صفحات 

إذ يحتوي عىل حوايل 20 مليون  برثائه  املفتوحة  املكتبة  القارئ. ويتميز مرشوع  تهم 

كتاب. كام أن منظومة الترصف يف الكتب املفتوحة والوثائق املوجودة باملوقع اإللكرتوين 

مفتوحة.

وكمثال آخر، نذكر املكتبة الرقمية املفتوحة األملانية التي تعرض املتاحف واألفالم 

ورموز الثقافة األملانية بطريقة متاحة للجميع ]22[. وتتميز املكتبات املفتوحة بسهولة 

الوصول إىل الكتب والوثائق اإللكرتونية باستعامل األنرتنت ]23[.

وكذلك تحتوي املكتبات املفتوحة عىل عدة عنارص ]24[:

1. يتحصل كل مستعمل عىل حساب ميّكنه من الدخول للموقع اإللكرتوين الخاص 

باملكتبة. 

2. يحتوي املوقع اإللكرتوين للمكتبة املفتوحة عىل محرك بحث يسّهل عملية الوصول 

للكتب والوثائق اإللكرتونية.

3. صفحة خاصة لكل قارئ أو مستعمل للمكتبة تحتوي عىل بياناته الشخصية وعىل 

ميوالته.

4. شاشة الكتاب التي متّكن من قراءته والتعليق عىل صفحاته.
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9. أفضل املامرسات

البيداغوجي بأقل التكاليف  التعليمية املفتوحة وتحقيق الهدف  إن انتشار املوارد 

يستوجب منهجية واضحة لدعم مصممي هذه املوارد. كام أن االستعامل األمثل للموارد 

التعليمية مرتبط باملامرسة الجيدة وبثقافة املساهمة واملشاركة. ومن املمكن تبويب 

أفضل املامرسات يف استخدام املوارد التعليمية املفتوحة عىل النحو التايل:

التعليمية  املوارد  مرشوع  تتبنى  التي  للمؤسسات  بالنسبة  املامرسات  أفضل   .1

املفتوحة:

- تحفيز مصممي املوارد التعليمية املفتوحة ملزيد العمل والجهد البتكار موارد تعليمية 
متجددة تتامىش مع املناهج البيداغوجية الحديثة.

- تنظيم دورات توعوية وتكوينية للتعريف بفوائد املوارد التعليمية املفتوحة ولتعلم 
 Creative حسب  االنفتاح  درجة  )مثل  القانوين  الجانب  توضيح  مع  تطويرها  طرق 

Commons( والجانب التقني الذي يستدعي استعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

إلعداد سيناريوهات التعلم اإللكرتوين.

واالتصال(  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  )باالعتامد  متطورة  منظومة  استعامل   -
لتنظيم املوارد التعليمية املفتوحة املتاحة. وكذلك يجب أن تحتوي هذه املنظومة عىل 

محرك بحث ميكن من الوصول للمعلومة املفيدة بطريقة تتناسب مع ميوالت املتعلم.

- الترصف يف نُسخ املوارد التعليمية املفتوحة من خالل ترك أثر للنسخ األصلية والنسخ 
املطورة لكل مادة تعليمية.

- متكني القراء من املشاركة يف تطوير املوارد التعليمية املفتوحة من خالل التعليق أو 
الرتجمة أو إضافة محتوى.

2. أفضل املامرسات بنسبة ملصممي املوارد التعليمية املفتوحة:

- االعتامد عىل منهجية بيداغوجية تتامىش مع املوارد التعليمية املفتوحة مثل املنهجية 
البناءة )Constructivism( التي تعتمد عىل فكرة مشاركة املتعلمني يف صناعة املعرفة 

وكذلك املنهجية التعاونية )Collaborative( التي تعطي مناخا جيدا ميكن من تعاون 

املتعلمني إليجاد حلول لوضعيات معقدة. 

- عند إعداد فيديو خاص لدرس ما، يستحسن أن تكون مقاطع الفيديو قصرية )3 دقائق 
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تقريبا لكل مفهوم( ليك ال يشعر املتعلمون بامللل من مشاهدة الفيديو. وكذلك ينصح 

بأن تتوفر أسئلة تفاعلية لتحفيز املتعلمني.

10. امللخص 

يتطرق هذا الفصل إىل عدة مجاالت الستخدام املوارد التعليمية املفتوحة. كام يربز 

أفضل املامرسات التي تساهم يف تطوير وتحسني جودة املوارد التعليمية املفتوحة. وال 

تعترب هذه املجاالت مجرد وصف ملا هو موجود، بل متثل فرصا ملزيد انتشار هذه املوارد 

خاصة يف مجتمعنا العريب الذي يشكو من ندرة تصميم املوارد التعليمية املفتوحة. 

ومع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورواج استعاملها عند الشباب العريب، 

للمؤسسات  وميكن  املفتوحة.  التعليمية  الستعامل املوارد  تقنية  حواجز  هناك  تعد  مل 

التعليمية استغالل هذه الفرصة وتحفيز املدرسني لالنخراط يف مرشوع املوارد التعليمية 

املفتوحة. كام أن للجانب الترشيعي شأنا كبريا، حيث مازالت تنقصنا عدة ترشيعات 

وقوانني وحوافز خاصة باستعامل وتطوير املوارد التعليمية من منطلق ثقافة الشعوب 

العربية.
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الفصل السابع:
املساقات املفتوحة املبارشة عالية االستقطاب

)MOOCs( املوكس

د. عيل زهدي شقور

أستاذ مساعد يف كلية العلوم الرتبوية وإعداد املعلمني. متخصص يف تكنولوجيا 

التعليم جامعة النجاح الوطنية، نابلس/فلسطني

1. متهيد 

إن الدور الريادي الذي تلعبه مؤسسات التعليم العايل يف بناء املجتمعات ورفدها 

التي  السائدة  االجتامعية  التطورات  مبواكبة  ملزمة  جعلها  البناءة  املؤهلة  بالكوادر 

عادًة ما تنتج عام نشهده من انفجارات معرفية وتكنولوجية وسكانية. وقد ألزم ذلك 

هذه املؤسسات التعليمية برضورة االنفتاح عىل مجتمعاتها والبحث عن إفرازات هذه 

االنفجارات والعمل عىل تقديم الحلول املناسبة لها، بل والتنبؤ ملا قد يحدث واالستعداد 

القرتاح الحلول. 

فنجد الدول املتقدمة خالل العقدين املاضيني تتسارع يف التحول من دول صناعية 

إىل دول تبني اقتصادها عىل املعرفة ومجاالتها الحديثة كتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا 

الحيوية والعوامل االفرتاضية ... وغريها من املجاالت من أجل مواجهة قضايا اجتامعية 

حديثة نتجت عن الزيادة الهائلة يف أعداد السكان كالبيئة والعاملة والهجرة وغريها. 

إضافة إىل ما سبق، فإن التحول املجتمعي الحايل فرض عىل مؤسسات التعليم العايل 

التخصصات.  مختلف  يف  دراسية  برامج  من  تقدمه  وما  املتبع  نهجها  يف  النظر  إعادة 

فلم يعد االهتامم بأعداد الخريجني قامئا بل أصبحت فرص العمل مفتوحة فقط أمام 

إكساب  من خالل  يتم  ال  التأهيل  هذا  إن  الخريجني.  من هؤالء  العايل  التأهيل  ذوي 

هؤالء الخريجني املهارات واملعارف الخاصة مبجال التخصص فقط، وإمنا يجب أن يتوسع 

التطوير الذايت  التي يفرضها سوق العمل الحايل كمهارات  ليشمل املتطلبات املختلفة 

والعمل التعاوين وحل املشكالت واتخاذ القرار وغريها من املهارات التي أصبحت تعرف 
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باسم مهارات القرن الحادي والعرشين )21st Century Skills(. إن إكساب الخريجني 

مثل هذه املهارات يضمن لهم الكفايات الالزمة للدخول إىل سوق العمل ومامرساته 

املهنية بثبات، إضافة إىل فرص التطوير املهني املستمر أثناء الخدمة.

فرض ذلك كله عىل مؤسسات التعليم العايل ومراكزها البحثية أن توجه اهتامماتها 

نحو تفعيل دور قطاع تكنولوجيا املعلومات ومصادر املعرفة من أجل إتاحة االستخدام 

والوصول لالستفادة مام توصلت إليه اإلنسانية من معارف لجميع القطاعات املجتمعية 

برامجها  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  تطرحها  دراسية  برامج  خالل  من  رسمي  بشكل 

بناء وتصميم برامج  الرسمية أو بشكل غري رسمي بحيث تساهم هذه املؤسسات يف 

 Life( الحياة  مدى  والتعلم   )Continuous Education( املستمر بالتعليم  خاصة 

 .)Long Learning

يف  ودوليا  محليا  املؤسسات  هذه  بني  املتزايدة  املنافسة  التوجه  هذا  دعم  وقد 

مستفيدة  العاملي  السوق  الحتياجات  مواكبة  وأكرثها  التعليمية  الربامج  أفضل  تقديم 

من التطورات التكنولوجية املتالحقة عىل صعيدي الربمجيات )Software( والتجهيزات 

 .)Hardware(

وقد دعم هذه املنافسة ظهور اتجاهات حديثة نحو االنفتاح علميا وتكنولوجيا عىل 

 Open Source( املجتمعات، ومن بني هذه االتجاهات ظهور الربامج مفتوحة املصدر

Software( والنرش متاح الوصول )Open Access Publishing( واملوارد أو املصادر 

 .)Open Educational Resources( التعليمية املفتوحة

كان هدف التوجه نحو تطوير ونرش املوارد التعليمية املفتوحة توفري مصادر تعليمية 

عالية الجودة لكل من املعلم واملتعلم مجانا وملن يرغب. وظهر العديد من املؤسسات 

والهيئات الداعمة والراعية لهذا النوع من املصادر عىل مستوى العامل. 

 Open( وعىل سبيل املثال ال الحرص فقد انضم ملبادرة املناهج التعليمية املفتوحة

املبادرات  من  العديد   )MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  Course Ware( يف 

التعليمية  والجمعيات الداعمة التي ساهمت بشكل ملحوظ يف زيادة أعداد املصادر 

الشبكة  برفع 50 مقررا عىل صفحات موقعها عىل  العام 2002  بدأت يف  فيها، حيث 

العنكبوتية لتصل إىل 2400 مادة تعليمية ملساقات مختلفة مسِجلة حوايل 300 مليون 

زيارة لهذه املساقات بحسب موقع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )2018(. 
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2. البدايات واملاهية والتعريف

2 .1 دواعي ظهور املوكس

من  العديد  يتداولها  التي  الشائعة  املفاهيم  من  الرتبوي  التجديد  مفهوم  يعترب 

الرتبويني وصانعي القرار عىل مختلف املستويات نظرا ألهمية التطوير والتحديث يف 

املنظومة الرتبوية من أجل حل املشكالت التي تعرتض سبل نجاح هذه املنظومة وتعيق 

أو  معينة  زمنية  حقبة  عىل  يقترص  ال  الرتبوي  التجديد  فإن  وبالتايل  أهدافها.  تحقيق 

خطة تنموية محددة وإمنا يعترب عملية مستمرة مرتبطة باملتغريات املتالحقة يف شتى 

املجاالت املجتمعية. 

وقد أوضح املفكر العريب عيل فخرو )2003( يف إحدى مقاالته أن التجديد الرتبوي 

ال يعني اإلصالح الرتبوي الذي يتطلب تغريا شامال وجذريا يف مكونات العملية الرتبوية 

السياسة واالقتصاد وكل  كجزء من/ ويف خط متواٍز مع تغريات مجتمعية كربى تطال 

وكبرية،  صغرية  بني  ترتاوح  تعديالت،  إحداث  وإمنا   ... والثقافية  االجتامعية  العالقات 

فإن  وبالتايل  الرتبوية.  للعملية  واملعرفية  واإلدارية  الفنية  الجوانب  جزئية وشاملة، يف 

التجديد الرتبوي يجب أن يهدف إىل الوصول إىل مامرسات تربوية أكرث كفاءة وفاعلية 

يف حل املشكالت وتلبية حاجات املجتمع واإلسهام يف تطوره. 

لقد أشار العديد من الرتبويني واملهتمني بقضايا التطوير الرتبوي يف الوطن العريب 

إىل أن حالة املنظومة الرتبوية العربية يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي نشهده 

ملكاوي،  )عيل، 1994؛  الطموح  تلبي  وال  املطلوب  إىل  ترقى  ال  الزمن  من  عقود  منذ 

 .)2007

وقد أشار عيل )1994(، إىل أن توافر املوارد الطبيعية واملادية ال يغني عن إعداد 

منوط  اإلعداد  هذا  وأن  واملتوقعة  الحالية  التحديات  مواجهة  عىل  القادرين  األجيال 

باملنظومة الرتبوية، فهي املشكلة وهي الحل عىل حد تعبريه. وقد أكد ملكاوي )2007( 

تطورات  استيعاب  عىل  القادرين  األجيال  إعداد  يف  الرتبوية  املنظومة  مسؤولية  عىل 

العرص والتعامل معها وقيادة التغري نحو التقدم والنامء.

إن ما نتج عن االنفجارات الثالثة: العلمي  والتكنولوجي  والسكاين،  ألقى بظالله 

عىل املنظومة الرتبوية وجعلها عاجزة عن مواجهة إفرازات هذه االنفجارات بوضعها 

التقليدي الذي بني قبل عرشات السنني. 
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أضف إىل ذلك ظهور بعض األفكار املبنية عىل ظاهرة العوملة كعوملة اإلنتاج وما نتج 

عنها من انعكاسات عىل املنظومة الرتبوية ومخرجاتها، ناهيك عن األزمات واملشاكل 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تعاين منها املجتمعات األقل حظا. 

كام أن االنتقال من العرص الصناعي املعتمد عىل املواد الخام ورأس املال إىل عرص 

املعلومات واالتصاالت الذي تعترب املعرفة األساس يف اقتصاده، كل ذلك أوجد رضورة 

إلعادة النظر يف املنظومة الرتبوية ومؤسساتها التعليمية. 

للتعليم  األبرز  السمتان  واملشاركة هام  االنفتاح  أن  إىل  الرتبويني  العديد من  يشري 

التكتم  أو  للمعرفة وليس االستحواذ  فالتعليم هو عملية مشاركة  الحديث.  العرص  يف 

عليها. فقد ظهر يف بداية القرن الحايل اتجاه تأسس عىل العديد من املحاوالت لبعض 

املوارد  وهو  يريدها  ملن  املعرفة  عىل  الحصول  عملية  لتيسري  التعليمية  املؤسسات 

التعليمية املفتوحة )Open Educational Resources( وهي عبارة عن مواد تعليمية 

يف  استخدامها  وإعادة  والطلبة الستخدامها  للمعلمني  دون رشوط  مجانا  تقدم  رقمية 

عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي. 

وقد تم تبني هذا املصطلح يف منتدى اليونسكو يف العام 2002 حول أثر املناهج 

هذا  ويشمل   .)Wikipedia( النامية  الدول  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  التعليمي 

واإلجراءات  والربامج  والوسائط  الوثائق   )OECD, 2007( بحسب  املصادر  من  النوع 

املفيدة للتعليم والتعلم والتقييم واملتاحة للجميع ألي غرض دون معيقات. 

الجامعات،  من  العديد  توجه  وكذلك  ووفرتها،  املصادر  لهذه  الهائل  التزايد  ومع 

وجامعة  رايس  وجامعة  فلوريدا  وجامعة  كاليفورنيا  وجامعة  ماناسوشيتي  كجامعة 

وليام  مؤسسة  مثل  املختلفة  والجمعيات  املؤسسات  وكذلك  مومبي  وجامعة  أوتوا 

وفلورا واملوارد التعليمية املفتوحة/الصني واملساقات التعليمية/ اليابان ومؤسسة سيلور 

وويكيبيديا واليونسكو وغريها الكثري، نحو إتاحة هذه املصادر ملاليني الطلبة واملعلمني 

فقط  وليس  منها  واالستفادة  استخدامها  لرضورة  األنظار  لفت  تم  فقد  العامل،  حول 

توفريها وإتاحتها. 

وقد متحورت عدة تساؤالت حول كيفية االستفادة هذه، ومنها كيفية تفعيل هذه 

بتوفر  تحظى  ال  التي  السكانية  األقليات  وإفادة  الطلبة،  تعلم  عمليات  يف  املصادر 

مؤسسات تعليمية قريبة، وزيادة معدالت التخرج، واألهم من هذا وذاك كيف ميكن 
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لهذه املصادر تخفيض كلفة التعليم العايل. 

لذلك بدأ املهتمون من مؤسسات وتربويني ببلورة أفكار تسهم يف االستفادة القصوى 

من هذه املصادر التعليمية الهائلة. وكانت القواسم املشرتكة بني هذه األفكار تصب نحو 

تنظيم عمليات التوصيل )Delivery( للمستفيدين من خالل تحديد الفئات املستهدفة 

واألهداف املتوخاة من عملية التوصيل واالستخدام. 

املبارش  التعلم  مجاالت  يف  نوعية  نقلة  أحدثت  التي  األفكار  هذه  أبرز  من  وكان 

يعرف  أصبح  ما   )Distance Education( بعد  عن  والتعليم   )Online Learning(

 .)Massive Open Online Course, MOOCs( باملساقات الجامعية املفتوحة املبارشة

2.2 املوكس... البدايات

املبارشة  املفتوحة  الجامعية  املساقات  مصطلح  أن  إىل  الويكيبيديا  موسوعة  تشري 

العام 2008 وصفا ملقرر درايس قدمه جورج  قد تم صياغته من قبل ديفد كورمر يف 

 )Connectivism and سيمنز وستيفن داونز يحمل اسم التواصلية واملعرفة املرتابطة

)Connective Knowledge حيث التحق به 25 طالبا نظاميا من جامعة منيتوبا وأكرث 

من 2200 طالبا آخرا التحقوا به عرب الشبكة مجانا. 

وقد تم توفري محتويات املقرر من خالل تقنية التلقيامت )RSS( ومشاركة الطلبة 

من خالل العديد من األدوات والربامج التي تتيح لهم مامرسة العمل التعاوين. 

وتواىل ظهور هذا النوع من املساقات يف العديد من الجامعات األخرى كاملساقات 

التي قدمها كل من جرووم من جامعة مريي/ واشنطن وسميث من جامعة نيويورك. 

املساقات  أحد  قدما  اللذين  ستانفورد  جامعة  من  ونورفج  ثرون  من  كل  إىل  إضافة 

الجامعية “مقدمة يف الذكاء االصطناعي”. 

ومن الجدير ذكره أن هذه البدايات املبكرة للمساقات قد حررها من منط التصميم 

التقليدي للمقررات الذي كان يعتمد عىل تحميل مصادر التعلم عىل الشبكة مستخدمة 

أنظمة إدارة التعلم )Learning Management Systems( لتظهر بنمط جديد يعتمد 

عىل مصادر تعليمية متنوعة تتوفر عىل الشبكة يتم إدارتها وتنظيمها من خالل هذه 

األنظمة.

األنظمة  يف  الرتبوية  املشكلة  تخطي  املساقات  هذه  تصميم  عىل  القامئون  يحاول 
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 One( التقليدية وهي تقديم نوعية من التعليم مبقاس واحد بحيث يناسب الجميع

واملهارات  املعارف  اكتساب  عىل  املتعلمني  جميع  يجرب  فيه  والذي   ،)Size Fits All

املحددة ضمن فرتة زمنية معينة وبطريقة واحدة ويف نفس الظروف.

املعرفة  إدارة  عىل  املتعلمني  مساعدة  عىل  تعمل  املساقات  هذه  فهيكلية 

بحسب  وتطبيقها  وتقييمها  وتحليلها  عنها  والبحث   )Knowledge Management(

 .)Koolwich, 2012 ؛Koller, 2012( خصائص وخربات كل متعلم عىل حدة

وهذا من شأنه إكساب املتعلمني مهارات القرن الحادي والعرشين كالتفكري الناقد 

واالكتشاف  املشكالت  وحل  وتطبيقها  املعلومة  عن  والبحث  التعلم  يف  واالستقاللية 

وغريها، مام يسهم يف التطوير املهني والتعليم املستمر لديهم.

2 .3 مفهوم املوكس

 )Open Courseware( انبثق عن التطورات املتالحقة يف املناهج التدريسية املفتوحة

التعلم عرب  )Open Educational Recourses(، وكذلك  املفتوحة  التعليمية  واملوارد 

دمقرطة  نحو  العاملي  التوجه  ذلك  وزامن  املوكس،  فجر  بزوغ  عام،  بشكل  اإلنرتنت 

التعليم واملساواة يف االلتحاق به من قبل الجميع. وقد تعالت األصوات، ومازالت، تنادي 

برضورة عدم احتكار التعليم واملعرفة من قبل أي جهة كانت ورضورة إتاحتها ملن يريد 

 .)Ozturk, 2015( بغض النظر عن جنسه وعرقه وإمكاناته

وهذا ما أكده أغاروال، الرئيس التنفيذي لرشكة EDX )منصة MOOC التي أسستها 

هارفارد وMIT(، بأن هناك رؤية عاملية مرتبطة باملوكس فيام يتعلق بجعل التعليم بال 

 .)Sparke ،2017( حدود للجنسني وللطبقات املعدومة وذوي االحتياجات الخاصة

وبالتايل فمن املمكن أن تنعكس هذه النظرة عىل إرساء وتعزيز الدميقراطية وإتاحة 

التعليم عىل املستوى العاملي. ففي هذا املنحى التعليمي ال يضطر املتعلمون للتسجيل 

يف إحدى جامعات النخبة لحضور املحارضات وإمنا من خالل التسجيل يف مساق ما ميكن 

لهؤالء املتعلمني أن يطلعوا عىل خربات املعلمني التخصصية مع زمالئهم من مختلف 

بقاع األرض. 

قام العديد من املهتمني باملوكس بتحديد بعض املالمح التي يتضمنها هذا املفهوم 

إضافة إىل تحليل للمفردات التي تشكل التسمية زمنهم:
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 Lebron & Shahriar, 2015; Siemens, 2013; Grimmelmann, 2014; Clow,( 

 2013; Lukeš, 2012; Atiaja & Proenza, 2016; Belleflamme & Jacqmin,

 .)2016; Don, Alias, & Ohshima, 2014

ومن بني هذه املالمح:

ß .توفري قنوات االتصال بني املتعلمني أنفسهم واملتعلمني واملعلم أحيانا

ß .اتباع جدول زمني ثابت يتم فيه تحديد موعد البدء وموعد االنتهاء من التعلم

ß .االعتامد عىل هيكلية معينة يف التصميم

ß .التأسيس عىل منحى بيداغوجي يف تنظيم وعرض املحتوى واألنشطة

ß .اعتامد نتائج التعلم كمخرجات

ß  التغذية التعلم وتقديم  التعلم لغرض مراقبة عملية  بيانات وتحليالت  توفري 

الراجعة املناسبة للمعلمني والقامئني عىل املوكس. 

حدد أبو خطوة )2016(، الفوائد املهمة التي يحققها استخدام املوكس كام ييل:

 1. أنها عاملية ال تتقيد بالحدود الجغرافية أو الزمانية أو الثقافية أو الدينية.

 2. متاحة بعدة لغات، كام ميكن ترجمتها للغات أخرى.

 3. تناسب عددا كبريا من املتعلمني يف مختلف الثقافات.

 4. تساعد عىل تبادل الخربات بني املتخصصني يف دول العامل املختلفة؛ مام يحقق مفهوم 

عوملة التعليم.

 5. تساعد يف التنمية البرشية للموظفني والعاملني يف مختلف املجاالت.

 6. ميكن إنتاجها ونرشها يف مدة زمنية قصرية.

ساعات  أو  أيام  عدة  يتجاوز  ال  فأكرثها  لدراستها،  طويلة  زمنية  لفرتات  تحتاج  ال   .7 

للدراسة.

 8. تناسب الطلبة، والخريجني، والعاملني يف املهن املختلفة.

 9. غالبا ما تقوم بتصميمها وإنتاجها وإدارتها مؤسسات تعليمية عاملية مرموقة.

الخربات،  تبادل  عىل  يساعد  مام  مجموعات؛  يف  التعلم  عىل  معظمها  يف  تعتمد   .10 

والفهم املشرتك للمقرر.
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 11. تحقق هدف التعلم الذايت والتعلم مدى الحياة.

 12. تعمل عىل نرش دميقراطية التعليم وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع األفراد يف العامل 

دون النظر لجنس أو عرق أو لغة.

 13. تضييق الفجوة العلمية بني املجتمعات املتقدمة والنامية.

وهي  املوكس  تسمية  تشكل  التي  للمفردات  الباحثني  بتحليل  يتعلق  فيام  أما 

 )Massive Open Online Courses( املساقات املفتوحة املبارشة عالية االستقطاب

فكانت كام ييل:

ß  تشري إىل قابلية هذا الشكل التعليمي :)Massive( عالية االستقطاب/ضخمة
التوسع يف مكوناته تكنولوجيا، ويقصد  إىل استقطاب عدد كبري من املتعلمني وقابلية 

بذلك قدرة منصات املوكس عىل استيعاب أعداد املتعلمني الكبرية، وتربويا يقصد بها 

القدرة عىل إضافة مواد تعليمية وتعيينات وأنشطة وكذلك تصميم بيئات تعلم متنوعة 

كاملدونات وساحات النقاش والعمل التعاوين وغريها. 

ß  يف االنفتاح  معنى  حول  اآلراء  تضارب  من  الرغم  عىل   :)Open( مفتوحة 
التسمية إال أنه ميكن إجامل هذا التضارب يف ثالثة جوانب أساسية وهي:

- مجانية الخدمة التعليمية املقدمة وعدم وجود قيود أو رشوط لتسجيل املتعلمني، 
كام هو الحال يف التعليم النظامي، وأخريا االنفتاح يف الوصول إىل هذا النوع من التعليم 

يف أي وقت ويف أي مكان، دون قيود للوقت واملكان. 

- انفتاح املحتوى التعليمي، حيث يتيح للمتعلمني من مستويات مختلفة محتويات 
عىل نحو انتقايئ، وبالتايل يعزز هذا االنفتاح مرونة التعلم لدى املتعلمني. 

من  أي شخص  متّكن  حيث  املصدر،  املفتوحة  واملنصات  للربامج  بالنسبة  االنفتاح   -
الحصول عىل شفرة املصدر دون منعه من استخدام الشفرة أومن تعديلها أو تطويرها. 

ß  أي تتم العملية التعليمية عرب اإلنرتنت من خالل الشبكة :)Online( مبارشه
العنكبوتية. وهناك من يدعي أنه ميكن تعزيز املساقات يف الربامج الدراسية النظامية 

من خالل مساقات املوكس بحيث يصبح التعلم مدمجا أو بطريقة الفصول الدراسية 

املعكوسة.

ß  التعلم هي  أمور  بثالثة  تتميز  املوكس  مساقات   :)Courses( مساقات 



139

املستقل املوجه ذاتيا مع إرشاف محدود أو بدون إرشاف. واألمر الثاين التعلم من خالل 

املجموعات/التعلم التعاوين والتواصل مع متعلمني آخرين ودعم األقران. أما األمر الثالث 

فيتمثل يف ما تقدمه هذه املساقات من سبل التيسري للمتعلمني لتخطي ما قد يعرتضهم 

من صعاب أثناء تعلمهم سواء كان ذلك من خالل املعلمني أنفسهم بشكل مبارش أو 

من خالل التعليامت الواضحة التي توفرها هذه املساقات ليك يتبعها املتعلمون إلمتام 

عملية تعلمهم. 

اآليت  التعريف  استخالص  ميكن  املوكس  ملفهوم  استعراض  من  سبق  ما  خالل  من 

ملساق موكس: 

)هي تطور جديد للتعليم عن بعد يتحقق بشكل أسايس عن طريق التعلم 
املعزز  املفتوح  التعليم  مفهوم  عن  انبثق  والذي  االجتامعي،  والتفاعل  الذايت 
باملستحدثات التكنولوجية املعتمدة عىل اإلنرتنت من أجل الوصول إىل التعليم 

الشامل العاملي مجانا(.

2 .4 األسس النظرية للموكس

التي تتيح للمتعلم املساقات  التعلم الشخصية  تعتمد هذه املساقات مبدأ بيئات 

التي تلبي رغباته واحتياجاته بغض النظر عن مكان تواجده أوإمكاناته املادية، وكذلك 

التعلم القائم عىل الكفايات )Competency-Based Learning( من خالل املشاركة 

الجامعية مع الزمالء والخرباء املدعمة بأدوات التواصل املتنوعة. 

املشاركة  هذه  أن  إىل  لقاءاته  إحدى  يف   )George Siemens,2001( سيمنز  يشري 

التعلم  مهارات  اكتساب  عىل  املتعلم  تساعد  موزعة  معرفية  قاعدة  بناء  إىل  تؤدي 

مدى الحياة واالستقاللية )Independency( يف التعلم ومتكينهم من إنشاء الشبكات 

التواصلية التي تستمر ملا بعد فرتة التعلم بحيث ميكن لهؤالء الطلبة ومن خالل التكرار 

واملامرسة أن يصبحوا الخرباء الذين يقومون بتعليم اآلخرين. 

النظرية  مبادئ  إىل  تستند  املوكس  أن  يبني  عندما   ،)2010( أبو خطوه  ذلك  يؤكد 

االتصالية التي قدمها كل من: سيمنز، ودوينز )Downes & Siemens(، ويضيف أن 

نظرية التعلم االتصالية تتوافق مع احتياجات القرن الحادي والعرشين، والتي تأخذ يف 

االعتبار االتجاهات الحديثة يف التعلم، واستخدام التكنولوجيا والشبكات يف الجمع بني 
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العنارص ذات الصلة يف كثري من نظريات التعلم، والهياكل االجتامعية، والتكنولوجيا لبناء 

نظرية قوية للتعلم يف العرص الرقمي.

 Intra( والنقاشات البينية )Computerized Assessment( إن التقييم املحوسب

عملية  يف  تقدمه  حول  للمتعلم  الراجعة  والتغذية  الدعم  توفر  التي   )Discussions

التعلم، تعترب من السامت األبرز لهذه املساقات )Audacity, 2012(. فقد أشار كل من 

الشيب )2000( وحامدة )2009(، إىل أهمية تبيان حالة املتعلم األدائية خالل تعلمة 

وما لذلك من آثار إيجابية وتحفيز له عىل االستمرار والتقدم يف عملية التعلم. 

 )Jonassen,1991( وقد أوضح الكثري من مؤيدي املدرسة البنائية، أمثال جوناسن

وجالرسزفيلد )Von Glasersfeld, 1996( وإيرنست )Ernest, 1995( وغريهم، أن بناء 

املعرفة )Knowledge Construction( ال يتم إال من خالل إحداث التفاعل املناسب 

بني املتعلم والبيئة املحيطة ومشاركته يف العملية التعليمية حيث إن النقاش والتغذية 

الراجعة هام من أوجه هذا التفاعل واملشاركة. 

فاعتامد هذه املساقات عىل التكنولوجيا الحديثة، التي ال يتم توظيفها لتوصيل املواد 

التعليمية فقط، وإمنا أيضا إلتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر وتسهيل التواصل بني 

املتعلمني، وكذلك تقديم أنواع مختلفة من اسرتاتيجيات التقييم، من شأنه إثارة دافعية 

املتعلم وزيادة اهتاممه بالتعلم وكذلك التوجيه املناسب واملتابعة املستمرة له خالل 

فرتة تعلمه، كل ذلك يتم أخذه بعني الحسبان عند تصميم مثل هذه املساقات الدراسية.

ومن بني األسس النظرية التي اعتمدتها املساقات املفتوحة املبارشة عالية االستقطاب 

مبدأ التعلم الذايت املوجه )Self-Directed Learning( الذي يعتمد عىل توفري الدعم 

 Knowles,( مبفره  التعلم  عملية  ومتابعة  مسايرة  عىل  وتحفيزه  للمتعلم  والتشجيع 

 .)1975; Mezirow, 1985; Hiemstra, 2004

يعرف نولس الذي يعترب من رواد مجال تعليم الكبار )Adult Education(، التعلم 

الذايت املوجه عىل أنه “العملية التي متكن األفراد من أخذ روح املبادرة دون مساعدة 

اآلخرين يف تشخيص حاجاتهم التعليمية وتشكيل أهدافهم التعليمية وتحديد املصادر 

املادية والبرشية املطلوبة للتعلم وتقييم نتاجات تعلمهم” )ص:18(. 

فتوفر مصادر التعلم املفتوحة بجانب الشبكات االجتامعية متكن أعدادا كبرية من 

املتعلمني من الوصول إىل املعرفة دون الحاجة للتسجيل املسبق يف مؤسسة تعليمية 
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فالتقييم  شخيص.  معلم  توفر  وجود  حتى  أو  معني  درايس  برنامج  بدخول  اإللزام  أو 

املحوسب والتحاور الجامعي وتوفري التعيينات، كل ذلك من شأنه تشجيع املتعلمني عىل 

التعلم وتوفري التغذية الراجعة ملدى تقدمهم يف التعلم يف مثل هذه املساقات.

3. تصنيف مساقات املوكس

يجد املتتبع ألدبيات املساقات املفتوحة املبارشة عالية االستقطاب أن مصطلح هذا 

يكتبون يف  الكثري ممن  لدى  الفهم  الخلط وسوء  نوعا من  أوجد  املساقات  النوع من 

هذا  معنى  تربز  التي  الكتابات  بعض  فنجد  املبارش.  والتعلم  بعد  عن  التعليم  مجال 

املصطلح ليشمل جميع أشكال التعلم اإللكرتوين املبارش عرب الشبكة. 

فعىل الرغم من ظهور حركة املوارد التعليمية املفتوحة )OER( قبل أكرث من عقد 

من الزمن، إال أن مصطلح هذه املساقات )MOOC( قد متت صياغته يف العام 2008 

من قبل كل من كورمري ) Dave Cormier( من جامعة جزيرة األمري إدوارد وبرايان 

الليربايل  التعليم  يف  للتكنولوجيا  الوطني  املعهد  من   )Bryan Alexander( الكساندر 

 Connectivism and Connective( استجابة ملقرر باسم التواصلية واملعرفة املرتابطة

أثاباسكاوستيفن دونز  الذي قدمه جورج سيمنز من جامعة   )Knowledge:CCK08

 .)Wikipedia :من املجلس الوطني لألبحاث )املصدر

ونظرا لوجود مناذج عدة للمساقات املفتوحة وليس بالرضورة أن تكون “جامعية 

عامة مبارشة”، وقد ال تخضع لتصميم معني، وقد ال يكون التقييم متوفرا فيها، وما دامت 

الرضوري  فإنه من  االستقطاب،  عالية  املبارشة  املفتوحة  باملساقات  تعنى  الورقة  هذه 

الرتكيز عليها دون سواها وعىل ما إذا كان هناك مناذج معينة تقع ضمنها.

 )Cormier, يشري العديد ممن كتبوا يف املساقات املفتوحة املبارشة عالية االستقطاب

 2008; Masters,011; Siemens, 2012; The College of St. Scholastica, 2012(

 )xMOOCs( إىل أنه ميكن التمييز بني نوعني رئيسيني من هذه املساقات: اإلكس موكس

.)cMOOCS( واليس موكس

 xMOOCs3 .1 مساقات اإلكس موكس

يشري الحرف )x( يف بداية هذه التسمية إىل اختصار كلمة eXtended أي امتداد. 

تقدمها  التي  الخدمة  املساقات من خالل طبيعة  النوع من  التعرف عىل هذا  وميكن 
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الفيديو  وأفالم  كاملحارضات  املصورة  التعلم  األوىل عىل مصادر  بالدرجة  تعتمد  والتي 

وتقديم االختبارات وبعض املواد التدريسية األخرى )سيمنز،2012(. 

يشري دونز )2013(، إىل أن حرف إكس يف بداية هذا املصطلح الذي يكتنفه الغموض 

الذي ال يتم تقدميه كمقرر ضمن برنامج  املقرر  ميكن أن يكون ذا داللة عىل طبيعة 

درايس وإمنا يقدم كامتداد ضمن هذه املساقات التي تتضمنها الربامج الدراسية. وقد 

أشار سيمنز إىل نقد البعض لتصميم هذا النوع من املساقات بسبب تركيزه عىل املحتوى 

نفسه يف املساقات التقليدية وكذلك اعتامده عىل املعلم الذي يقوم هو نفسه بعملية 

 knowledge( املعرفة  ازدواجية  عليه  أطلق  وبالتايل  التقليدية،  بالصورة  التدريس 

إعادة  عىل  تشتمل  أن  ميكن  املساقات  هذه  يف  التعلم  مصادر  لكون   ،)duplication

للمعلومات حتى وإن كانت بصيغ مختلفة. 

لكونها ال تؤسس  املساقات  النوع من  انتقادات أخرى إىل هذا  بينام وجه آخرون 

مجموعات تعلم طويلة األمد بسبب اعتامدها عىل مبدأ نقل املعرفة فقط )كاولويج, 

ينتهي  موكس  اإلكس  مساقات  يف  االجتامعي  التواصل  أن  كاولويج  ويدعي   .)2012

بنهاية الفرتة التعليمية للمقرر وال يتم استغالله بطريقة مفيده. وعىل الرغم من هذه 

يف  الخرباء  مع  التواصل  املتعلمني  متنح  أنها  إال  املساقات،  من  النوع  لهذا  االنتقادات 

املجاالت املختلفة، وهذا التواصل يتمثل يف الوصول إىل املواد الدراسية ووجهات نظر 

خبرية ال تتوفر للمتعلمني اآلخرين بالطرق التقليدية.

الطلبة  أعداد  زيادة  إمكانية  من  املساقات  من  النوع  هذا  متكن  من  الرغم  عىل 

النوع  لهذا  انتقادا  يوجه  من  هناك  أن  إال  التقليدية  باملساقات  مقارنة  بها  امللتحقني 

يتمثل يف انعدام التفاعل بني املدرس والطالب وأنها تنطوي عىل تفاعالت محدودة بني 

الطالب وزمالئهم.

هناك العديد من األمثلة ملساقات دراسية تقع ضمن تصنيف اإلكس موكس ومنها:

ß  )CS221: Artificial Intelligence: Principles and Techniques( مقرر

من جامعة ستانفورد. 

ß .)www.coursera.org( املساقات التي تقدمها كورسريا

ß )www.audacity.com( املساقات التي تقدمها أوداسيتي
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ß .)www.khanacademy.org/( املساقات التي تقدمها أكادميية خان

يشري كل من مكلوفلني وماكنوين )McLoughlin, & Magnoni,2017( إىل أن هذا 

النوع من املساقات يتبنى املدرسة السلوكية التي تركز عىل املحتوى بدال من التواصل 

والتفاعل مع املتعلمني. 

  cMOOCs3 .2 مساقات اليس موكس

إن املبدأ الذي يقوم عليه هذا النوع من املساقات انبثق عن أفكار جورج سيمنز 

 Connective( املرتابطة  واملعرفة   )Connectivism( التواصلية  عىل  تركز  التي 

املتعلمني  ربط  خالل  من  التعلم  تعزيز  موكس  اليس  اعتمدت  فقد   .)Knowledge

التعليمي  املحتوى  باستكشاف  املستخدمني  مجموعات  تقوم  بحيث  التعلم  بشبكات 

الذي من خالله يتم تكوين معارف جديدة تحددها األهداف التعليمية. 

يشري كل من موريس وستوميل )Morris and Stommel, 2012( إىل أن تصميم 

هذه املساقات يتيح للمتعلمني مزيجا من الفرص التعلمية تشتمل عىل التعلم الفردي 

والتعلم عىل غرار منوذج الغرفة الصفية وكذلك التعلم من خالل املجموعات الصغرية 

وهذا كله مينح املتعلمني فرصة مامرسة الخربات التعلمية. 

وبحسب دونز )Downes, 2013( فإن عمليتي التعليم والتعلم يف مساقات اليس 

موكس تتضمن أربعة أنشطة هي التجميع والتعديل والتطويع ألغراض أخرى والتغذية 

الراجعة. 

وبدال من أن يتم تقديم املساقات بواسطة مدرب فردي، كام هو الحال يف املساقات 

مجموعات  تضم  موكس  اليس  مساقات  فإن  موكس،  اإلكس  مساقات  أو  التقليدية 

أدوات  التي توفرها  بينهم  التفاعل  إتاحة سبل  يتعلمون معا من خالل  املتعلمني  من 

كاملدونات ومجموعات التعلم وبيئات التواصل االجتامعية. 

ويعترب املشاركون يف هذا النوع من املساقات مدرسني ومتعلمني، عىل العكس من 

املساقات التي تقدمها اإلكس موكس حيث يكون كل مشارك فيها إما متعلام أو مدرسا. 

التي تتميز  التي يتبناها كل من سيمنز ودونز  الرتابطية  يأيت ذلك من خالل املنهجية 

بإتاحة الحرية للمتعلمني بإدارة وقتهم ومواردهم ومسارهم التعليمي. 

متقدمة مام  امتالك مستويات  املتعلمني  يتطلب من   MOOC النوع من لكن هذا 
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يسمى “مهارات القرن الحادي والعرشين” كالعمل التعاوين واإلبداع والتفكري الناقد وحل 

.)McLoughlin, & Magnoni,2017( املشكالت عىل حد ادعاء كل من مكلوفلني وماكنوين

4. منصات املوكس العاملية والعربية

املعرفة  نرش  يف  املساهمة  وجوب  فكرة  تتبنى  التي  املؤسسات  من  العديد  هناك 

وإتاحتها للجميع دون رشوط أو قيود. وقد كان للتوجه لتوظيف املوكس األثر الكبري يف 

ترجمة تطلعات هذه املؤسسات. فظهرت العديد من املنصات الخاصة بهذا النوع من 

التعليم والتي تفاوتت يف طبيعة املحتوى التعليمي وطريقة اإلتاحة وكذلك اسرتاتيجيات 

التعليم املتبعة، فبعضها اعتمد عىل استخدام الفيديو فقط: مثل املحاكاة، واملحارضات 

املسجلة، والعروض التعليمية، كام تفاوتت أيضا الفرتة الزمنية لدراسة تلك املساقات. 

يبني الجدول رقم 1 بعض منصات املوكس األشهر عامليا.

جدول رقم )1( منصات املوكس حول العامل *

السامتمنصات

EDX

تقوم عليها كل من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.- 
يسعى النظام األسايس املفتوح فيها إىل متكني الوصول املفتوح إىل التعليم - 

الجيد.
املساقات مزيج من مساقات كل من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس - 

للتكنولوجيا.
غري هادفة للربح. تأسست يف عام 2012.- 
تحتوي تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية.- 

Udacity

شارك يف تأسيسها الربوفيسور يف جامعة ستانفورد، الذي بدأ تقديم دورات - 
يف علوم املعلومات عرب اإلنرتنت.

ليس لديها رشيك جامعي.- 
رشكة ربحية. تأسست يف عام 2012.- 
تحتوي تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية.- 

Coursera

رشكة ريادة األعامل االجتامعية، التي تشرتك مع أفضل الجامعات يف العامل.- 
تأسست من قبل اثنني من أساتذة علوم الحاسوب من جامعة ستانفورد - - 

. NGدافني كولر وأندرو
رشكة ربحية. تأسست يف عام 2012.- 
تحتوي تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية.- 



145

FutureLearn

تضم أربعة رشكاء غري جامعيني: املتحف الربيطاين واملجلس الثقايف الربيطاين - 
واملكتبة الربيطانية ومدرسة السينام والتلفزيون الوطنية.

مساقاتها من جامعات اململكة املتحدة الرائدة وبعضها من خارج اململكة - 
املتحدة، عىل سبيل املثال. جامعة كيب تاون.

رشكة متولها وتديرها الجامعة املفتوحة، اململكة املتحدة. تأسست يف 2012.- 

Iversity
منصة التعليم عرب اإلنرتنت األوروبية. - 
تأسست من قبل كل من جوناس ليبامن وهانيس كلوبر.- 
تأسست يف أكتوبر 2013.- 
 -.ECTS تقدم مساقات معتمدة من قبل نظام االعتامد والتحويل األورويب

 * املصدر )Adham, and Lundqvist ،2015(، متت الرتجمة بترصف

أما فيام يتعلق مبنصات املوكس العربية فقد كانت كل من األردن والسعودية ولبنان 

ومرص من أوىل الدول التي ظهرت فيها منصات موكس تقدم خدماتها للمتعلمني العرب. 

ويضح الجدول رقم 2 هذه املنصات يف تلك الدول.

جدول رقم )2( منصات MOOC يف الدول العربية *

السامتمنصات

إدراك )األردن(

أول بوابة إلكرتونية ضخمة مفتوحة عىل اإلنرتنت للعامل العريب.- 
ترشف عليها امللكة رانيا.- 
مدعومة من: EDX، وجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- 
غري هادفة للربح. بدأت يف عام 2013.- 
تعتمد الرتجمة العربية ملساقات عاملية مختارة.- 

رواق )السعودية(
بناء مناهج تعليمية عرب اإلنرتنت ملنطقة الرشق األوسط.- 
أسسها رجال األعامل السعوديان: فؤاد الفرحان وسامي الحصني.- 
غري هادفة للربح. بدأت يف عام 2013.- 
تعتمد اللغة العربية.- 

ميافرسيتي )لبنان(

لتقديم دورات دراسية أصلية -  اإلبداعي  املجتمع  الخرباء يف  اجتامع  نتاج 
حول مجموعة من املواضيع من وسائل التواصل االجتامعي والتسويق.

مفتوحة للعامل العريب مبا يف ذلك شامل أفريقيا.- 
غري هادفة للربح. بدأت يف عام 2013.- 
تعتمد اللغة العربية.- 



146

سكيل أكادميي 
)مرص(

تقدم هذه األكادميية والتي كانت تعرف سابقا باسم Eduudle أكرث من - 
10000 مقرر عرب اإلنرتنت.

غري هادفة للربح. بدأت يف عام 2013.- 
تعتمد اللغة اإلنجليزية.- 

* املصدر )Adham, and Lundqvist ،2015(، متت الرتجمة بترصف

5. املسئولية األخالقية وحقوق اآلخرين الخاصة بهذه املساقات 

عالية  املبارشة  املفتوحة  باملساقات  الخاصة  والنرش  التأليف  حقوق  مسألة  تعترب 

الراعية لهذه  االستقطاب مهمة لجميع األطراف معلمني ومتعلمني وكذلك املؤسسات 

مصورة  ومحارضات  نصية  تعليمية  مواد  من  املساقات  هذه  تحتويه  فام  املساقات. 

وتعيينات واختبارات وأنشطة تعليمية وغريها، وكذلك ما تتضمنه من نقاشات ونتاجات 

تختلف  ال  ذلك  كل  تسهيالت،  من  الراعية  املؤسسة  تقدمه  ما  إىل  إضافة  للمتعلمني 

حقوقه عن حقوق املساقات التقليدية سواء كانت وجاهية أم عرب اإلنرتنت. فعىل الرغم 

من كون هذه املساقات مفتوح وعامة، فإن هذا ال يعني أن هذا االنفتاح هو بنفس 

املستوى الذي يخول املستخدم حرية الترصف كام هو الحال يف مفهوم االنفتاح يف حالة 

الفكرية ملحتويات هذه املساقات خاصة وملكا  امللكية  املفتوحة، وإمنا تبقى  املصادر 

ألصحابها. 

اعتمدت هذه املساقات الجامعية يف العديد من الجامعات مبادئ الدخول املفتوح 

 ،)MOOCs( منذ بدايات ظهورها وقبل أن تتخذ اسمها الشائع اآلن )Open Access(

حيث متنح هذه املبادئ بحسب موسوعة )Wikipedia( الدخول غري املرشوط للمصادر 

سواء كانت أبحاثا أو دراسات أو كتبا أو غريها من املؤلفات رشيطة أن يكون االستخدام 

ذا طابع علمي أكادميي عرب اإلنرتنت. 

الذي صممه معهد ماساتشوستس  املفتوحة  التعليمية  املناهج  اتسم مرشوع  فقد 

للتكنولوجيا وكذلك مرشوع مساقات جامعة ييل املفتوحة بتوفري املواد التعليمية تحت 

املستخدمني من مشاركة  الذي ميكن   )Creative Commons( اإلبداعي  املشاع  باب 

وإعادة توزيع وتشكيل املواد التعليمية بالصورة التي يريدونها ما دامت نتاجاتهم سيتم 

استخدامها يف نفس ظروف تلك املواد التعليمية. 
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هناك بعض املؤسسات األخرى مل تنتهج هذا النهج يف تقديم مساقاتها أو موادها 

التعليمية كام هو الحال يف نظام الدخول لدى كورسريا واوداسيتي. فقد وضعتا ضوابط 

للمواد  املتعلمني  استخدام  طرائق  وتحدد  الدخول  حرية  تقيد  النرش  بحقوق  تتعلق 

الدراسية. ففي رشوط الخدمة التي ألوداسيتي )www.Audacity.com( نجد مثال تبيني 

حقوق امللكية الفكرية لجميع املواد التي توفرها بجميع أشكالها وأنها محمية مبوجب 

حق مؤلفيها. أما كورسريا )www.coursera.com( فإنها متنح املتعلمني حرية محدودة 

أو  تعديالت  بأية  القيام  متنح  وال  واستخدامها  التعليمية  للمواد  بالدخول  تتمثل  جدا 

نسخ أو إعادة توزيع لهذه املواد وبالتايل تحدد طبيعة االستخدام باالستخدام الشخيص 

فقط، بينام تشرتط أوداسيتي عىل املتعلمني أن يقروا بأن أي نتاج تعليمي يقومون به 

ويتم رفعه عىل موقعها يكون ملكية حرصية لها وبالتايل يكون لها حرية الترصف بهذه 

النتاجات التعليمية حتى لو كانت ألغراض تجارية. من هنا نالحظ أن مثل هذه الرشوط 

تكون لصالح مزودي الخدمة عىل حساب املستفيدين أي املتعلمني. 

الجامعات  يف  االعتيادية  الحاالت  يف  املتعلمون  بها  يقوم  التي  التعلم  نتاجات  إن 

ال تواجه مثل هذه الرشوط من قبل جامعاتهم. ولكن حتى وإن اعتمدت الجامعات 

عىل مزودي خدمة املوكس اآلخرين مثل كورسريا وأوداسيتي، فمن املفروض عىل هذه 

تعلم  نتاجات  من  االستفادة  أجل  من  املزودين  هؤالء  لرشوط  تخضع  أن  الجامعات 

الجامعات بإعدادها، فتصبح  التي يقوم معلمو هذه  التعليمية  طلبتها أو حتى املواد 

ملكا لهؤالء املزودين لهم حق الترصف به  كام يشاؤون. 

املتبعة  سياساتها  عىل  املحافظة  أجل  من  الجامعات،  تقوم  أن  املفرتض  من  لذلك 

وذات الصلة بحقوق النرش وامللكية الفكرية، بتصميم منصاتها الخاصة وإعداد البنى 

التحتية يف مؤسساتها التعليمية ليك تكون لديها حرية التعامل مع مساقاتها ومعلميها 

ومتعلميها بحرية أكرب وبصورة تناسب سياساتها التعليمية.

مبؤسسات  توظيفها  وجدوى  الشاملة  الجودة  عىل  املوكس  انعكاسات   .6

التعليم العايل 

أن  إال  العريب،  الوطن  يف  ومؤسساته  العايل  التعليم  عهد  حداثة  من  الرغم  عىل 

هذا النوع من التعليم يف تطور ومنو متسارعني. فقد أصبحت هناك مئات الجامعات 
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واملعاهد الحكومية واألهلية والخاصة عىل امتداد الوطن العريب، وإن تفاوتت أعدادها 

بني دولة وأخرى. 

وقد حتم كل من التطور العلمي والتكنولوجي عىل هذه املؤسسات رضورة إعادة 

النظر يف أداءاتها التعليمية والربامج التي تقدمها تزامنا مع بروز قضية من أهم القضايا 

التي تعايشها هذه املؤسسات وهي قضية ضامن الجودة. 

عملها  جودة  لضامن  الجهود  بذل  تعليمية  مؤسسة  كل  عىل  لزاما  أصبح  فقد 

منظمة  “عملية  أنه  الجودة عىل  )2008(  ضامن  اليونيسكو  وقد عرفت  ومخرجاتها. 

ذات سريورة ممتدة زمنيا )من سنة إىل سنتني( يتم فيها تقييم مؤسسة التعليم العايل 

ككل )الضامن املؤسيس( أو تقييم أحد برامجها )الضامن املتخصص( بناء عىل الئحة من 

املعايري املتفق عليها”.

ومبا أن الضامن املؤسيس يعنى مبدى مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل وكذلك 

مدى تلبية هذه املخرجات لحاجات املجتمع فقد ظهر تحد أمام هذه املؤسسات يتمثل 

يف “النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات املجتمع” )عبد املجيد، 2006(، إضافة 

إىل مشكلة التمويل “حيث إن االعتامدات املالية الحكومية املتاحة تتجه نحو النقص 

وذلك باملقارنة بحجم الطلب عليه، ويعزى ذلك إىل النمو السكاين الرسيع حيث تتزايد 

أعداد الطالب يف سن التعليم العام، ومن ثم يرتفع عدد الراغبني يف االلتحاق مبؤسسات 

التعليم العايل، هذا فضال عن ارتفاع تكلفة الطالب يف املرحلة الجامعية مقارنة بتكلفة 

أي مرحلة أخرى” )نفس املصدر(. 

نهجها  تطوير  إىل  بحاجة  العريب  الوطن  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  فإن  وبالتايل 

التعليمي ملواجهة الضغط املتزايد عىل الطلب لاللتحاق بهذه الجامعات، وتعزيز دور 

التعليم العايل العريب يف تنمية صناعات املعرفة يف عرص يسوده اقتصاد املعرفة.

إن التحديات السابقة وغريها من التحديات ميكن التغلب عليها من خالل االستفادة 

من التجارب الغربية ومواءمتها لتتناسب مع السياق الخاص ملؤسسات التعليم العايل 

يف الوطن العريب. فجودة أداءات الربامج التعليمية التي يتم طرحها يف هذه املؤسسات 

يعتمد بالدرجة األساس ، إضافة لعوامل أخرى، عىل املعلم وما يقوم به من أدوار كبرية 

ومؤثرة يف مخرجات العملية التعليمية املمتثلة بالخريجني. 

واالرتقاء  النهوض  متطلبات  تلبي  تعد  مل  التعليمية  للمامرسات  التقليدية  فالطرق 
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أداء  وطرق  مستويات  يف  الحاصل  للتفاوت  ونظرا  العايل.  التعليم  مؤسسات  مبستوى 

التطوير املهني لديها، فمن  املعلمني يف هذه املؤسسات، والتي رمبا تعود إىل مشكلة 

املعلمني من  أداء  املمكن أن تلعب مساقات املوكس دورا مهام يف اإلسهام يف تطوير 

خالل:

ß  واألنشطة التعليمية  املواد  حيث  من  املساقات  هذه  تصميم  عىل  االطالع 

املصاحبة واالختبارات وغريها من أجل تصميم مساقات مامثلة. 

ß  االستفادة من وسائط التواصل االجتامعية التي توظفها هذه املساقات والتعرف

عىل إمكاناتها من أجل استخدامها.

ß  توجيه الطلبة للتسجيل يف هذه املساقات لتعزيز ودعم املساقات التي يقومون

بتدريسها يف برامجهم التي تطرحها مؤسساتهم التعليمية.

ß  التعرف عىل اسرتاتيجيات وطرائق تدريسية وأساليب تقييم حديثة مام يساهم

يف تطويرهم املهني.

ß  املؤسسة مستوى  عىل  بينهم  فيام  والتعاون  للتنسيق  للمعلمني  املجال  فتح 

الواحدة وعىل مستوى القطر وعىل مستوى الوطن العريب ككل.

أضف إىل هذا كله أن التعليم املستمر “مدى الحياة” أصبح مطلبا رضوريا يجب أن 

نوليه أهمية كربى، فلم يعد التعليم اإللزامي يف املدارس حتى التعليم الجامعي كافيا 

لتأهيل املجتمع وتنميته.

وتطوير  تحسني  يف  املوكس  مساقات  تلعبه  أن  ميكن  الذي  الدور  من  الرغم  عىل 

مستوى التعليم العايل يف الوطن العريب إال أن هناك بعض املشكالت التي ميكن أن تحول 

دون االستفادة من هذا النوع من املساقات. 

العديد  إىل   )Adham, and Lundqvist  ،2015( ولندكفيست  أدهم  أشارت  فقد 

هذه  معظم  إطالق  بينها  ومن  العريب،  العامل  يف  املوكس  بحالة  املتعلقة  القضايا  من 

املساقات عىل شبكة اإلنرتنت يف إطار الرشكات الخاصة، والتي من املرجح أن تحد من 

جودتها بصورة عامة وجودة محتواها بصورة خاصة، وقضية انخفاض نسبة املشاركات 

العريب مباهية املوكس. باإلضافة إىل ذلك، تضيف أدهم  العامل  الوعي يف  بسبب نقص 

األساتذة  لتوجيه  املستقبل  يف  العمل  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  أن  إىل  ولندكفيست 

والقادة يف مؤسسات التعليم العايل يف جميع أنحاء العامل العريب، حتى يكونوا أكرث وعيا 
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مبزايا التعلم عرب اإلنرتنت وخاصة املوكس. 

كام ينبغي أن تكون هناك خطة مرحلية إلدخال املوكس إىل بعض الفصول املختارة 

يف الجامعات يف البلدان الناطقة بالعربية.

8. امللخص

عرض هذا الفصل نهجا تعليميا جديدا يقوم عىل تقديم مساقات دراسية مجانية 

ميكن للمؤسسات التعليمية العربية االستفادة منها من خالل توجيه طلبتها ومعلميها 

املعلومات واالتصاالت ساعدت عىل  لها، حيث إن تكنولوجيا  املزودة  نحو املؤسسات 

وقد ترتب عىل  املعرفة.  مصادر  إىل  الوصول  وسهلت  حواجز الزمان واملكان  كرس 

التقدم التكنولوجي ظهور طرق وأساليب عديدة وجديدة للتعليم، تتامىش واحتياجات 

املتعلمني مبختلف مستوياتهم الدراسية وتنوع تخصصاتهم األكادميية. وكان من بني هذه 

التطورات يف املجال التعليمي ظهور املساقات املفتوحة املبارشة عالية االستقطاب. إن 

شيوع هذا النوع من املساقات وأعداد املسجلني فيها يعترب مؤرش واعدا ميكن االستفادة 

منه يف مؤسساتنا العربية سواء عىل مستوى املتعلمني أو عىل مستوى املعلمني فيها. 

عىل  واملبنية  املساقات  هذه  تعتمدها  التي  النظرية  األسس  الفصل  هذا  وقد بني 

نتائج األبحاث والدراسات والتي تشكل يف مجملها القواعد العامة التي تشكل التوجهات 

يف  املتعلم  استقاللية  وكذلك  الجامعي  فالعمل  والتعلم.  التعليم  عمليتي  يف  الحديثة 

التعلم وتبادل الخربات كل ذلك سيؤدي إىل تعلم أبقى أثرا ميتاز باالستمرارية. 

التعليمية سيساعد دون شك عىل  املساقات يف مؤسساتنا  توفري هذه  فإن  وأخرياً، 

من  وكذلك سيكون  العريب،  الوطن  مستوى  املؤسسات عىل  بني هذه  التعاون  تفعيل 

نتائجه تبادل الخربات بني معلمي هذه املؤسسات مام يؤدي إىل املساهمة يف تطويرهم 

املهني. ناهيك عن املساهمة يف إثراء املحتوى العريب عىل الشبة العنكبوتية.

إن تشجيع املؤسسات التعليمية عىل االنفتاح عىل املساقات املفتوحة املبارشة عالية 

االستقطاب واالستفادة منها من خالل عقد الندوات واملحارضات وورش العمل للتعرف 

العربية  العايل  التعليم  الدراسية يف مؤسسات  الربامج  مراجعة مساقات  عليها وكذلك 

ومواءمة املساقات الجامعية املبارشة املفتوحة كداعم ومساند ملساقات الربامج الدراسية 

سيسهم يف نرش الوعي الخاص بهذا النوع من املساقات يف مؤسساتنا التعليمية.
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الفصل الثامن: 

بناء املوارد التعليمية املفتوحة وتبنيها ونرشها

د. جميل إطميزي

1. توطئة

أو  متعلقا مبقدم  التقني(  املنظور  املفتوحة من  التعليمية  )املوارد  الفصل  كان  إذا 

مجهز املورد التعليمي املفتوح، فان هذا الفصل يتعلق بالجامعة واملؤسسة التي تنوي 

أو  كليا  باالستفادة  أو  بتجهيز طاقمها  املفتوحة سواء  التعليمية  املوارد  مبادرة  تفعيل 

جزئيا من املوارد التعليمية املفتوحة من اآلخرين عربا أو من باقي العامل.

التعليمية  املوارد  أو خارطة طريق الستخدام  أو خطة  إطار  اقرتاح  نناقش  وسوف 

املفتوحة ضمن املؤسسات التعليمية. وإن كان سياق الفصل يتحدث عن جامعة فإنه 

ينفع يف أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية.

ومعلومات هذا الفصل سبق نرشها من نفس املؤلف يف ]1[ و ]2[ مع بعض التعديل 

والترصف.

2. إطار استخدام املوارد التعليمية املفتوحة ضمن املؤسسات التعليمية 

لقد تم اقرتاح إطار أو خطة أو خارطة طريق الستخدام املوارد التعليمية املفتوحة يف 

عدد من املصادر: فمثال يوجد بعض منها يف ]5[، كام كتب د. خلف التل مقاال يتضمن 

أن عملية بناء املناهج التعليمية املفتوحة تتكون من خمس مراحل ]3[. 

وقد كتبت د. هند خليفة ]4[، عن هذه املراحل الخمس التي مير بها بناء أي مورد 

تعليمي مفتوح، بناء عىل ما أورده كتاب ]6[، وهي:

1( البحث )Search(: تبدأ بالبحث عن موارد مناسبة تسهم يف تلبية حاجات ورغبات 

املادة التعليمية. وميكن أن يتم ذلك باستخدام محركات البحث العامة أو املتخصصة، أو 

املستودعات الخاصة باملصادر التعليمية أو حتى املواقع الفردية.

2 ( التكوين )Compose(: بعد الحصول عىل املصادر ميكن تشكيل موارد تعليمية 

جديدة من هذه املصادر أو عمل موارد جديدة من الصفر.

3( التكييف )Adapt(: خالل عملية تكوين املوارد التعليمية البد من األخذ يف عني 
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االعتبار االحتياجات الرتبوية والثقافية للبيئة املحلية التي تقوم بإنتاج مورد لها. وقد 

تتطلب هذه التصحيحات والتحسينات الطفيفة إعادة صياغة كاملة الستخدام املورد يف 

سياقات مختلفة.

4( االستخدام )Use(: االستخدام الفعيل للمورد التعليمي يف الفصول الدراسية، وعىل 

شبكة اإلنرتنت، وخالل أنشطة التعليم غري الرسمية وغريها.

إتاحته  التعليمي البد من  املورد  تكوين  االنتهاء من  )Share(: مبجرد  املشاركة   )5

كمورد مفتوح للمجتمع إلعادة استخدامه وحتى تبدأ دورة الحياة من جديد.

املؤسسات  يساعد  مرن،  عمل  إطار  سابق  بحث  يف  إطميزي  املؤلف  اقرتح  كام 

التعليمية والجامعات العربية، ويأخذ خصوصيتها بعني االعتبار، كام يف الرشح والرسم 

اآليت )جميل إطميزي.2015(.

2 .1 ملخص )إطار عمل مقرتح لتبني مبادرة املوارد التعليمية املفتوحة(

التعليمية  املوارد  “مبادرة  لجنة  إنشاء  وتشمل  والتخطيط  التحضري  مرحلة  أوال( 

املفتوحة” والتي من مهامها:

 1( وضع رؤية ورسالة وأهداف املرشوع.

 2( وضع ميزانية تقديرية للمرشوع: وهذه امليزانية مرتبطة بالخطة قصرية األمد.

 3( القيام بحملة توعية مدروسة ألعضاء الهيئة التدريسية. 

 4( القيام بحملة تدريبية حول كيفية إنتاج املوارد التعليمية املفتوحة واستخدامها.

 5( اختيار وتحضري املنصة أو املنصات الحاضنة للموارد التعليمية املفتوحة.

 6( تحديد الرخصة املفتوحة للموارد التعليمية املفتوحة.

ثانيا( مرحلة إنتاج ونرش املوارد التعليمية املفتوحة: 

 1( السامح باملبادرات الفردية ومبادرات املجموعات إلنتاج املوارد التعليمية املفتوحة.

 2( تحويل املوارد املحلية املتوفرة ورقيا ورقميا إىل املوارد التعليمية املفتوحة.

 3( إنتاج موارد جديدة.

بديل  وهي  الستخدامها:  والعاملية  العربية  املفتوحة  التعليمية  املوارد  عن  البحث   )4 

رسيع، ويجسد روح التعاون واملشاركة، ويوفر كام هائال من املوارد، ولكن غالبا ما يلزم 
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تكييف محتويات هذه املوارد للسياق املحيل ويعود ذلك إىل:

- قد يلزم أحيانا تعريب بعض املوارد.
- قد يلزم أحيانا تكييف محتويات بعض املوارد مبا يحرتم ثقافتنا اإلسالمية والعربية، 

فمثال بعض املوارد قد تتضمن مقاطع خادشه للحياء.

- قد يلزم أحيانا تعديل نوع امللف لعدم اشتهار برنامج هذا امللف، أو تخفيض حجم 
مقاطع الوسائط املتعددة.

ثالثا( مرحلة تخزين املوارد التعليمية املفتوحة عىل منصات ونرشها.

رابعا( مرحلة املراجعة املستمرة ملحتويات املوارد التعليمية املفتوحة.

3. الخطة املقرتحة مفصلة

نظرا ألهمية هذا اإلطار للمؤسسات التعليمية والتدريبية، نذكرها مفصلة وهي وإن 

كانت يف سياق جامعة فإنها تنفع يف أية مؤسسة تعليمية.

3 .1 مرحلة التحضري والتخطيط

وهي املرحلة األوىل واملهمة والتي متثل التخطيط لتبني املوارد التعليمية املفتوحة 

الرضورية  الخطوات  وتتضمن  آخرين،  مع  ومشاركتها  ونرشها  واستخدامها  وإنتاجها 

اآلتية:

3 .1.1 إنشاء لجنة “مبادرة املوارد التعليمية املفتوحة”:

والتسمية ليست حرصية، واملهم أن تجمع هذه اللجنة أعضاء ميثلون األدوار اآلتية 

عىل األقل:

 - مسؤول إداري.
 - خبري تكنولوجيا معلومات.

 - خبري يف املوارد التعليمية املفتوحة.
 - خبري تكنولوجيا معلومات – تربوي.

ومن مهام هذه اللجنة:

 1( وضع رؤية ورسالة وأهداف املرشوع:

وضع جدول زمني لخطة قصرية األمد: 3 سنوات مثال كافية ألن يصبح إنتاج    ß
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واستخدام املوارد التعليمية املفتوحة مامرسة عضوية وطبيعية من مامرسات الجامعة، 

وينتهي التعامل معها كمرشوع.

ß  أن يفرتض  املعلومات:  تكنولوجيا  ناحية  من  الجامعة  جاهزية  من  التأكد 

الجامعات العربية جاهزة من ناحية تكنولوجيا املعلومات، فنحن يف عام 2018! ومع 

ذلك، قد يوجد قصور ما يف اآليت، وعىل هذه اللجنة التأكد من حل هذا النقص قبل 

البدء باملرشوع:

-  توفر إنرتنت رسيع يف ساحات وقاعات الجامعة للمدرسني والطلبة،  
-  توفر حواسيب ملن يرغبون يف املشاركة يف مرشوع املوارد التعليمية املفتوحة،  

-  توفر الخوادم والشبكات ومختربات الحاسوب،  
-  توفر الربمجيات واألنظمة ذات العالقة.  

 1( وضع ميزانية تقديرية للمرشوع: وهذه امليزانية مرتبطة بالخطة قصرية املدى.

أمر  هي  التغيري  مقاومة  التدريسية:  الهيئة  ألعضاء  مدروسة  توعية  بحملة  القيام   )2 

متوقع خصوصا من املدرسني وليس الطالب، ولن ينجح أي تغيري دون موافقة وتحمس 

التعليمية  املوارد  باستخدام  واملدربني  املدرسني  إقناع  فإن  الواقع  ويف  فيه.  املنخرطني 

املفتوحة يشكل تحديا كبريا، ويف كثري من األحيان يتم تحديد مقاومة التغيري بناء عىل 

درجة ثقة اآلخرين يف هذا األسلوب الجديد، وأفضل طريقة للتغلب عىل مقاومة التغيري، 

هي توعية الجميع بالفوائد التي ميكن أن يوفرها لهم األسلوب الجديد. وقدميا قيل من 

جهل شيئا عاداه. وهذا يستلزم القيام بحملة توعوية ألعضاء الهيئة التدريسية، ترتكز 

عىل اآليت:

التغيري ال مناص منه، وعىل أعضاء الهيئة التدريسية تفهم ذلك، وبخالف ذلك    ß
فإن الجامعة ستدخل يف طور االنكامش والزوال.

التعلم والتعليم مل يعد رسا وال حكرا عىل أحد، وإن الشفافية واملشاركة  إن    ß
وتبادل الخربات هي عنوان قوة، ومصلحة عظمى للجامعة ومدرسيها وباحثيها وطالبها.

وإن  وأفضلها،  وأجودها  املحتويات  أحدث  توفري  تقتيض  الطالب  إن مصلحة   ß 
الويب  تقنيات  يتعاملون مع  الطالب  التدريس مل تعد ورقية وتقليدية، فكل  أساليب 

والشبكات االجتامعية.
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مصلحة الطالب تقتيض الحصول عىل املوارد واملصادر التعليمية مجانا.  ß 

وغري ذلك مام يناسب خصوصية الجامعة.  ß 

وتختار اللجنة الطريقة املناسبة لتنفيذ الحملة: بوسرتات، محارضات، ورش عمل ... 

إلخ.

وبناء عىل معرفة بواقع األمور يف الجامعات العربية، ولحث أعضاء الهيئة التدريسية 

وتشجيعهم عىل االنخراط يف هذه املبادرة، يجب أن يتم إعالمهم بخطوات عملية، من 

أهمها:

-  إقرار نظام تشجيع إلنتاج واستخدام املوارد التعليمية املفتوحة: والذي قد يتضمن 
مساعدات مالية وتقديم أجهزة، وتخفيض الحمل التدرييس، وشهادات شكر، وغريها.

-  وضع نقاط ملستخدم املوارد التعليمية املفتوحة يف تقييمه السنوي األكادميي. 
األكادميية  الرتقية  نظام  يف  واستخدامها  املفتوحة  التعليمية  املوارد  إنتاج  -  احتساب 

املعتمد يف الجامعة.

واستخدامها:  املفتوحة  التعليمية  املوارد  إنتاج  كيفية  حول  تدريبية  بحملة  القيام    )1

يستخدموها  وأن  املفتوحة  التعليمية  املوارد  مدرسوها  ينتج  أن  الجامعة  أرادت  إذا 

ويشاركوها، فيجب أن تدربهم عىل كيف يقومون باألمر! فمن خربة شخصية يف عدد 

من الجامعات املحلية، فإن بعض أعضاء الهيئة التدريسية يعانون من ضعف مهارات 

للحملة  التغيري. وميكن  الحاسوب واإلنرتنت وقد يكون هذا سببا ملقاومتهم  استخدام 

التدريبية أن تقوم عىل املحاور اآلتية:

عىل  قدرتهم  من  والتأكد  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  عىل  يحتاج  من  -  تدريب 
استخدام الحاسوب واإلنرتنت.

-  التدريب عىل كيفية التعامل مع ملفات املوارد التعليمية املفتوحة ومبا يشمل فتحها، 
ومشاركتها، ونرشها.

-  التدريب عىل كيفية البحث عن املوارد التعليمية املفتوحة العربية والعاملية وتبنيها.
التعليمية املفتوحة ومبا يشمل أنواع وتنسيقات  -  التدريب عىل كيفية إنتاج املوارد 
إلخ.  املتعددة...  الوسائط  وملفات  البي.دي.أف.  وملفات  الويب،  كصفحات  امللفات 

وكذلك القدرة عىل تعديلها وتحديثها.
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 - التدريب عىل بعض القضايا الرتبوية – تكنولوجيا الرتبية.
 1( اختيار وتحضري املنصة أو املنصات الحاضنة للموارد التعليمية املفتوحة: يجب أن 

تقرر اللجنة طبيعة املنصة أو املنصات التي سوف يتم نرش املوارد التعليمية املفتوحة 

عليها، فمثال، قد تقرر:

- توفري منصة خاصة بالجامعة عىل خادمات الجامعة أو خارجها،
- تبني منصات جاهزة مثل منصة مودل )Moodle( عىل خادمات الجامعة أو خارجها،

 )Coursera( وضع املوارد التعليمية املفتوحة عىل منصات عاملية مثل منصة كورسريا -
.)Edx( أو إديكس

- تبني منصات جاهزة مثل منصة مودل )Moodle( عىل خادمات الجامعة أو خارجها،
- أو ميكن تبني أكرث من خيار.

2(  تحديد الرخصة املفتوحة لـلموارد التعليمية املفتوحة: وقد سبق أن بينا أهم الرخص 

املستخدمة يف هذا السياق.

3 .2 مرحلة إنتاج ونرش املوارد التعليمية املفتوحة

وهذه هي املرحلة التي تأيت بعد املرحلة األوىل.ونظرا إىل أن هذا اإلطار مرن، فقد 

البنود اآلتية،  الثاين أو تتوسع يف كل  بالبند األول أو  تكتفي الجامعة يف هذه املرحلة 

والفيصل يف هذا األمر هو ما تم إنجازه يف املرحلة السابقة مبا فيها امليزانية وأي اعتبارات 

راجعة لخصوصية الجامعة:

1(  السامح للمبادرات الفردية ومبادرات املجموعات بإنتاج املوارد التعليمية املفتوحة: 

مرحلة  أنجزت  ما  وإذا  املبادرات.  لهذه  الدعم  أشكال  من  شكال  الجامعة  تقرر  فقد 

التوعية ومرحلة التدريب عىل أكمل وجه فمن املتوقع أن تكون هذه املبادرات من أهم 

بنود إنتاج املوارد التعليمية املفتوحة. 

2(  تحويل املوارد املحلية املتوفرة ورقيا ورقميا إىل املوارد التعليمية املفتوحة: يتوفر عند 

كثري من املحارضين موارد رقمية وورقية مهمة من إنتاجهم، وقد يحتاجون ملساعدة 

وسائط  إىل  املوارد  بعض  كتحويل  املفتوحة  التعليمية  املوارد  إىل  تحويلها  الجامعة يف 

متعددة مثال. وهنا فإن عىل الجامعة تبني خطة لتحويل املوارد و/أو املقررات وتوفري 

عىل  بناء  وأولوياتها  معايريها  الجامعة  تضع  وقد  املحارضين،  تساعد  التي  الطواقم 
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خصوصيتها.

3(  إنتاج موارد جديدة: وقد يكون هذا البند األكرث كلفة، ألنه يتضمن تكليف محارض أو 

مجموعة محارضين بإنتاج موارد تعليمية مفتوحة جديدة، وبالتايل يلزم تقديم حوافز 

وتوفري األدوات واملوارد لهؤالء املحارضين.

4(  البحث عن املوارد التعليمية املفتوحة العربية والعاملية الستخدامها يف الجامعة: وهو 

بديل رسيع، ويجسد روح التعاون واملشاركة، ويوفر كام هائال من املوارد، ولكن غالبا ما 

يلزم تكييف محتويات املوارد التعليمية املفتوحة املتشاركة مع السياق املحيل. ويعود 

ذلك، عىل سبيل املثال، إىل أنه:

-  قد يلزم أحيانا تعريب بعض املوارد.
-  قد يلزم أحيانا تكييف محتويات بعض املوارد مبا يحرتم ثقافتنا اإلسالمية والعربية، 

فمثال بعض املوارد قد تتضمن مقاطع خادشه للحياء.

-  قد يلزم أحيانا تعديل نوع امللف لعدم اشتهار برنامج هذا امللف، أو تخفيض حجم 
مقاطع الوسائط املتعددة، ملراعاة رسعة األنرتنت املحدودة يف أغلب البالد العربية.

عىل أن األساس يف هذه املرحلة، ليس هو إنتاج املوارد التعليمية املفتوحة فحسب، 

بل ال بد من حد أدىن من الجودة، وال بد كذلك من التأكد من اإلمكانية التقنية لنرش 

هذه املوارد، وبالتايل ال بد من القيام باملراجعات اآلتية قبل تخزين ونرش املوارد:

ß  تحديد الطلبة املستهدفني: املورد يلزمه تحديد الطلبة املستهدفني، فالعموميات 
تضعف أي مورد أو مقرر، فمثال مقرر “التجارة اإللكرتونية” يقدم إىل طلبة اإلدارة بغري 

الطريقة التي يقدم بها إىل طالب تكنولوجيا املعلومات.

إمكانية نرشه،  للمورد من حيث  التقنية  القضايا  التأكد من  التقنية:  املراجعة    ß
وحجم ملفاته وأنواعها... إلخ.

ß  املراجعة الرتبوية: ال بد من مراعاة األسس الرتبوية ألي مورد تعليمي مفتوحا

كان أو مغلقا.

ß  التقييم والتعديل: يتم التعديل بناء عىل التقييم من قبل من تعتمدهم اللجنة

ويشمل معايري الجودة، ومن بعض الطلبة النابغني، وذلك بناء عىل البنود السابقة.
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3.3 مرحلة تخزين املوارد التعليمية املفتوحة عىل منصات ونرشها

هذه املرحلة تتضمن تسهيل الوصول، ومتيكن اإلتاحة، ونرش ومشاركة هذه املوارد 

عىل أوسع نطاق، وللجامعة اختيار مجموعة من الوسائل الفعالة إلعالم الجميع مبصادرها 

ومواردها. وقد تقوم الجامعة بنرش أخبار وروابط ومحتويات املوارد التعليمية املفتوحة 

عىل مواقع التواصل االجتامعي واملنتديات وعىل موقع الجامعة، وغريها.

3. 4 مرحلة املراجعة املستمرة ملحتويات املوارد التعليمية املفتوحة

هي  ونرشها  منصات  عىل  املفتوحة  التعليمية  املوارد  تخزين  مرحلة  تعترب  ال 

من  املوارد  ملحتويات  املستمرة  املراجعة  من  بد  ال  بل  التعليمي،  املورد/املقرر  نهاية 

أجل التحديث والتطوير، وهذه إحدى ميزات املوارد التعليمية املفتوحة، سواء كانت 

التحديثات سببها التغري يف الجزء النظري أو العميل يف املورد التعليمي، أو وجود أساليب 

الطلبة  ومن  الزمالء  من  والتعليقات  الراجعة  التغذية  أو  تأثريا،  أكرث  تعليمية  وطرق 

أنفسهم.
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الرسم رقم 1: ينب مخطط إطار العمل املقرتح لتبني مبادرة املوارد التعليمية املفتوحة ]2[.

رسم 1: إطار عمل مقرتح لتبني مبادرة املوارد التعليمية املفتوحة
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4. امللخص

ألهمية تبني مبادرة للموارد التعليمية املفتوحة يف الجامعات واملؤسسات التعليمية 

والتدريبية العربية فإن عىل هذه املؤسسات تفعيل مرشوع للموارد التعليمية املفتوحة 

سواء بتجهيز من طاقمها أو باالستفادة كليا أو جزئيا من املوارد التعليمية املفتوحة من 

اآلخرين يف العامل.

والعامل يشهد كام هائال من املوارد التعليمية املفتوحة وميكن للمؤسسات العربية 

وميكنها  ذلك،  وغري  والرتكيب  والتجزئة  والتكييف  الرتجمة  طريق  عن  منها  االستفادة 

إنتاج موارد تعليمية مفتوحة جديدة أو تحويل ما لديها من مصادر ورقية أو مصادر 

إلكرتونية محمية بحقوق النرش إىل مفتوحة لتفيد الباحثني واملتعلمني والزمالء واألقران 

وبقية الجامعات بل وتفيد بقية العامل.

 وقد ناقش هذا الفصل إطارا أو خطة مقرتحة الستخدام املوارد التعليمية املفتوحة 

وتبنيها ونرشها ضمن املؤسسات التعليمية.

وإن كان الفصل تحدث عن مؤسسة جامعية فإنه صالح ألي مؤسسة تعليمية أو 

تدريبية.
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الفصل التاسع:

الجودة والنوعية يف املوارد التعليمية املفتوحة

د. إسامعيل مكاوي علوي 
أستاذ الفيزياء. عضو اللجنة االستشارية ملرشوع الكتاب املفتوح. كلية العلوم السماللية، 

جامعة القايض عياض مراكش. املغرب 

1. متهيد

تعترب الجودة والنوعية من أهم عنارص تقييم محتويات ومخرجات املوارد التعليمية 

بصفة عامة، واملوارد التعليمية املفتوحة بصفة خاصة. ومن املعلوم أن الجودة يف املوارد 

التعليمية والرتبوية تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش يف املتعلم وبالتايل يف املجتمع كله، 

الرتباط مستوى التعليم مبدى تقدم أو تخلف املجتمعات والدول. كام أن جودة التعليم 

ترتبط مبتغريات كثرية )Bonk, 2009( مثل املناهج الرتبوية والتقنيات البيداغوجية. 

تواجه  ما  املفتوحة، غالبا  التعليمية  املوارد  الجديدة، مثل  األفكار  زد عىل ذلك أن 

مقاومة من بعض الفاعلني املحافظني يف الحقل التعليمي، وبعضهم يحاول التشكيك يف 

نجاعتها وأهميتها يف مستقبل العملية التعليمية. لهذا فإن جودتها ذات أهمية كبرية، 

التعليمية  فهي مطلوبة والزمة لتأخذ هذه املوارد مكانتها كرافد من روافد املنظومة 

للقرن الحادي والعرشين.

التطوير والجودة والنوعية ألنه  املفتوحة تضمن استمرار  التعليمية  املوارد  طبيعة 

من السهل تصحيح وتحيني هذه املوارد باستمرار. ومبا أنها مفتوحة ورقمية يف غالب 

األحيان فإن تحيينها وتغيريها أو إضافة معلومات جديدة إليها أو حذف يشء منها ميكن 

 )Butcher and القيام به مبجهود وتكلفة أقل بكثري مقارنة باملوارد التعلمية غري الرقمية

 .Moore 2011, 2015(

متناول  يف  كونها  املتعلمني  ثقة  وكسب  نوعيتها  وتطوير  جودتها  يف  يساهم  ومام 

الجميع، إذ بإمكانهم التعليق واإلدالء بآرائهم ومالحظاتهم بدون قيود أو عىل أساس آلية 

تقييم متفق عليها تأخذ بعني االعتبار الجانب الرتبوي والفني والتقني. ومن املعلوم أن 
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بعضها يبدأ كمرشوع أويل للتعبري عن فكرة، ومن خالل التعديالت املتكررة واإلضافات 

والتعاون ترتقي جودتها وتتحسن مخرجاتها بهذه الطريقة.

التعليمية املفتوحة،  املوارد  الحفاظ عىل جودة  أنه يجب اإلشارة إىل صعوبات  إال 

نظرا لطبيعتها )املفتوحة للجميع(، وميكن يف غالب األحيان تأليفها أو تعديلها أو كذلك 

نرشها ألي فرد أو مؤسسة أو غريهام بالنرش العشوايئ الذي مل تجر عليه معايري الجودة 

والنوعية املتعارف عليها )قاصدي وطبيب، 2017(، مام يؤدي إىل تدين نوعيتها. 

الجودة  ملعايري  والخاضع  املنظم  العادي  النرش  أهمية  عىل  التأكيد  يجب  ولهذا 

واستخدام أشهر املستودعات واملنصات املفتوحة لضامن مصداقية املعلومة التي تحتوي 

عليها، وكسب ثقة املستعملني لهذا النوع من التعلم. ومام يعقد عملية الحفاظ عىل 

جودة املوارد التعليمية املفتوحة االنفجار الضخم يف عدد املحتويات وكرثة التخصصات 

وتباين املستويات التعليمية والتدريبية. 

وهنا تطرح أسئلة مرشوعة، من بينها: ماهي معايري الجودة التي يجب أخذها بعني 

التعليمية املفتوحة؟ كيف يتم تقييم جودة هذا  االعتبار؟ من سيضمن جودة املوارد 

الكم الضخم من املوارد التعليمية املفتوحة الذي يتكاثر برسعة؟ 

استعنا  إذ  املفتوح،  الكتاب  هذا  من  الفصل  هذا  عنه يف  اإلجابة  ما سنحاول  هذا 

بخربتنا يف هذا امليدان، وتفحصنا بعض املوارد التعليمية املفتوحة التي تطرقت ملوضوع 

الجودة والنوعية، لالستعانة بها كمراجع لتحرير هذا الفصل بطريقتنا. 

املفتوحة،  التعليمية  املوارد  جودة  مبوضوع  املتصلة  املعلومات  بتحيني  وسنقوم 

ومزجها وإضافة أخرى جديدة، ثم إعادة نرشها كعمل مفتوح، يف أحد املستودعات أو 

إحدى املنصات الخاضعة ملعايري الجودة.

2. الجودة والنوعية للموارد التعليمية املفتوحة

والتعليم  الرتبية  ميدان  إىل  والتجاري  الصناعي  امليدان  من  الجودة  مفهوم  انتقل 

يأخذ  التعليمي  املورد  لجودة  تعريف موحد  يوجد  العرشين. وقد ال  القرن  أواخر  يف 

بعني االعتبار كل الخصوصيات. ولهذا سنتطرق ملوضوع جودة ونوعية املوارد التعليمية 

املفتوحة بتفصيل بعض جوانبها الرئيسية ورسد موجز للجوانب األخرى. 
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التالية حسب  النقاط  وسنهتم بجودة املحتوى وكذلك املظهر، وسنخص بالتفصيل 

 )McGill, 2016 & DeVries, 2013( العلمية والبحوث  األكادميية  الدراسات  بعض 

املهتمة باملوضوع: الجوانب الرتبوية، والجوانب التقنية، وسهولة االستخدام. 

واستنادا إىل دراسة تجريبية كمية )Clements and Pawlowski, 2011(، قام بها 

بعض املهتمني مبتطلبات الجودة لدى املستخدمني للموارد التعليمية املفتوحة وكيف 

يساهمون يف هذه العملية، يبدو أن ثالثة عنارص ذات أهمية خاصة كانت حارضة وهي: 

الثقة يف املورد، وتصنيف املؤسسة التعليمية، والتكنولوجيات املستعملة. وميكن تلخيص 

الرؤيتني، حسب املخطط يف الشكل 1:

شكل 1: جودة املحتوى واملظهر يف املوارد التعليمية املفتوحة ومتطلباتها لدى املستخدمني.
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2 .1 املعايري الرتبوية

العمود  تشكل  الرتبوية  املعايري  أن  عىل  التعليمي  بامليدان  املهتمني  معظم  يتفق 

تكون  أن  مفتوح. وميكن  غري  أو  مفتوحا  كان  سواء  تعليمي  مورد  أي  لجودة  الفقري 

املوارد التعليمية املفتوحة دروسا كاملة، أو وحدات دراسية، أو كتبا، أو فيديوهات، أو 

برمجيات،.. إلخ. 

ومن املعايري الرتبوية التي تجمع بني معظمها، نذكر ما ييل: 

أوال: جودة املحتوى التعليمي

إن من خصائص جودة املحتوى أن يكون سلسا وأن يتناسب مع الفئة املستهدفة 

الرتبوية  املوارد  عىل  يحتوي  وأن  التعليمي،  واملستوى  اللغة  حيث  من  املتعلمني  من 

التي تناسب امليدان والتخصص واملوضوع. كام أن الدقة واملوضوعية من سيامت جودة 

املحتوى. 

ثم تأيت األنشطة املالمئة للموضوع والتقوميات لتكمل املحتوى، ومنها يتعرف املتعلم 

يكون  أن  الرضوري  من  أنه  كام  الدرس.  يف  الواردة  للمعلومات  استيعابه  مدى  عىل 

املحتوى مزودا مبراجع كاملة وموثقة ومالمئة لزمانها.

ثانيا: أشكال املحتوى

أشكال املحتوى متنوعة وتختلف من تخصص إىل آخر. لكنه من الرضوري أن يحتوي 

املورد التعليمي املفتوح عىل النصوص النظرية عىل شكل يب.دي.أف )PDF( والدروس 

العلوم  ميدان  يف  وخصوصا  األحيان،  بعض  ويف   .)PPT( عروض  شكل  عىل  امللخصة 

التطبيقية أو الهندسية، يجب أن يضم املحتوى املوارد البرصية كالفيديوهات والصور 

والرسومات الهندسية أو البيانية.

الربنامج  يكون  أن  يستحسن  آنفا،  ذكرناه  ما  عىل  فزيادة  الربمجية،  املوارد  يف  أما 

األصيل مفتوحا وغري مقيد وميكن تغيريه ملالءمة استعامالت وبرامج خاصة.

ثالثا: األنشطة 

تشكل األنشطة رافدا من روافد العملية التعليمية وبها يتمكن املتعلم من التمرين 

ليس  وجودها  أن  إال  الذايت،  التقويم  عىل  تساعد  األحيان  بعض  ويف  تعلمه،  ما  عىل 

)االختبار  املبارشة  األسئلة  الرتبوية:  األنشطة  وكأمثلة عىل  الحاالت.  رضوريا يف جميع 
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والسحب واإلفالت... إلخ( فهي تأيت لتكمل املحتوى، ومنها يتعرف املتعلم عىل مدى 

استيعابه للموضوع. 

لجميع  ومفصلة  كاملة  بأجوبة  مزودا  املحتوى  يكون  أن  الرضوري  من  أنه  كام 

الرتبوي  بالنشاط  القيام  من  االنتهاء  بعد  إليها  الولوج  ميكن  حيث  املبارشة  األنشطة 

مبارشة للتعرف عىل الهفوات واستدراكها قبل املرور إىل املراحل التالية. ويجب التأكيد 

عىل مالءمة األنشطة ملستوى املورد، كام أنها تهيئ املتعلم ملرحلة التقويم التي سنتكلم 

عنها يف الفقرة التالية.

رابعا: التقويم

التقويم هو عملية منهجية تستهدف قياس  إنجازات املتعلم أو الطالب وتبني مدى 

إتقان املهارات واإلملام باملوضوع ومن ثم تحديد جوانب الضعف والقوة عند املتعلم، 

التقويم  يعترب  بالجودة.  لالرتقاء  بها  القيام  التي يجب  املورد  التحسينات عىل  وكذلك 

املامرسات  فعالية  تقييم  من  مُيكِّن  حيث  التعليمية،  العملية  مكونات  من  الرتبوي 

ومترن  تلقاها  التي  للمهارات  إجادته  مدى  ومعرفة  الطالب،  إنجاز  ودرجة  التعليمية 

عليها )دحديا والوناس، 2017(. 

إال أن التقويم، رغم أنه مرغوب فيه، ليس من الرضوريات لبعض املوارد التعليمية 

املفتوحة، ألنها إما ال تحتوي عليه أصال، أوال تلزم املتعلم بها. ويعترب املتعلم أو الطالب 

مجيدا للمهارات التي تعلمها )مثال يف الدروس املفتوحة ذات االستقطاب الواسع( إذا 

استوىف أكرث من 50 باملئة عموما. كام يجب اإلشارة إىل أن التقويم يختلف عن التقييم 

الذي سنتحدث عنه الحقا )انظر الفقرة 3(

2.2 املعايري التقنية

أن  الرضوري  فمن  ولهذا  برسعة،  والبرصية  واإللكرتونية  الرقمية  التقنيات  تتطور 

تواكب املوارد التعليمية املفتوحة وغري املفتوحة هذا التطور. 

املدروسة،  املادة  لتأليف  املستخدم  التكنولوجي  بالجانب  التقنية  املعايري  تختص 

معظم  عىل  املحتوى  عرض  أو  تشغيل  إمكانية  حيث  من  للمحتوى  الفنية  واملعايري 

أنواع األجهزة )حواسب، لوحات رقمية، هواتف نقالة، متلفزات ذكية، إلخ.( واستخدام 

مشغالت أو متصفحات متنوعة )غوغل كروم، موزيال فريفوكس، ميكروسوفت، إلخ.(.
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أوال: املعايري التقنية القانونية

من املعايري التقنية القانونية أن يكون املحتوى مزودا برتخيص مفتوح مثل املشاع 

اإلبداعي )Creative Commons, CC( أو أي ترخيص آخر مفتوح برشط أن يكون 

اإلبداعي  املشاع  لرتخيص  الكربى  الخطوط  مع  يتعارض  ال  وأن  للفهم  وسهال  واضحا 

وإعادة االستخدام والنرش. 

ثانيا: سهولة االستخدام

التصميم الفني من أهم عنارص املادة التعليمية والدراسية وهو من روافد جودتها 

إذا استوىف رشوطها، كاملرونة والسالسة وسهولة التنقل من مرحلة إىل أخرى أو البحث 

 .)Andrade, 2011( .عن كلمة أو جملة، إلخ

ونلخص بعض رشوط جودة تصميم املوارد التعليمية املفتوحة يف النقاط والخصائص 

التالية، وهي مفتوحة وغري حرصية وقابلة للتغيري مع تطور التقنيات الرقمية:

مبا  املورد  التعديالت عىل  بعض  بإجراء  والقيام  املزج  عملية  التصميم من  - ميكن 

يتناسب مع طبيعة بيئة التعلم.

- مرونة االستخدام عىل الويب للمتعلمني املبتدئني وذوي املهارات.

- سهولة الوصول واستخدام املورد، بحيث يحصل املستخدمون عىل ما يبحثون عنه 

بطريقة مبارشة.

- وجود إمكانية املساعدة عىل اإلنرتنت للمعلومات التكميلية، والدروس، والنصائح.

والوصالت  األزرار  مثل  التفاعلية  بالعنارص  املرتبط  الترصف  إدراك  سهولة   -

والتلميحات، إلخ.

2 .3 ملخص لعنارص جودة املوارد التعليمية املفتوحة

املهتمني  طرف  من  تراعى  أن  يجب  التي  العنارص  ألهم  ملخصا   2 الشكل  ميثل 

والفاعلني يف ميدان املوارد التعليمية املفتوحة، ويف معظمها كذلك العنارص التي يبحث 

عنها أو يتوخاها املتعلم يف هذه املوارد. ويجب اإلشارة إىل أنه ليس من الرضوري أن 

تتوفر كل هذه الرشوط واملعايري يف جميع أنواع املوارد التعليمية املفتوحة ليك توصف 

التنقل ليست رضورية يف عدد كثري منها،  األنشطة والتقويم وسهولة  بالجودة. فمثال 

بينام الدقة والوضوح يف املحتوى واملوضوعية واملراجع من رضوريات الجودة.
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شكل 2: ملخص ألهم عنارص الجودة يف املوارد التعليمية املفتوحة

3. تقييم جودة املوارد التعليمية املفتوحة

إذا كان أي شخص ميكن أن ينشئ ويعدل وينرش املوارد التعليمية املفتوحة، فإن 

السؤال املتعلق بتقييم جودتها يبقى مرشوعا )Yamada, 2010(. ولهذا يجب اعتامد 

معايري متوافق عليها لتقييم جودتها، إال أنه يجب علينا أن نشري إىل صعوبة وجود آليات 

موحدة لقياس قيمتها الرتبوية نظرا لتشعبها وتباينها من ناحية التخصصات واملستويات 

واألحجام.. إلخ. ولهذا يتم تقييم املوارد التعليمية املفتوحة باستعامل عدة وسائل، أو 

آليات )Souts, 2013 & Kawachi, 2014(، نذكر املعروفة منها حاليا وهي:
 - Publishers Criteria, for the Common Core State Standards

 (CCSS) worksheet.
 - Educators Evaluating the Quality of Instruction Products

 (EQuIP) Rubrics,
 - Achieve OER Rubrics,
 -Reviewers’ comments.

ال توجد وسيلة واحدة معينة، من بني الوسائل املذكورة يف الفقرة أعاله، كافية لتقييم 

من  وسيلة  وكل  البعض،  يكمل  بعضها  ولكن  املفتوحة.  التعليمية  املوارد  جميع  جودة 
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الوسائل املذكورة آنفا تنظر إىل املورد من عدسة أو زاوية مختلفة، وال ميكننا يف هذا املقال 

التطرق لها. ومن أهم هذه الوسائل بالنسبة لتقييم جودة مورد متوسط أو صغري الحجم 

ذي تفاعلية تقنية، نذكر آلية )وسيلة( أتشيف )Achieve OER Rubrics( وهي منظمة 

.)Achieve, 2011( تربوية مستقلة غري نفعية تهتم بإصالح وتحسني جودة التعليم

سنأخذ كمثال آلليات تقييم جودة املوارد التعليمية املفتوحة معايري التقدير التي 

تستعملها منظمة أتشيف التي تعتمد عىل تنقيط مثانية عنارص للجودة، ويتم تنقيط 

كل معيار تقدير بامليزات اآلتية: 

ممتاز)متفوق(، جيد )قوي(، مقبول)محدود(، غري مقبول)ضعيف( أو ال يعترب )ال 

ينطبق(.

وميكن استعامل معامالت لرفع أو خفض قيمة أي معيار حسب املوضوع والتخصص 

وامليدان الذي يتطرق إليه املورد التعليمي املفتوح. وميثل الجدول رقم 1 املعايري الثامنية 

الفاعلني  التي أعدتها منظمة أتشيف باملشاركة مع  التعليمية املفتوحة  لتقييم املوارد 

املختصني يف هذا امليدان.

 Rubric 1. Degree of Alignment to
Standards

ß  معيار التقدير األول: درجة التوافق مع
املعايري

 Rubric 2. Quality of Explanation of
the Subject Matter

ß  معيار التقدير الثاين: جودة التفسري
ملوضوع املادة

 Rubric 3. Utility of Materials
Designed to Support Teaching

ß  معيار التقدير الثالث: فائدة املواد املصممة
لدعم التعلم

Rubric 4. Quality of Assessment ß معيار التقدير الرابع: جودة التقويم

 Rubric 5. Quality of Technological
Interactivity

ß  معيار التقدير الخامس: جودة التفاعل
التكنولوجي

 Rubric 6. Quality of Instructional
and Practice Exercises

ß  معيار التقدير السادس: جودة التدريبات
التدريسية واملامرسة

 Rubric 7. Opportunities for Deeper
Learning ß معيار التقدير السابع: فرص التعلم العميق

Rubric 8. Assurance of Accessibility ß  معيار التقدير الثامن: ضامن الوصول إىل
املورد

.Achieve الجدول رقم 1: املعايري الثامنية لتقييم املوارد التعليمية املفتوحة حسب منظمة
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وفيام ييل تفاصيل دليل النقاط ألحد معايري تقدير الجودة: معيار التقدير الخامس 

)جودة التفاعل التقني(.

- يعطى رمز )3( وميثل تقييم )متفوق(: إن وجدت الرشوط التالية: إذا كانت املادة 
متجاوبة مع مساهمة الطالب، مصممة بشكل جيد وسهل االستخدام لتشجيع استخدام 

املتعلم. وهذا يعني أن تتكيف املادة مع املستخدم أو تسمح ببعض املرونة أو السيطرة 

الفردية خالل فرتة التعليم. ويجب كذلك أن يظهر املورد بال خلل عىل املنصة املرغوبة.

- يعطى رمز )2( وميثل تقييم )قوي(: إذا كان يحتوي عىل ميزة تفاعلية ترتبط مبارشة 
بالتعليم، ولكن ال متنح تجربة تعليمية فردية. املواد التفاعلية القوية يجب أن تكون 

مصممة بشكل جيد وسهلة االستخدام وتعمل بطريقة صحيحة عىل املنصة املرغوبة.

- يعطى رمز )1( وميثل تقييم )محدود(: إذا كان العنرص التفاعيل ال يتعلق باملوضوع، 
وقد ينقص من عملية التعليم. هذه األنواع من العنارص التفاعلية قد ترفع قليال من 

دوافع التعلم، ولكن ال متنح دعام قويا لفهم املوضوع املذكور يف املادة. ومن غري املتوقع 

أن يساهم هذا العنرص التفاعيل يف فهم موضوع املورد.

- يعطى رمز )0( وميثل تقييم )ضعيف(: إذا كان املورد يحتوي عىل عنارص تفاعلية 
معدة بشكل سيئ أو غري موجودة، أو قد تساهم يف العمل عىل تشتت املستخدم وأخذ 

وقت أكرث مام يجب.

- يعطى رمز )N/A( وميثل تقييم )ال ينطبق(: إذا كان معيار التقدير غري منطبق عىل 
املورد الذي نريد تقييم جودته.

4. خصوصية اللغة العربية

من  وكتابتها  األبجدية  الخصوصيات يف شكل حروفها  بعض  العربية  ِللغة  أن  رغم 

تؤثر  ال  الخصوصية  أن هذه  إال  الالتينية،  بالحروف  الكتابة  بعكس  اليسار  إىل  اليمني 

املؤكد  العربية. ومن  باللغة  للتعلم  املفتوحة  التعليمية  املوارد  واستعامل  انتشار  عىل 

أن املتخصصني الرتبويني يف التعليم األويل)Bühmann andTrudell, 2007(  ينصحون 

بوجوب التعلم بلغة األم يف هذه املرحلة العمرية، ويعني هذا أنه يجب توفري املوارد 

التعليم  مستويات  يف  وخصوصا  العريب  العامل  يف  العربية  باللغة  املفتوحة  التعليمية 

األسايس.
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إال أنه من املؤسف مالحظة قلة املوارد التعليمية املفتوحة باللغة العربية، والقليل 

ندرة،  بل  قلة،  الفصل الحظنا  كتابة هذا  اإلنجليزية. وخالل  منها مرتجم من  املوجود 

املوارد املفتوحة أو غري املفتوحة حول هذا املوضوع باللغة العربية، وقد أخذ البحث منا 

مجهودات، ألن معظم املراجع باإلنجليزية كام سيالحظ قارئ أو مستعمل هذا الفصل 

من هذا الكتاب. 

ولهذا نحث خصوصا العاملني واملدرسني يف التعليم األويل، يف الدول الناطقة بالعربية، 

عىل إغناء املقررات وتشجيع استعامل املوارد التعليمية املفتوحة بلغة الضاد.

5. املبادئ التوجيهية للجامعات وللمؤسسات التعليمية والتدريبية

ومخرجاته،  التعليم  مستوى  تحسني  التعليمية  واملؤسسات  الجامعات  أوليات  من 

يف  الحديثة  التقنيات  وبدمج  باستمرار،  البيداغوجية  التطورات  مبواكبة  يتم  قد  وهذا 

تدريسها وأبحاثها. 

ومن بني األمور التي يجب القيام بها، انتقاء املصادر وكذلك اختيار املوارد التعليمية 

املفتوحة التي تستعملها )خصوصا املؤسسات التعليمية والتدريبية التي تهتم بالتعليم 

األويل والثانوي والتي ميكنها اختيار املراجع واملوارد التعليمية لتالميذها(. وهذا االنتقاء 

يجب أن يعتمد عىل الجودة كأهم عامل من عوامل االختيار. 

أما يف مؤسسات التكوين املهني واملؤسسات الجامعية، فمن أهم أهداف ومظاهر 

إذا سادت جودة  إال  يتم  ال  الشغل، وهذا  وبني سوق  بني مخرجاتها  التوافق  الجودة 

.)Carey and all, 2015( ،املوارد التعليمية املستعملة سواء كانت مفتوحة أو غريها

كام يجب التأكيد عىل أن قطار التقنيات الرقمية وكذلك املوارد التعليمية املفتوحة 

يف طريقه )إن مل يكن قد وصل( إىل معظم أركان العملية التعليمية سواء كانت نظرية 

أو توجيهية أو تطبيقية، وأن املؤسسات التعليمية التي ال تتطور بالقدر الذي يسري به 

هذا القطار مصريها التخلف عن الركب. 

ولهذا يجب تقديم دورات توعوية أو تدريبية للموظفني واملدرسني الجدد وطالب 

التعليمية  املوارد  وأهمية  الجديدة  التعليمية  بالتقنيات  لتعريفهم  الدكتورة  أسالك 

املفتوحة  يف عملية تعلم أجيال املستقبل، وحثهم عىل استعاملها. 

ومبا أن املؤسسات التعليمية مسؤولة عن ضامن جودة مواردها التعليمية وخريجيها، 
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واآلليات  واملبادئ  واملعايري  األسس  وضع  أجل  من  متخصصة  هيئات  تشكيل  فعليها 

لضامن الجودة والنوعية املالمئة لبيئتها وخصوصياتها )فوزي والعزام، 2015(.

6. املبادئ التوجيهية للمؤلفني

تأليف ونرش مصادر  يبذلون جهودا جبارة من أجل  املؤلفني  ال شك يف أن معظم 

تعليمية مفتوحة ليستفيد منها املتعلمون، وهي كمرآة تعكس أفكارهم وآراءهم حول 

موضوع ما من تخصصهم. ولهذا فمن الرضوري أن نؤكد لهم عىل بعض النقط التي تهم 

فئة املؤلفني بالخصوص. 

إذا  خصوصا  املوثوقة،  املصادر  عىل  يعتمد  وأن  موضوعيا  يكون  أن  املؤلف  فعىل 

كان املجال الذي ينرش حوله يف العلوم اإلنسانية أو االجتامعية أو السياسية أو ما شابه 

امليادين، فمشكل  الرياضية والفيزيائية أو ما شابه هذه  العلوم  أما يف  امليادين.  هذه 

املوضوعية، رغم أهميته، ال يطرح بحدة. 

ويف هذه امليادين تطرح مصداقية املعلومة عند املؤلفني للحفاظ عىل جودة املورد 

املؤلف أو املمزوج مبوارد أخرى. ومبا أنه من الصعب يف غالب األحيان أن يتعرف املؤلف 

القاعدة  فإن  وينرش،  يكتب  مام  يتعلمون  أو  سيقرؤون  الذين  املتعلمني  عىل  مسبقا 

املبتدئ  منها  يستفيد  الكتابة سلسة ومتدرجة ليك  تكون  أن  أنه يجب  األساسية هي 

وكذلك املتمكن من املوضوع، وأن يوضح املؤلف مساهامته يف املوضوع واملصادر أو 

املراجع التي استعملها أو استعان بها، واملواد التي أعاد استعاملها ومزجها.

7. املبادئ التوجيهية ألعضاء هيئة التدريس والتدريب

وستصبح  متزايدة،  أهمية  املفتوحة  التعليمية  املصادر  تكتسب  الوقت،  مرور  مع 

ذات أولوية عىل أجندة التعليم يف العديد من البلدان، فلم تعد هذه املصادر التعليمية 

العاملي  السياق  جوهر  يف  أصبحت  بل  والخاص،  العام  التعليم  هامش  عىل  املفتوحة 

التدريس  هيئة  ألعضاء  الرضوري،  من  نقل  مل  إن  املستحسن،  فمن  ولهذا  للتعليم. 

 )Lane, 2011,وترحيب بحامس  التعليمية  املصادر  هذه  وقبول  استقبال  والتدريب 

 .Lane and McAndrew, 2010(

يحظ  مل  املفتوحة  التعليمية  املوارد  واستعامل  استقبال  أن  املالحظ  من  أنه  غري 

التدريس  هيئة  وبخاصة من  والتباطؤ،  التلكؤ  من  يعاين  يزال  وال  املطلوب،  بالرتحيب 



182

برسعة.  تتطور  التي  والبيداغوجية  الرقمية  التقنيات  يجيدون  ال  الذين  أو  املحافظني 

انخراط  فإن  التعلم،  لعملية  الفقري  العمود  تعترب  والتدريب  التدريس  هيئة  أن  ومبا 

معظم الفاعلني فيها سيكون له أثر إيجايب يف انتشار استعامل املوارد التعليمية املفتوحة، 

وتحسني وتطوير العملية التعليمية ككل. 

كام نؤكد عىل أهمية املدرسني كرأس مال برشي أسايس يف تطوير وتنظيم مصادر 

بطالبهم،  خاصة  مفتوحة  تعليمية  موارد  إنتاج  للمدرسني  ميكن  إذ  املفتوح  التعليم 

تدريسهم  يف  الستخدامها  عالية  جودة  ذات  مواد  توظيف  إعادة  كذلك  ميكنهم  كام 

 .)Kawachi2014(

8. املبادئ التوجيهية للطلبة

العالية،  الجودة  ذات  املفتوحة،  التعليمية  املوارد  استعامل  عىل  الطالب  نشجع 

إغناء  مثال  فيمكنهم  الدراسية.  ملوادهم  مكملة  كموارد  منها  واإلسفادة  دراستهم  يف 

إلخ.(،   ... )أكروبات يب.دي.أف وعروض تقدميية  املفتوحة  بالدروس  النظرية  دروسهم 

  Animations وإغناء دروسهم التطبيقية والتوجيهية بالدروس املفتوحة )صور متحركة

بالربمجيات  والهندسية  الحاسوبية  دروسهم  وإغناء  وغريها(   Simulations ومحاكاة 

املفتوحة )مثل التكس LaTex وسكيالب SciLab ولينكس Linux...الخ.(، 

واألمثلة التي سقناها أعاله هي الئحة مفتوحة، وهناك املزيد من املوارد التعليمية املفتوحة، 

والربمجيات املفتوحة التي ميكن للطالب اكتشافها واستغاللها عند الحاجة يف تخصصه.

ونود إفادة الطلبة بأن تنوع وطبيعة املوارد التعليمية املفتوحة يجعل من الصعب 

أو زمالئهم يف نفس  استشارة مدرسيهم  املالئم، ولهذا ميكنهم  التعليمي  املورد  اختيار 

الصف أو الصف األعىل النتقاء املوارد ذات الجودة واملصداقية، لكيال يتيهوا يف متاهة 

الشبكة العنكبوتية. 

ومن املؤكد االعتامد عىل الذات واملهارات الشخصية يف استعامل محركات البحث 

والتحيني ألن  الجودة  ذات  املفتوحة  التعليمية  املوارد  واكتشاف  اإلنرتنت إليجاد  عىل 

هذا  ويف   .)Feedback( ومالحظاتهم  املستعملني  مبالحظات  تتحسن  كذلك  طبيعتها 

املوضوع نحث الطالب عىل اإلدالء مبالحظاتهم وتغذيتهم الراجعة للمؤلفني واملدرسني 

ليك يساهموا يف إغناء املنتوج التعليمي، ويؤثروا إيجابيا فيه، وتتم عملية التحسني من 

جميع املستعملني واملهتمني بهذا املجال.
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9. كيفية إغناء جودة املوارد التعليمية املفتوحة

يهدف تنفيذ معايري الجودة إىل التحسني املستمر يف املنتوج التعليمي. وميثل الشكل 

املفتوحة  التعليمية  املوارد  جودة  وتحسني  تغيري  يف  تساهم  التي  التدخالت  أهم   3

بالوسائل  العملية  بها إىل مستوى أعىل بتكلفة أقل، مقارنة مع إعادة نفس  واالرتقاء 

غري الرقمية. 

مبالحظاتهم  واملتعلمني  الطلبة  نذكر  الجودة  تحسني  عملية  يف  املساهمني  ومن 

أنواعها،  بكل  التواصل  وشبكات  املورد،  يف  وآراءهم  بإفاداتهم  والزمالء  وتساؤالتهم، 

وامللتقيات االفرتاضية الخاصة باملورد أو املنصة، إلخ. 

شكل 3: كيفية إغناء جودة املوارد التعليمية املفتوحة

10. امللخص

تعترب الجودة والنوعية من أهم عنارص تقييم محتويات ومخرجات املوارد التعليمية 

هذا  يف  تطرقنا  ولقد  خاصة.  بصفة  املفتوحة  التعليمية  املوارد  وجودة  عامة،  بصفة 

املقال ألهم العنارص التي يجب أن تراعى من طرف املهتمني والفاعلني يف ميدان املوارد 

التعليمية املفتوحة، وكذلك العنارص التي يبحث عنها أو يتوخاها املتعلم يف جودة هذه 

املوارد. 
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واملعايري  الرشوط  هذه  كل  تتوفر  أن  الرضوري  من  ليس  أنه  إىل  اإلشارة  ويجب 

بجميع أنواعها ليك توصف بالجودة. كام أن جودة التعليم ترتبط مبتغريات كثرية مثل 

املفتوحة  التعليمية  املوارد  جودة  فإن  لهذا  البيداغوجية،  والتقنيات  الرتبوية  املناهج 

يساهم يف  التعليمية. ومام  املنظومة  روافد  كرافد من  مكانتها  لتأخذ  مطلوبة والزمة 

جودتها وتطوير نوعيتها كونها مفتوحة، وميكن للمستخدمني التعليق واإلدالء بآرائهم 

ومالحظاتهم عليها بدون قيود، أو عىل أساس آلية تقييم متفق عليها تأخذ بعني االعتبار 

الجانب الرتبوي والفني والتقني، وهكذا تتحسن جودتها.

 إال أنه يجب اإلشارة إىل صعوبات الحفاظ عىل جودة املوارد التعليمية املفتوحة 

نظرا لطبيعتها، وألنه ميكن يف غالب األحيان تأليفها أو تعديلها أو كذلك نرشها ألي فرد 

أو مؤسسة نرشا عشوائيا ال تجري عليه معايري الجودة والنوعية املتعارف عليها، مام 

يؤدي إىل تدين نوعيتها. 

الجودة،  ملعايري  والخاضع  املنظم  العادي  النرش  أهمية  عىل  التأكيد  يجب  ولهذا 

التي  املعلومة  مصداقية  لضامن  املفتوحة  واملنصات  املستودعات  أشهر  واستخدام 

تحتوي عليها وكسب ثقة املستعملني لهذا النوع من التعلم. ويف األخري نحث الطالب 

واملستخدمني لكافة أنواع املوارد التعليمية املفتوحة عىل اإلدالء مبالحظاتهم وتغذيتهم 

الراجعة للمؤلفني واملدرسني ليك يساهموا يف إغناء املنتوج التعليمي، ويؤثروا إيجابيا 

فيه، وتتم عملية تحسني الجودة من جميع املستعملني واملهتمني بهذا املجال.
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الفصل العارش:

إطار عمل لتقييم محتويات وأنشطة املقررات اإللكرتونية

د. جميل إطميزي

1. توطئة

هذا الفصل سبق نرشه كبحث علمي يف مجلة )إطميزي، 2009(، مع بعض التعديالت 

والترصف. وهو مفيد يف تصميم املقررات اإللكرتونية املساندة واملدمجة يف الجامعات 

واملؤسسات التعليمية العربية سواء كانت املوارد التعليمية املستخدمة فيه مفتوحة أو 

غري مفتوحة. وألهمية توعية املحارض العريب الذي يصمم ويقدم املقررات التي تشمل 

املوارد التعليمية فقد ارتأينا إضافة هذا الجزء الهام.

حيث  استحياء،  وعىل  حديثا  العربية  الجامعات  اإللكرتوين  التعليم  دخل  لقد 

استخدمته الكثري من تلك الجامعات يف دعم ومساندة املحارضات التقليدية، يف حني تم 

استخدامه بشكل أقل بكثري كتعليم مدمج بالتعليم التقليدي، وظهرت بعض الجامعات 

الجديدة التي تستخدمه كتعليم افرتايض عرب الشبكة.

ومتثل املقررات اإللكرتونية جوهر التعليم اإللكرتوين يف الجامعات التي تتبنى أحد 

أشكال هذا التعليم. وألجل دعم التوجه لدمج التعليم اإللكرتوين يف الجامعات العربية 

تقوم بعض الوحدات ذات العالقة يف تلك الجامعات بتقييم تلك املقررات ولكن تلك 

الحاجة  وظهرت  األمر.  هذه  تناولت  التي  العربية  الدراسات  ندرة  من  تعاين  املراكز 

املقررات  أغلب  ألن  واملدمجة  املساندة  اإللكرتونية  املقررات  تقييم  أسس  ملناقشة 

اإللكرتونية املستخدمة يف جامعاتنا العربية هي من هذه األنواع.

املقررات  وأنواع  ومنصاته،  اإللكرتوين  التعليم  ماهية  توضيح  تم  الفصل  هذا  ويف 

اإللكرتونية، كام تم تقديم إطار عمل مرن للتقييم، يوفر للجامعات إمكانية استعامله 

اإللكرتوين  التعليم  منصة  وحسب  املقررات،  طبيعة  وحسب  خصوصيتها،  حسب 

املعتمدة، حيث تم عرض ورشح أسس تقييم املقررات اإللكرتونية املساندة واملدمجة 

توضيح طريقة  تم  أسبابها؛ وأخريا  وتقديم  املطلوبة،  واألنشطة  املحتويات،  من حيث 

استعامل هذا اإلطار.
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2. مقدمة عن التعليم اإللكرتوين

إن التغيري الرسيع يف نظم وأساليب وتقنيات التعليم يف الجامعات العاملية ومنها 

العربية، يفرض عىل إدارة تلك الجامعات مواكبة تلك التطورات، ورسم الخطط لدمج 

أن  عىل  التأكيد  القول،  نافلة  ومن  الجامعات.  هذه  منظومة  يف  الحديثة  التقنيات 

الجامعات التي تخفق يف التكيف مع هذا العرص سيكون مصريها إىل زوال.

لتحسني عملية  تعلم جديدة  أدوات وطرق  يبحث دامئا عن  الجامعي  التعليم  إن 

التعليم اإللكرتوين، الذي انترش كأداة  التعليم، وإحدى تلك األدوات األكرث تقدما هي 

حديثة ومهمة من خالل انتشار اإلنرتنت منذ تسعينيات القرن املايض، وغدت مؤسسات 

تعليمية كثرية تعتمد التعليم اإللكرتوين ضمن نظامها.

2 .1 تعريف التعليم اإللكرتوين

ُعرِّف بأنه “استخدام تقنيات الوسائط املتعددة الجديدة، واإلنرتنت لتحسني جودة 

التعليم عن طريق تسهيل الوصول للمصادر والخدمات إضافة إىل التعاون والتبادل عن 

.)European Commission, 2001, p.2( ”بعد

 Horton( ”وُعرِّف أيضا بأنه “أي استخدام لتقنية الويب، واإلنرتنت إلحداث التعلم

 .)& Horton, 2003, p.13

التي  التعلم والتعليم  التي تغطي  وعموما منيل إىل اعتباره هو مجموعة األنشطة 

ميكن أن تتم، يف أي زمان ومكان، عىل جهاز حاسوب موصول عموما بشبكة. 

2.2 أساليب التعليم اإللكرتوين

ميكن تقديم التعليم اإللكرتوين بأحد األساليب اآلتية:

ß  ،املتزامن: هو مصطلح “يصف النشاط التعليمي الذي يتم يف الوقت الحقيقي

تحت قيادة املحارض حيث يتواجد هو وجميع املتعلمني يف نفس الوقت ويتواصلون 

 Weingardt,( ”مبارشة مع بعضهم البعض، ولكن ليس تواجدا فيزيائيا بنفس املكان

2004(، وهذا األسلوب يضمن املرونة يف املكان وليس يف الزمان.

ß  غري املتزامن: يف هذا األسلوب، ليس من الرضوري أن يتواجد املحارض والطلبة يف

نفس الوقت وال أن يتواجدوا يف نفس املكان، مثل استخدام الربيد اإللكرتوين ومنتديات 

النقاش.



193

أو  أحدهام  تبنى  تقرر  جامعة  كل  وإدارة  وسيئاته،  حسناته  له  األسلوبني  كال  إن 

كليهام بناء عىل موازنة بينهام.

2 .3 مستقبل التعليم اإللكرتوين يف الجامعات

التعليم اإللكرتوين، وعموما فإن  تتبنى نوعا من أدوات  العرصية  الجامعات  أغلب 

الدور التقليدي للجامعات سوف يتغري قطعا، وبرامج التعليم سوف تكون أكرث انفتاحا 

بحيث تتبنى برامج مفتوحة، وبرامج مدمجة، وكذلك برامج افرتاضية لبعض املقررات.

والتعليم اإللكرتوين مستقبال سوف يدمج يف جميع أنواع الجامعات والربامج التي 

تطرحها، وسيستعمل بشكل طبيعي، ولن يعود شيئا خاصا ومنفصال عن نظام التعلم 

والتعليم القائم، بل سيكون جزءا طبيعيا ومتكامال معه، بحيث ال تتم اإلشارة إليه كيشء 

.)Itmazi, 2005:60( منفصل

لقد أصبح التعليم اإللكرتوين يف الوقت الحارض واقعا، وإننا، حقا، ال نستطيع تصور 

جامعة مستقبلية دون تعليم إلكرتوين!

2 .4 أنواع التعليم اإللكرتوين املستخدم يف الجامعات

ميكن تقديم التعليم اإللكرتوين تبعا لشمولية املقرر اإللكرتوين بأحد األنواع اآلتية:

 1 - التعليم اإللكرتوين املساند: بحيث يُستخدم ملساندة ودعم عملية التعليم التقليدية 

بعض  توفري  عملية  يف  اإللكرتونية  الويب  وأدوات  تقنيات  باستخدام  لوجه(  )وجها 

املحارضات  عمل  سري  عىل  يؤثر  ال  قد  النوع  وهذا  االتصال.  وإمكانيات  املحتويات، 

.)Kaplún, 2006( % 24 التقليدية، وقد يَُخفض عددها مبا ال يزيد عن

 2 - التعليم اإللكرتوين املدمج: يدمج هذا النوع التعليم اإللكرتوين املبارش مع التعليم 

النوع  الويب. وهذا  املحتويات عرب  من  أسايس  لجزء  الوصول  بحيث ميكن  التقليدي، 

 Pedro, 2003, p.21,( 75%ميكن أن يَُخفض عدد املحارضات التقليدية بني %25 إىل

.)Welch, 2007, Kaplún, 2006, p.19

التعليم االفرتايض والذي ميكن أن  التعليم اإللكرتوين املبارش: وهو املعروف باسم   - 3 

يتم دون أي اتصال فيزيايئ بني الطالب واملحارض، ويتلقى الطالب تعليمه بالكامل عرب 

الشبكة. ورغم ذلك، فإن بعض الجامعات ميكنها أن توفر لقاءات تقليدية مثل تقديم 

االمتحانات يف مخترباتها، ولكن هذه اللقاءات ال تزيد عن %25 من عدد املحارضات.
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2 .5 نظم إدارة التعليم )منصات التعليم اإللكرتونية(

 Learning Management( التعليم  إدارة  أنظمة  الجامعات  من  الكثري  تستخدم 

التعليم هي  إدارة  وأنظمة  األساسية.  اإللكرتوين  التعليم  أهم حلول  كأحد   )Systems

والتفاعل،  املقررات،  حيث  من  والتعليم،  التعلم  نشاطات  إدارة  تؤمتت  برمجيات 

.)Clarey, J. 2007, p. 23( .والتدريبات، والتامرين...إلخ

 وعموما توجد مفاهيم قريبة ألنظمة إدارة التعليم مع بعض االختالفات اليسرية 

إدارة  وأنظمة   ،)Course Management Systems( املقررات  إدارة  أنظمة  منها: 

محتويات التعليم )Learning Content Management Systems(، ومنصات التعليم 

.)eLearning Platforms( اإللكرتونية

ويف الوقت الحارض، يوجد عدد كبري من ُحزم أنظمة إدارة التعليم، ومن أمثله هذه 

الُحزم ما يف الجدول رقم 1:

جدول 1: أمثلة عىل ُحزم نظم إدارة التعليم )منصات التعليم اإللكرتونية(

ß :برمجيات تجارية )مملوكة( مثلWebCT 1eCollege 2 ANGEL3

ß :أو برمجيات مفتوحة املصدر مثل ILIAS 4MOODLE 5Atutor 6

3. املقررات اإللكرتونية

واألنشطة  املحتويات  تعني:   )eCourse( اإللكرتوين  املساق  أو  املنهج  أو  املقرر 

ويتلقاها  منه  بعضا  أو  املعتمد  الجامعي  املقرر  كل  متثل  التي  التعليمية  اإللكرتونية 

التعليم  تبعا ألنواع  أنواع،  ثالثة  اإللكرتونية هي عىل  واملقررات  اإلنرتنت.  املتعلم عرب 

اإللكرتوين: املقررات اإللكرتونية املساندة، واملدمجة، واملبارشة.

وشمولية  واألنشطة،  املحتويات  شمولية  معايري:  اآلخر يف  عن  يختلف  منها،  وكل 

النظريات الرتبوية، وشمولية التفاعل والتواصل.

فاملقررات اإللكرتونية املبارشة، يجب أن تستكمل الحد األعىل من هذه املعايري، يليها 

التعليم  إىل  اإللكرتوين  التعليم  نسبة  عىل  تعتمد  والتي  املدمجة  اإللكرتونية  املقررات 

التقليدي )من %75-%25(، وأخريا املقررات اإللكرتونية املساندة حيث يحدد املحارض 

عمق الحاجة لتلك املعايري. انظر الشكل رقم 1.
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3 .1 نوعية املقررات اإللكرتونية املشمولة

املساندة  اإللكرتونية  املقررات  تقييم  أسس  عىل  الفصل  هذا  يف  التقييم  سيقترص 

واملدمجة من وجهة نظر جامعية، ولن يشمل املقررات اإللكرتونية املبارشة، لألسباب 

اآلتية:

 1 - املقررات اإللكرتونية املساندة تتضمن وجود محارضات تقليدية )تعليم وجها لوجه 

يف الصف أو املخترب أو الورشة( شبه كاملة، واملقررات اإللكرتونية املدمجة تتضمن وجود 

محارضات تقليدية مبعدل النصف، يف حني أن املقررات اإللكرتونية املبارشة تكاد تخلو 

من أي محارضات تقليدية، إال من بعض اللقاءات التعريفية واالمتحانات.

اللقاءات  يف  الطالب  يتلقاه  ملا  مكمال  أمرا  تعترب  واملدمجة  املساندة  املقررات   -  2 

التقليدية، وبالتايل هي امتداد إلكرتوين ملنهجية املعلم يف التدريس ونظرياته الرتبوية، 

يف حني أن املقررات املبارشة يجب أن تستند إىل أن املتعلم سيتلقى كل دراسته بشكل 

ولكن  بعد  عن  التعليم  يضمن  اإللكرتوين  املقرر  تصميم  يكون  أن  يحتم  مام  فردي، 

بطريقة إلكرتونية، ويحتم أن يستند إىل النظريات الرتبوية يف كل جزء منه.

والتي  التقليدية واملفتوحة،  الجامعات  اإللكرتونية يف  املقررات  البحث هو  - مجال   3 

تطرح يف الغالب مقررات مساندة ومدمجة.

ولذلك فإن أسس تقييم املقررات املبارشة تحتاج إىل بحث آخر، وهي مناسبة للتأكيد 

عىل الخطأ الذي وقعت فيه بعض الدراسات– والتي سنذكر بعضها الحقا- حيث قدمت 

أسس ومعايري تقييم املقررات اإللكرتونية دون متييز بينها.

3 .2 معايري التقييم أم معايري ضامن الجودة

معظم الدراسات ذات العالقة تضع دراستها تحت دراسات ضامن جودة املقررات 

اإللكرتونية، ورغم أنه ميكن إدراج هذا الفصل ضمن تلك الدراسات، إال أنه يوجد فرق 

دقيق يجعلنا منيل إىل استعامل “معايري تقييم” املقررات اإللكرتونية بدل معايري جودة 

هذه املقررات، لألسباب اآلتية:

مالئم  وهذا  جوانبه،  جميع  من  اإللكرتوين  املقرر  لكل  تكون  الجودة  معايري ضامن    
للمقررات املبارشة.

للمقرر  ومساندة  مكملة  الواقع  يف  هي  واملدمجة  املساندة  اإللكرتونية  املقررات    
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التقليدي، سواء يف األنشطة أو املحتويات، وإذا ما رغبنا يف دراستها ضمن معايري ضامن 

الجودة فيجب دراسة الجزء التقليدي والجزء اإللكرتوين معا، وهذا خارج دراستنا.

  من املفرتض أن الجامعات تستويف معايري ضامن الجودة ملقرراتها التقليدية.
  هدف الدراسة هو تقديم معايري تقييم املحتويات واألنشطة يف املقررات اإللكرتونية 
للجامعات  تاركني  التي تستحق مكافأة،  املقررات  واملدمجة، من أجل حرص  املساندة 

حرية تقدير عمق وشمولية املحتويات واألنشطة الالزمة لتلك املقررات اإللكرتونية.

3.3 مناذج من الدراسات ذات العالقة

معظم الدراسات، التي استطعنا الوصول إليها، تتحدث عن املقررات اإللكرتونية دون 

تفريق، واملالحظ أنها تقصد املقررات اإللكرتونية املبارشة، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص: 

 ،)More & Pinhey, 2006( 1 - دراسة عن معايري تطوير املقررات اإللكرتونية املبارشة 

وحددت الدراسة 18 معيارا أساسيا، حيث تم عرض كل معيار بصورة متدرجة من 0-3.

 2 - دراسة حديثة عن معايري واسرتاتيجيات ضامن جودة تصميم املناهج الفلسطينية 

تصميم  اسرتاتيجيات  أشهر  ناقشت  كام  معيارا،   26 الدراسة  اقرتحت  إلكرتونيا، حيث 

املناهج إلكرتونيا. )األغا وأبو شعبان، 2007(.

القليل من النامذج الخاصة بتقييم املقررات اإللكرتونية يف الجامعات  وقد وجدنا 

العربية، رغم عدم تطرقها لنوعية املقررات اإللكرتونية، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص:

 1 - مركز الحاسوب يف جامعة امللك فهد للعلوم واملعادن 1.

 2 - املركز القومي للتعليم اإللكرتوين التابع للمجلس األعىل للجامعات املرصية الحكومية 2.

 3 - مركز التعلم اإللكرتوين يف جامعة القاهرة 3.

للبنات،  الرياض  الرتبية يف جامعة  كلية  من  الجارد  علياء  للباحثة  ماجستري  رسالة   -  4 

بعنوان “تطوير مقرر إلكرتوين يف مجال تصميم التعليم لطالبات البكالوريوس بكليات 

الرتبية للبنات باململكة العربية السعودية”، حيث قامت املؤلفة بتحكيم استبانة الدراسة.

  5 - وحدة التعليم اإللكرتوين، جامعة بوليتكنك فلسطني 4. 

 www.kfupm.edu.sa/dad/elearn/services/ocgrants.htm, accessed at 22.3.2008.  1

.www.nelc.edu.eg/arabic/, accessed at 22.3.2008  2

.http://eleg.oucu.edu.eg/ELEG/HomeA.htm, accessed at 22.3.2008  3

.http://elearning.ppu.edu/moodle/, accessed at 22.3.2008  4



197

4. إطار العمل للتقييم

البيئات  يف  واملساعدة  املدمجة  اإللكرتونية  املقررات  لتقييم  الذي سنقرتحه  اإلطار 

الجامعية سيكون إطارا مرنا، يسمح للجامعات باألخذ بعني االعتبار خصوصية الجامعة، 

اإلطار  مرونة  رضورة  وتتضح  املعتمدة.  اإللكرتونية  التعليم  منصة  وكذلك  ومقرراتها، 

لألسباب اآلتية:

نوعية املقررات اإللكرتونية: مقررات مساعدة أو مدمجة.

طبيعة املقررات: تختلف طبيعة املقررات عن بعضها البعض، فمثال تقييم املقررات 

النظرية يختلف عن تقييم املقررات التطبيقية؛ مام يعني أن بعض األنشطة قد تكون 

رضورية يف بعض املقررات وغري رضورية يف أخرى، وكذلك تختلف أهمية بعض األنشطة 

بني مقرر وآخر، وبالتايل فإن الوزن املعطى لتقييم تلك األنشطة يختلف بني مقرر وآخر.

 شمولية املحتويات: فقد تكتفي بعض إدارات الجامعات بأن تكون املحتويات عبارة 
عن ملخصات وعناوين للمحارضات، يف حني يطلب غريها محتويات كاملة.

 تدريس املقرر: قد توافق بعض إدارات الجامعات عىل أن يتم تقييم املقررات بعد 
إنهاء تصميمها، يف حني قد يطلب غريها بأن يتم تدريس املقرر اإللكرتوين قبل التقييم، 

وبالتايل تدخل آراء الطلبة وتجربتهم يف التقييم.

التعليم  إدارة  برمجيات  من  العديد  يوجد  أسلفنا  فكام  اإللكرتوين:  التعليم  منصة 

األدوات  توفري  يف  املنصات  تلك  تشابه  ورغم  اإللكرتوين(،  التعليم  )منصات  املشهورة 

والتقنيات، إال أن بعضها قد ميتلك أداة ليست لدى األخرى، وهذا يحتم أن يكون اإلطار 

مرنا، فال ميكن تقييم بند ال تدعمه املنصة املعتمدة من الجامعة.

كل تلك العوامل، تشري بوضوح إىل أن طرح قامئة أسس التقييم لكل املقررات، ولكل 

بعني  يأخذ  مرن  إطار  مندوحة عن طرح  ال  وأنه  للصواب،  مناٍف  أمر  الجامعات، هو 

االعتبار رأي الجامعة وخصوصيتها وخصوصية مقرراتها.

4 .1 معايري التقييم

من واقع تجربتنا وأبحاثنا ودراساتنا، وبناء عىل االطالع عىل أسس التقييم يف دراسات 

املساندة  اإللكرتونية  املقررات  وأنشطة  محتويات  تقييم  مبعايري  قامئة  نقدم  سابقة، 

فرعية  بنود  إىل  مجموعة  كل  تقسيم  تم  مجموعة، حيث   15 إىل  مقسمة  واملدمجة، 



198

حسب ما يلزم. 

إلعطاء  املعايري،  تلك  أسباب  بوضع  قمنا  املشابهة،  الدراسات  من  كثري  وبخالف 

الجامعات حرية اختيار املعايري التي ترغب فيها، وكذلك ملساعدتها عىل تحديد أولوية 

وأهمية كل معيار.

4 .2 قامئة املعايري وأسبابها

أوال( الخطة واألهداف: 

وملن  وكيف،  ومتى،  وأين،  ملاذا،  تصف  وثيقة  هو  املقرر:  وصف  أو  املقرر  خطة 

 .)Piskurich, 1993: p. 29( ،وبواسطة من يعطى مقرر ما

وهذه املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:

ß  خطة املقرر، وتشمل معلومات عن املقرر مثل: االسم، والرقم، وعدد الساعات

املعتمدة، واملتطلبات السابقة، والكتب املقررة، أو املصادر املعتمدة، ومتطلبات املقرر 

والسياسات  للمقرر،  مخترص  ووصف  واألدوات...الخ،  والربمجيات،  اإللكرتوين،  كالربيد 

مراجعة  ميكن  للمزيد  العالمات.  وتوزيع  تقييم  التدريس وطريقة  وأسلوب  املتبعة 

 )Vogler, 1991( و )Altman & Cashin, 1992(

ß  :أهداف املقرر العامة ومخرجات التعلم املقصودة، ومخرجات التعلم املقصودة

هي جمل تصف ما يفرتض أن يتمكن الطالب من معرفته، أو عمله كمحصلة للعملية 

التعليمية، ويعرب عنها دامئا باملعارف، واملهارات، والسلوكيات )Phillips, 1994(، فهي 

إنهاء  بعد  عمله  أو  معرفته،  من  الطالب  يتمكن  أن  يفرتض  ما  بداللة  املقرر  تصف 

لواقع  مالمئة  العامة،  مرتبطة باألهداف  محددة وواضحة،  تكون  أن  ويجب  دراسته، 

وحاجات الطلبة، قابلة للتحقيق والقياس.

ß .الفصول أو الوحدات املطلوبة: قامئة بكل الفصول أو الوحدات املقررة

ß  أهداف كل وحدة: وتشمل األهداف الرتبوية، ومخرجات التعلم املقصودة التي

تصف اإلنجاز املتوقع للطلبة.

ثانيا( املحتويات: 

وهي من أكرث األجزاء أهمية، وال ميكن قبول مقرر إلكرتوين دون محتويات، ويشمل 

هذا املعيار:
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ß  شمولية املحتويات: هذا املقياس متغري بني جامعة وأخرى ومن مقرر آلخر، فقد

يكتفي البعض مبلخصات وعناوين للمحارضات، يف حني يطلب البعض اآلخر محتويات 

ورشوحا تفصيلية، ورغم ذلك فليس املطلوب نسخ الكتب املقررة، بل ال بد من عرض 

املحتويات بطريقة تحث املتعلم عىل البحث واالستزادة.

ß .ثراء املحتويات: فال يكتفي املحارض بذكر عنوان أو معادلة، دون رشح أو تعليق

ß  مثل مقررات كبرية:  تتغري برسعة  املقررات  املحتويات: بعض محتويات  حداثة 

الحاسوب، وبعض مقررات العلوم كعلم الفضاء واألحياء، حيث يعترب وجود معلومات 

عدة  قبل  الحاسوب  يف  مقدمة  فمقرر  سلبيا،  مؤرشا  حديثة  كمعلومات  تقدم  قدمية 

سنوات ال يصلح أن يقدم اآلن دون تحديث كبري.

ß  ،الصحة اللغوية للمحتويات: املحتويات يجب أن تكتب بطريقة لغوية سليمة

وخالية من األخطاء النحوية واإلمالئية.

ß  إىل التعليمية  الوحدات  تقسيم  بد من  إىل وحدات صغرية: ال  املحتوى  تقسيم 

وحدات صغرية متتابعة وفقا لنظرية تربوية.

ß  ،تسلسل الوحدات بشكل منطقي: ال بد من تسلسل منطقي لعرض املحتويات

بحيث ال يحتاج الطالب للقفز بني األجزاء والوحدات لتحصيل معلومة حول موضوع 

ضمن املقرر.

ß :اتباع منط موحد لعرض الوحدات: وميكن اقرتاح األسلوب اآليت

مخرجات التعلم املقصودة لكل وحدة.  

مقدمة الوحدة.  

عرض عدد من األجزاء الالزمة.  

مصادر إضافية.  

وضع الوسائط املتعددة حيثام لزمت.  

خامتة أو ملخص عند نهاية كل وحدة تعليمية.  

متارين لكل وحدة.  

قاموس مصطلحات الوحدة.  
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ملف يحتوي كل محتويات الوحدة املذكورة سابقا، إلعطاء املتعلم إمكانية   

تنزيله، وتخزينه، أو طباعته.

وميكن للجامعة وضع مزيد من النقاط أو حذف البعض، تبعا لطبيعة املقرر، واملهم 

هنا هو وجود منط يضمن التوحيد.

ß  ومفاهيم مصطلحات  يحتوي  مقرر  كل  والتعريفات:  املصطلحات  قاموس 

وتعريفات واختصارات ال بد من توضيحها، وهي قد تختلف معانيها بني مقرر وآخر، 

ورشح املصطلح قد يتضمن صورا ووسائط متعددة ووصالت... إلخ. والواقع أن القاموس 

هو أكرث من قامئة كلامت معرّفة؛ بل هو وسيلة تعليمية فعالة، حني يشرتك املحارض 

والطالب يف رشح املصطلحات، أو إضافة مالحظات وتعليقات عليها. ويجب أن تتصف 

التعريفات بإمكانية تصفحها أبجديا، وإمكانية تصفحها حسب ترتيب ورودها  قوائم 

بالوحدات )أو حسب تاريخ تخزينها(، وشموليتها للمقرر كامال.

ثالثا( املصادر اإلضافية: 

وهي املصادر التعليمية التي مُتكن املتعلم من الوصول لرشوحات إضافية ملوضوع 

املقرر لتطوير معرفته، ومهاراته، وتلبية احتياجاته، وهذه املصادر ليس بالرضورة أن 

تكون من تصميم املحارض، عىل أنه يجب ذكر املصدر ويجب أن يسمح املصدر باالطالع 

عليه. وهذه املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:

ß  مصادر تعليمية تدرج ضمن املقرر: ميكن نسخ وإدراج ملفات إضافية من تأليف

املحارض، أو من تأليف غريه تزود املتعلمني مبراجع إلكرتونية ذات صلة باملادة التعليمية.

ß  ،وصالت ملواقع خارجية: اإلنرتنت تزخر مبواقع رائعة ذات صلة بأغلب املقررات

مواقع  وصالت  من  عدد  إدراج  طريق  عن  خارجية  مبصادر  االستعانة  املحارض  وعىل 

مفيدة للتخصص املعني.

ß  وهي تقنية تسمح بنرش أخبار ومحتويات :)RSS( خدمة مزود األخبار البعيدة

املقرر دون  األخبار داخل  يقدم وسيلة إلظهار  فهو  من موقع خارجي يف موقع آخر، 

االضطرار إىل تصفح املوقع األصيل، علام أنه يوجد اآلالف من املواقع التي تقدم خدمة 

مزود األخبار البعيدة، والتي قد تكون عبارة عن أخبار، ومقاالت، وصور، وأصوات...إلخ. 

وهذه الخدمة توفر فائدة كبرية لبعض املقررات الحية: مثل عرض أخبار البورصة ضمن 
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مقرر ذي عالقة باالقتصاد، وعرض أخبار طب األسنان للمقررات ذات العالقة، وعرض 

أخبار الرشق األوسط ملقررات سياسة، يف حني أن بعض املقررات قد ال تحتاجها.

رابعا( التصميم والشكل: 

النهايئ والكيل، وإجراءات  تتناول هذه املجموعة االعتبارات الخاصة بشكل املقرر 

التخطيط التكويني، والجاميل من حيث الخطوط واأللوان واملساحات وغري ذلك. وهذه 

املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:

ß  متتاز الجادة  اإللكرتونية  واملواقع  سلبي،  فالتعقيد مؤرش  التصميم:  يف  البساطة 

بالبساطة، ومثال ذلك موقع جوجل.

ß  البساطة يف استخدام األلوان: إن كرثة األلوان مؤرش سلبي، وإن كان ال بد من

استخدامها، فيجب أن تكون هادئة، ومتناسقة، وال يزيد عددها عن سبعة لكل نافذة 

.)Ivers, K. & Barron, A. 2002:72(

ß  األجزاء بني  معقولة  فارغة  مساحات  وجود  من  بد  ال  فارغة:  مساحات  توفر 

املعروضة، فاالكتظاظ مؤرش سلبي.

ß  تجنب استخدام أجزاء متحركة أو وامضة: ألن ذلك يشتت املتعلم ويبعده عن

الرتكيز. ويعترب وجود أجزاء وامضة أو أجزاء متحركة يف صفحة املقرر األساسية مؤرشا 

سلبيا.

ß  تجنب استخدام األصوات واملوسيقى التلقائية: إن وجود أصوات يف صفحة املقرر

األساسية يعترب مؤرشا سلبيا، ويشتت املتعلم ويبعده عن الرتكيز، فضال عن الضوضاء 

واإلزعاج. ومن تلك األصوات: أصوات تلقائية تنطلق مبجرد دخول املقرر، وأصوات تظهر 

عند تحريك الفارة عىل بعض األجزاء. وهنا ال نعني عدم استخدام األصوات ألهداف 

تعليمية ضمن وحدات املقرر.

ß  ،الخطوط: ليس من السهل عىل املتعلم قراءة كل النصوص املعروضة عىل الشاشة

حيث مييل الناس إىل التصفح الرسيع، متجاهلني الفقرات الطويلة، ومفضلني القفز إىل 

العناوين الرئيسية والفرعية، وميكن تسهيل قراءة النصوص من الشاشة عند االلتزام مبا 

:)TBL, 2005( ييل

عدم استخدام الخطوط تحت النصوص، لكيال يختلط األمر مع الوصالت.  
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استخدم الخطوط الغامقة بحذر، بحيث تُستخدم مع كل األجزاء املتشابهة.  

التقليل من استخدام األلوان، وأنواع الخطوط إىل الحد األدىن.  

أفقي    بثبات عىل خط  قراءتها  للعني  التي ميكن  الرقيقة  الخطوط  استخدام 

)ومنها خط الاير مثال(.

عدم استخدام الخطوط األقل من بنط 10، وال أكرث من بنط 12 إال يف العناوين.  

استخدام خطوط سوداء عىل خلفية بيضاء، وتجنب استخدام خطوط بيضاء   

عىل خلفية سوداء مطلقا، إال يف حالة رغبة املحارض يف إظهار جزء صغري من املعلومات 

بشكل صارخ للمتعلم.

كام يفضل استخدم الخطوط العامة التي ينترش استعاملها عىل كل أجهزة الحاسوب 

 Ivers, K. & Barron, A. وعدم وضع النصوص عىل خلفية مكونة من مقاطع أو صور

.)2002:71(

ß :وجود منط موحد لعرض األجزاء وكذلك للتعامل معها، حيث يفضل

النوافذ    شكل  شامال  املتشابهة،  النوافذ  لعرض   )theme( موحد  منط  وجود 

واأللوان.

   ،)Najjar, 1992( استخدام أجزاء متشابهة، لتنفيذ املهام والوظائف املتشابهة

مثل استخدام نفس برمجية الوسائط املتعددة لتشغيل وسائط متشابهة.

والفائدة أنها متكن املتعلم من التعامل مع املقرر برسعة، حيث إن ما تعلمه عن 

التعامل مع جزء، ميكنه تطبيقه عىل جزء آخر.

خامسا( االتصال والتفاعل: 

من أكرب ميزات التعليم اإللكرتوين هي سهولة االتصال، وتوفر التفاعل، وال بد من 

الفرعية  البنود  تشمل  املجموعة  وهذه  اإللكرتوين.  املقرر  داخل  األدوات  تلك  وجود 

اآلتية:

ß  معلمني( املقرر  يف  املسجلني  املنتسبني  جميع  تظهر  والتي  املشاركني:  أسامء 

وطالبا(، فليس من املعقول يف مقرر إلكرتوين عدم متكني املشرتك من رؤية أسامء زمالئه 

ومعلميه، فهذا يشجع عىل التواصل والتفاعل.

ß :وسائل االتصال الفورية، وتشمل توفر الوسائل التالية داخل املقرر اإللكرتوين
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خدمة الرسائل الفورية: وتصل هذه الرسالة حاال إذا كان املشرتك الذي بعثت   

له داخال عىل املقرر، وإذا مل يكن داخال، فإنها تصله مبجرد دخوله املقرر.

خدمة الدردشة لكل مشرتيك املقرر: واملقصود املشرتكني الذين يتواجدون يف   

املقرر يف نفس الوقت، وهي، عالوة عىل فائدتها لتوفري اتصال حي بني الطلبة أنفسهم، 

الخاصة،  حياته  اقتحام  دون  أوقات محددة،  االتصال مبحارضهم يف  من  الطلبة  متكن 

يف  والتلفون  املحمول  باستعامل  املحارضين  من  كثري  ترحيب  عدم  ظل  يف  خصوصا 

االتصال بهم، أو انشغال املحارض عن استقبالهم مبكتبه خارج الساعات املكتبية... إلخ.

خدمة املتواجدين اآلن: وهي تبني املشرتكني الذين يتواجدون داخل املقرر   

اآلن.

ß :أدوات االتصال غري املتزامنة، وتشمل

للربيد    التقليدي  االستخدام  املقصود  وليس  اإللكرتوين:  الربيد  استخدام 

القادمة  األحداث  وكذلك  الجديدة عربه   األخبار  استالم  إمكانية  يعني  بل  اإللكرتوين؛ 

الربيد إىل أحد املشاركني  النقاش، مع إمكانية إرسال رسالة بهذا  ومشاركات منتديات 

باملقرر أو كلهم، دون رشط معرفة العنوان الربيدي )من قامئة أسامء املشاركني باملقرر 

إىل بريدهم اإللكرتوين(.

بحيث    والحوار  والتأليف،  الكتابة،  إمكانية  تعطي  وهي  النقاش:  منتديات 

ميكن  حيث  اللحظة،  نفس  يف  تواجدهم  رشط  بدون  واملحارض  الطلبة  فيها  يشارك 

للمشرتكني كتابة موضوع ما وميكن آلخرين الرد. 

منتديات ومجموعات األخبار.  

ß :التقويم الزمني وقوائم األحداث وآخر األخبار، وتشمل

بالواجبات،    املتعلقة  املواعيد  تظهر  وهي  )الرزمانة(:  الزمني  التقويم 

املقرر،  أو عىل مستوى  الجامعة،  واملناقشات، واالختبارات، وأي أحداث عىل مستوى 

وهي أيضا تضم أرشفة للمواعيد التي متت، بحيث يسهل معرفة أي معلومة عن حدث 

سابق.

عىل    متت  التي  والتغيريات  بالنشاطات  قامئة  توفر  الحديثة:  األنشطة  قامئة 

املقرر منذ آخر زيارة للمشرتك، وهي ملتابعة ما حدث أثناء غيابه، وقد تُعرض املعلومات 
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بطريقة مخترصة أو مفصلة.

قامئة باألحداث القادمة: تظهر األحداث القادمة )مثال امتحانات، عطل...الخ(.  

قامئة آخر األخبار: تظهر آخر األخبار، واألحداث التي يرغب املحارض يف أن   

يراها املشرتكون يف مقرره، وعادة ما يحدد املحارض عدد األخبار التي تعترب “حديثة” 

بحيث إذا ما تجاوزت هذا العدد تحول األقدم منها إىل أخبار “قدمية” ويضم لألرشفة.

سادسا( التغذية الراجعة والتقارير: 

التغذية الراجعة عىل األداء هي جزء مهم من البيئة التعليمية، والتقييم هو أحد 

أهم النشاطات يف التعليم، حيث إن املحارض ال يستطيع معرفة ماذا يجري داخل عقول 

الطالب، لذا يحتاج إىل أسلوب ملعرفة ما فهمه الطالب وما مل يستطيعوا فهمه، فكان 

رضوريا تضمن املقرر اإللكرتوين مجموعة من أدوات التغذية الراجعة. وهذه املجموعة 

تشمل البنود الفرعية اآلتية:

ß :تغذية راجعة فورية ومرجأة، وتشمل

نتيجة التدريبات، والتامرين، واالمتحانات، والتعيينات.  

تعليقات املحارض عىل املشاريع.  

تعليقات الطلبة عىل املشاركات، وتقييمهم ألي جزء يسمح به املحارض.  

ß  دخول تقرير  إظهار  من  املحارض  متكن  أدوات  وجود  وتعني  الدخول،  تقارير 

دخوالت  أو  ما  مشرتك  دخوالت  عن  تقارير  تكون  وقد  باملقرر،   )Logs( املشاركني 

املشاركني، وتقرير عن حجم تداول نشاط أو مصدر ما، وتقارير حسب تواريخ معينة.

ß  تقرير عن تقدم حالة املتعلم، وتعني وجود أدوات تقييم شاملة للمتعلم، حيث

تظهر تقارير عن املصادر واألنشطة التي قام املتعلم بفتحها أو تداولها، واملدة الزمنية 

التي قضاها املتعلم يف ذلك، ومدى التفاعل معها. وكذلك تقارير عن تقدم حالة املتعلم، 

واألجزاء التي يعاين فيها من ضعف أو يتميز فيها بقوة.. إلخ.

سابعا( األمور التقنية: 

يتعلق هذا املعيار بتوفر أدوات أساسية ال يستغني عنها أي مقرر إلكرتوين ناجح. 

ومن أهم األدوات التي تتعلق بهذا املعيار األدوات اآلتية:

ß  ،خدمة النسخ االحتياطي: املحتويات واألنشطة اإللكرتونية ميكن فقدها بسهولة
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ولذلك يجب توفر نسخ احتياطية يف كل مقرر، ويجب أن يقوم املحارض بعمل نسخة 

احتياطية للمقرر.

ß  تنوع امللفات: اقتصار امللفات املعروضة يف املقرر اإللكرتوين عىل نوع واحد من

امللفات  كل  كانت  إذا  إيجابيا  يقيم  أن  ما  ملقرر  ميكن  فال  دليل ضعف،  هو  امللفات 

املستخدمة من نوع واحد؛ مثال كلها بوربوينت أو كلها وثائق ويرد.

وميكن أن نعطي خطوطا عريضة حول فاعليه استخدام امللفات: 

الصفحات    وكذلك  والتنسيقات(  الصور  من  تخلو  )التي  النصية  الصفحات 

املنسقة )ويب أو ويرد( القليلة العدد: األفضل استخدام أداة تفتح هذه الصفحات من 

مستعرض اإلنرتنت، مبعنى أنها ال تحتاج إىل أي برامج إضافية لفتحها، إضافة إىل رسعة 

فتحها. 

املحتويات التي تتطلب عدداً غري قليل من الصفحات: ميكن تخزينها بصيغ   

ويرد، أو أكروبات ريدر )PDF(، أو صفحات إنرتنت كاملة.

الطباعة:    ضد  أو  النسخ،  ضد  حاميتها  يف  املحارض  يرغب  التي  املحتويات 

.)PDF( األفضل استخدام نوع يب دي اف

طبيعة املقررات تفرض أحيانا استخدام أنواع معينة من امللفات مثل ملفات   

أوتوكاد.

ß  أحجام امللفات: يجب عىل مصمم املقرر اإللكرتوين أن يضع نصب عينية أن تكون

أحجام ملفات املصادر واألنشطة معقولة، ويعترب استخدام أي ملف كبري الحجم، مع 

القدرة عىل عرضه بحجم أقل، مؤرشا سلبيا واضحا. والسبب يف ذلك أن أغلب الطلبة 

تتوفر لديهم رسعة محدودة لتنزيل امللفات. ويجب التذكر أن البعض ال ميتلك سوى 

إنرتنت بطيء، فال يعقل أن يتطلب فتح ملف أكرث من دقائق معدودة، وإال رصف كثري 

من الطلبة النظر عن استخدام املقرر.

وميكن أن نعطي خطوطا عريضة حول فاعليه تخفيض حجم امللفات:

استخدام امللفات التي تعطي أحجاما معقولة، فمثال ميكن استخدام ملفات   

ويب ويب دي اف، بدل ملفات البوربوينت.

تعطي    النوعية  نفس  من  ملفات  بدل  األكرث صغرا،  امللفات  استخدام صيغ 
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بكثري من  ملفات أصغر  تنتج  املتعددة  الوسائط  برامج يف  تتوفر  أحجاما كبرية، فمثال 

برامج أخرى.

استخدام برامج الضغط، لضغط امللفات الكبرية.  

تصغري حجم امللفات من الربمجيات التي تسمح بذلك، فمثال برنامج أكروبات ريد   

النسخة 7 يسمح بذلك، وكذلك استخدام خاصية تصغري حجم الصور والوسائط املتعددة.

ميكن تجزئة وحدات املقرر إىل أجزاء، يسهل تنزيلها.  

املقرر    تطلب  فإذا  امللفات حجام،  أكرب  هي  املتعددة  الوسائط  أن  معروف 

وجود ملفات كبرية جدا، ميكن نسخها عىل أقراص اليس دي، ليك توزع عىل الطلبة.

ß  استخدام برمجيات عامة: حيث يُنصح باستخدام الربمجيات األكرث شيوعا لفتح

االنتشار،  قليلة  برمجيات  استخدام ملفات تحتاج إىل  املصادر واألنشطة، بدل  ملفات 

وذلك إلعطاء الفرصة لجميع الطالب لفتحها. وال مانع من استخدام بعض امللفات التي 

تحتاج إىل برمجيات غري منترشة إذا كانت طبيعة املقرر تقتيض استعاملها، كاستخدام 

برمجية )Rational Rose( ملقرر هندسة الربمجيات مثال.

ß  الفهارس واألدلة اإلرشادية، يجب عىل املصمم توفري فهارس وأدلة، تسهل عىل

املتعلم معرفة كيفية التعامل مع املقرر، مثل:

توفري دليل مخترص، حول أفضل السبل للتعامل مع املقرر اإللكرتوين.  

وتوضيح    امللفات،  أنواع  لفتح  الالزمة  املشهورة  غري  الربمجيات  أسامء  توفري 

كيفية الحصول عليها، وال بأس ببعض اإلرشادات بخصوص استخدامها.

ß  خاص ملفات  أرشيف  وجود  املستحسن  من  باملقرر:  الخاص  امللفات  أرشيف 

تنزيل  إمكانية  بتنزيلها، مبعنى وجود  للمتعلم  يُسمح  التي  امللفات  باملقرر، يضم كل 

ملفات املقرر من مكان واحد )أو مجلد واحد( بحيث تُجمع كل محتويات املقرر فيه، 

وهذا ال يتناىف مع االلتزام بأحجام معقولة للملفات، ألن املصادر واألنشطة يجب أن 

تتجزأ إىل ملفات أصغر، مع توفرها يف الوقت نفسه يف ملفات ُمجمعة ملن يستطيع 

تنزيلها بسهولة، كام ميكن للمحارض وضع ملفات كل وحدة يف نهايتها.

ثامنا( التحرك داخل املقرر: 

وجود  املفضل  ومن  وأنشطتها،  محتوياتها  وتكرث  تطول  قد  اإللكرتونية  املقررات 
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أدوات تتيح للمتعلم القفز مبارشة إىل األجزاء التي يرغب فيها. وهذه املجموعة تشمل 

البنود الفرعية اآلتية:

ß  أدوات ومحركات البحث: تسمح للمشرتك بالبحث داخل املقرر عن أي كلمة أو

جملة يف جميع أجزائه.

ß  تحت التعليمية  واملصادر  األنشطة  جميع  تتجمع  حيث  األنشطة:  مجموعات 

وتعترب  إلخ.(،  مهام،  اختبارات،  دردشة،  مذكرات،  )منتديات،  مثل  عناوين  أو  أصناف 

هذه الخدمة وسيلة رسيعة للطلبة واملعلمني، للدخول إىل النشاطات واملصادر املوجودة 

باملقرر، بحيث يجد املستعمل كل النشاطات مجمعة تحت عنوان واحد.

ß  خريطة املقرر )وصالت األقسام(: لتيسري اإلبحار داخل املقرر، وتوضيح العالقات

بني الصفحات، بحيث مُتكن املشرتك من القفز بسهوله إىل أي قسم أو موضوع أو جزء 

يرغب يف االطالع عليه، وقد تكون مجرد أرقام مع عناوين، أو عىل شكل شجري.

 :)Multimedia( الوسائط املتعددة )تاسعا

حيه  ورسوم  وفيديو،  ورسومات،  نصوص،  لعرض  الحاسوب  “استخدام  وهي 

)Animation( وأصوات بطريقة مدمجة”، )Webopedia, 2007(، عىل أن استخدام 

يرافق  أن  بدَّ  املتعددة، فال  الوسائط  يعترب من  لوحدها، ال  الصور  أو  لوحده،  الصوت 

ميزات  أروع  من  تعترب  املتعددة  الوسائط  استخدام  إمكانية  أخرىإن  وسائط  أحدهام 

التعليم. إال أن  املقررات اإللكرتونية، فاالستعانة بالصوت والصورة، تُحّسن من عملية 

 Digital التشويش  مسببات  وأحد  الطلبة،  عىل  حمل  إىل  تحولها  استخدامها  إساءة 

.)Campus, 2002(

ß  ،فقط لزمت  حيثام  تستخدم  أن  يجب  املتعددة:  للوسائط  األمثل  االستخدام 

ويعترب استخدامها مؤرشا سلبيا إذا مل تكن رضورية، ألن ملفاتها هي األكرب حجام وتحتاج 

الربمجيات  من  عدد  إىل  إضافة  جيدة،  مواصفات  ذي  حاسوب  وإىل  رسيعة،  إلنرتنت 

الخاصة.

وميكننا أن نعطي خطوطا عامة عن االستخدام األمثل لها:

يجب أن تكون أحجام ملفات الوسائط املتعددة بأصغر حجم ممكن، وذلك . 1

بتقسيم امللف الكبري إىل عدة أجزاء، وباستخدام برمجيات تنتج أحجاما معقولة.
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سبيل  عىل  ومنها  املتعددة،  الوسائط  إىل  بشدة  تحتاج  اإللكرتونية  املقررات  بعض   .2 

املثال:

  مقررات تدريس اللغات األجنبية: فإذا خلت من امللفات الصوتية فهذا مؤرش سلبي.
  مقررات اآلثار والتاريخ: ألن تقديم رشوحات عن أماكن تاريخية، وأثرية دون صور 
ومقاطع فيديو قصرية، يعترب مؤرشا سلبيا، فمهام رشحنا عن قرص الحمراء يف غرناطة، 

وعن مسجد قرطبة، فهو ال يغني عن مجموعة صور ومقاطع فيديو عنهام!

  بعض املقررات الهندسية: تحتاج إىل محاكاة، ومقاطع فالش لرشح آلية عمل ما.
وتذكر  املدمجة،  األقراص  استخدام  فيمكن  كبرية،  ملفات  األمر  تطلب  ما  وإذا 

ملخصات عنها، ودليل استخدامها يف داخل املقرر.

ß  التحكم إمكانية  دامئا  للمتعلم  تتوفر  أن  يجب  الكامل:  التحكم  املتعلم  إعطاء 

التكرار  إمكانية   :)Najjar, 1992( ومنها  املتعددة،  الوسائط  مع  التعامل  يف  الكامل 

واإليقاف وكذلك التحكم يف الصوت.

ß .ال ميكن أن يجرب املتعلم عىل االستامع إىل وسيطة أو مشاهدتها إىل آخرها

ß  استخدام ملفات الوسائط املتعددة األكرث انتشارا: نظرا لكرثة برمجيات الوسائط

املتعددة، يجب عىل املحارض استخدام برمجيات الوسائط املتعددة األكرث شيوعا لفتح 

امللفات ذات العالقة، إلعطاء الفرصة لجميع الطالب لفتحها، وعدم اضطرارهم لتحمل 

تكلفة رشاء برامج جديدة يف ظل توفر بدائل. ويف القامئة التالية، نذكر أكرث األنواع قبوال 

وانتشارا:

أكرث  هام   JPEG و   GIF أن  ومعلوم   ،)BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF(  الصور 
األنواع انتشارا، وتدعمهام أشهر متصفحات اإلنرتنت، مام يعني أنه ال حاجة ألي برنامج 

لفتحهام.

.)MP3, WAV( :األصوات  
)AVI, MOV( :األفالم ومقاطع الفيديو  

عىل أنه ال مانع من استخدام أنواع أخرى، إذا تطلب املقرر ذلك: مثل ملفات الفالش 

.)Quick Time( وملفات الكويك تيم )Animations( واالمنيشن )Flash(

ß  مع النصوص  بعض  استخدام  يجب  املتعددة:  الوسائط  مع  النصوص  استخدام 
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الصور والرسومات ومع بقية الوسائط املتعددة لتحصيل الفائدة، ولعدم إجبار املتعلم 

يعترب مؤرشا  أو نص  أي عنوان  الوسائط دون  تلك  فيها. ووضع  ما  عىل فتحها ملعرفة 

سلبيا.

عارشا( النشاطات والتدريبات: 

النشاطات تختلف عن املصادر بأنها تهدف إىل تقييم تحصيل الطالب، وإىل تحسني 

التحصيل عن طريق القيام بأنشطة تدريبية وعملية، وهي يف الغالب متفاعلة، وتتطلب 

مشاركة الطالب، ومن األمثلة عليها: املنتديات الحوارية، املهام، االختبارات...إلخ. وهذه 

املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:

ß  وجود مهامت وتقارير ومشاريع: وهو واجب يطلبه املحارض من طالبه، حيث

يرفعه الطالب، ويتلقون املالحظات والدرجات عرب املقرر اإللكرتوين، ويجب أن يحتوي 

أي مقرر إلكرتوين عىل عدد كاف من املهامت.

ß  استبيانات وتقييامت واختيارات: تعترب االستفتاءات أو االقرتاعات أو االستبيانات

وسيلة ممتازة ملشاركة الطلبة يف اتخاذ القرار، وكذلك ملعرفة توجه الطلبة، إضافة إىل 

التدرب عىل عملها، وهي يف بعض املقررات الزمة. وتتلخص هذه الخدمة بعرض سؤال، 

النتائج  عىل  املحارض  يحصل  بحيث  إلكرتونيا،  عليها  باإلجابة  الطالب  يقوم  أسئلة  أو 

بشكل سهل.

ß  الطالب تعطي  حيث  قسم:  أو  وحدة  كل  نهاية  يف  وتدريبات  ذاتية  اختبارات 

إمكانية تقييم نفسه، والتأكد من تحقيق أهداف الوحدة، وتنبهه إىل إعادة دراسة أي 

جزء، إذا ما كان التقييم أقل مام يجب.

ß  امتحانات إلكرتونية: االختبار أو االمتحان اإللكرتوين يسمح للطالب باإلجابة عن

أسئلته داخل املقرر اإللكرتوين عرب الحاسوب، وميكن أن يتم داخل مخترب الجامعة فقط، 

أو خارج شبكة الجامعة، ويقوم النظام يف الغالب بتصليح االمتحان، علام أن كل منصات 

التعليم اإللكرتوين، توفر أدوات لضبط إعدادات االمتحان، ومنها: 

أو شبكة  بحيث ميكن حرصه ضمن مخترب،  االمتحان،  االمتحان، ومكان    تاريخ ووقت 
الجامعة.

  منع الدخول دون كلمة رس خاصة باالمتحان.
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  ترتيب عشوايئ لألسئلة، وترتيب عشوايئ لإلجابة )ولهذا ميكن أن تكون األسئلة مرتبة 
بطريقة مختلفة بني الطالب لنفس االمتحان، بل واألجوبة مختلفة لنفس األسئلة(.

وضع الدرجات لكل سؤال ولالمتحان عموما.

والكثري من املنصات تتضمن املزيد من اإلعدادات األخرى، مثل االختيار العشوايئ من 

كم كبري من األسئلة، وتحليل اإلجابات، وضبط مدة االمتحان... إلخ.

ويجب التمييز بني عدة مفاهيم يف االمتحانات اإللكرتونية:

أ( قاعدة بيانات األسئلة مع إجاباتها، وميكن أن تقسم إىل مجموعات. واألسئلة تكون 

عىل نوعني:

1- أسئلة موضوعية: وهي األسئلة التي ميكن للنظام أن يصححها تلقائيا، ومنها عىل 

سبيل املثال: أسئلة الخيارات املتعددة، وأسئلة الصواب أو الخطأ، وأسئلة ذات إجابة 

قصرية )إكامل الفراغ(، وأسئلة ذات إجابة رقمية، وأسئلة املطابقة.

وإضافة  بتصليحها،  املحارض  يقوم  التي  األسئلة  وهي  موضوعية:  غري  أسئلة   -  2

واملقالة،  اإلنشاء،  كتابة  أسئلة  مثل  الوصفية،  األسئلة  عموما  لالمتحان، وهي  درجاتها 

والخاطرة، والقصة القصرية، والشعر...إلخ.

ب( االمتحان: وميكن أن يوجد عدة امتحانات داخل املقرر، وكل امتحان ميكن أن 

يأخذ كل أو بعض األسئلة السابقة، يدويا أو عشوائيا، وتظهر بطريقة ثابتة أو بطريقة 

عشوائية.

وميكن االستزادة عن موضوع االمتحانات اإللكرتونية بالرجوع إىل الكتاب )دليــل 

استعامل املدرسني لنظام إدارة التعليم مفتوح املصدر مودل( للمؤلف )إطميزي، 2006(.

أحد عرش( التعليم التعاوين: 

بالعمل  بحيث يسمح للطالب  الطالب،  التعلم ضمن مجموعات صغرية من  وهو 

منهم، وتحقيق  فرد  كل  مستوى  لرفع  البعض،  ومساعدة بعضهم  وبفاعلية،  سويا 

 David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe( املشرتك.  التعليمي  الهدف 

 .)Johnson.1994

والواقع أن هذا املعيار قد يشمل أحيانا اعتبار طالب املقرر مجموعة واحدة، أو عدة 

مجموعات صغرية. وهذه املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:
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 ß تفعيل التعاون، فيمكن للمحارض اقرتاح بعض املواضيع ملناقشتها يف منتديات 
النقاش، والدردشة الحية، والتأليف التعاوين.

املصطلحات  قاموس  يف  والتعليق  بالكتابة  للطالب  السامح  كذلك  وميكن   ß 
والتعريفات.

مجموعة  بتأليف  تسمح  ويب،  برمجية  وهي   :)Wiki( التعاوين  الويب  أدوات   ß 
صفحات ويب بشكل تعاوين، حيث ميكن لكل املستعملني إضافة، أو حذف، أو تعديل هذه 

الصفحات باستخدام متصفحات اإلنرتنت، بدون االضطرار ملعرفة لغة اإلتش يت إم إل، بحيث 

يتسنى لطالب املقرر االشرتاك معا بتأليف وتعديل محتوى إلكرتوين خاص بهم كمجموعة، 

حيث ال يوجد محرر مركزي، وتوجد أمثلة كثرية عىل مواقع وييك، ومن أروعها ويكيبيديا 

)Wikipedia( وهي موسوعة حرة، يقوم مستخدموها، وزوارها، بتعديل وتحرير محتوياتها. 

.)Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl, 2006( للمزيد عن وييك

للفريق  مهامت  عىل  تحتوي  التي  املقررات  يف  كبرية  أهمية  ذو  املعيار  وهذا 

أن  تطلب  قد  الجامعات  بعض  فإن  وبالتايل  املشاريع،  إدارة  مقرر  مثل  واملجموعات، 

يدرج املحارض عددا من مهامت وييك، لتشجيع الطالب عىل القيام بالتأليف التعاوين 

حول مواضيع يحددها، تكون كافية ومالمئة للمقرر املعني، وال بأس بأن يضع املحارض 

بعض العناوين وبعض املحتويات كنقطة انطالق للطلبة.

كانت  وإن  شعب.  لعدة  تُعطى  املقررات  بعض  العمل:  مجموعات  أدوات   ß 
بني  يختلف  املقرر قد  نهاية  تختلف، فمرشوع  النشاطات قد  فإن  املحتويات واحدة، 

طبيعة  أن  إىل  إضافة  عمل،  مجموعات  تشكيل  إمكانية  يقتيض  وهذا  وأخرى،  شعبة 

املشرتكون  كان  ولو  حتى  عمل،  فرق  أو  مجموعات،  لتشكيل  تحتاج  املقررات  بعض 

شعبة واحدة. واملجموعات قد تكون منفصلة بحيث ال يستطيع منتسبوها رؤية أعامل 

بعضهم، أو قد تكون غري منفصلة بحيث يتسنى ملنسبيها مشاهدة أعامل غريهم بدون 

املشاركة فيها. ويف الغالب يعترب كل مشرتيك املقرر مجموعة واحدة.

ثاين عرش( أدوات تشجيع التأليف والتفكري الذايت: 

عىل املقرر اإللكرتوين أن يتضمن ما يشجع عىل التأليف، والتعاون، والتفاعل، بتوفري 

االستعانة  املقرر، وميكن  العالمات عليها ضمن خطة  نسبة من  أدوات مالمئة، ووضع 

بآاليت:
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متكن  إلكرتونية  أدوات  وهي  اليومية(:  أو  املجلة،  أو  الدفرت،  تسمى  )وقد    املذكرات 
الطالب من تسجيل أفكارهم، وشعورهم، وإدراكاتهم، وتشجعهم عىل التفكري يف املقرر 

القيام بها باستخدام أدوات أخرى، فهي أداة تربوية  ومحتوياته بطريقة من الصعب 

مشهورة لتشجيع الطالب عىل التفكري الذايت، خالل انخراطهم يف عملية التعلم. وعادة 

تضمن هذه األدوات الخصوصية )يراها الطالب واملحارض فقط(، وتضمن طول املدة 

حيث تعطي الطالب فضاء آمنا الستكشاف معرفة جديدة.

  املشاركة يف التأليف التعاوين وييك، التي سبق ذكرها.
  الكتابة والرد يف منتدى املقرر.

  املشاركة يف تحرير املصطلحات.
ثالث عرش( الحزم واملعايرة، 

 eLearning( إن أدوات الحزم، أو املقاييس، أو معايري دمج ونرش التعليم اإللكرتوين

وتصدير  باسترياد  اإللكرتوين  املقرر  مدرس  أو  ملطور  تسمح  معايري  standards(؛ هي 

ومشاركة املحتويات واألنشطة التعليمية اإللكرتونية، وبالتايل ميكن نقل تلك املحتويات 

واألنشطة من منصة تعليم إلكرتوين إىل أخرى، إذا دعمت كلتا املنصتني هذه املعايري. 

:)Stratakis, M. Et al. 2003.p12( ومن أهم أهداف تلك املعايري

  التوافقية: عدم الحاجة للتعديل مع كل تغيري يف برمجيات النظام.
أجهزة  كبرية من  االستخدام، ضمن مجموعة  إعادة  االستخدام: حيث ميكن  إمكانية    

الحاسوب، وبرمجيات، ومنصات تعليم إلكرتوين، ونظم تشغيل متنوعة.

حسب  والتعقب،  والفهرسة  البحث  بعمليات  القيام  ميكن  حيث  الوصول:  إمكانية    
الطلب.

تطوير  أدوات  عدة  بواسطة  واالستخدام  والتعديل  التطوير  إمكانية  االستمرارية:    
مختلفة.

ومن أشهر تلك املعايري:
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 SCORM 5, IMS 6, Dublin Core-DCMI 7, AICC 8, IEEE LTSC 9,

ARIADNE 10

يتيح  الذي  اإللكرتوين هو سكورم،  التعليم  أهم معايري  أن  التأكيد عىل  املهم  ومن 

ومشاركتها  واستريادها  نقلها  لتسهيل  حزمة،  يف  تعليمية  محتويات  وضع  للمحارض 

وإعادة استخدامها وتصديرها إىل أي نظام تعلم آخر يدعم هذه املعايري. 

وهذه املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:

معايري الدمج والنرش املطلوبة: يتناول احتواء املقرر عىل دعم معايري الدمج   ß 
والنرش، املعتمدة من قبل الجامعة.

شمولية االستخدام: وهو معيار يحدد رغبة الجامعة يف أن تكون كل محتويات   ß 
أن  أو  الرئيسية،  باألجزاء  يكتفى  أم  مثال،  إىل سكورم  ومحولة  محزمة  املقرر  وأنشطة 

الجامعة ال تشرتط تحويل أي جزء.

رابع عرش( حقوق التأليف والنرش: 

الفكرية.  وامللكية  االسم  حقوق  حيث  من  الواسعة  املفاهيم  من  التأليف  حقوق 

الورقية،  املؤلفات  يف  املحفوظة  الحقوق  حيث  من  يف صددها،  لسنا  تفاصيل  وتوجد 

بحقوق  االلتزام  ترغب يف  الجامعات  إلخ. وعموما، معظم   ... واملنتجات  والربمجيات، 

بعض  توضيح  األهمية  من  ونرى  القانون.  من  خوفا  لذلك  يضطر  وبعضها  التأليف، 

املفاهيم ذات العالقة:

الحقوق محفوظة )Copyright(: هي حقوق حرصية، تنظم استعامل النصوص، )أ( 

أو أي تعبري عميل )فني، أديب، أكادميي( عن فكرة أو معلومة ما، وتشكل هذه الحقوق 

 ،)Wikipedia, 2008( نوعا من الحامية للمبدع ليتقاىض أجرا عن إبداعه لفرتة محددة

5  موقع www.adlnet.org/index.cfm، يحتوي معلومات وافية عن معيار سكورم.، متت زيارة املوقع 

يف 22/3/2008.

.IMS, www.imsproject.org, accessed at 22.3.2008  6

.Dublin, http://dublincore.org/, accessed at 22.3.2008  7

.AICC, www.aicc.org/, accessed at 22.3.2008  8

.LTSC, http://ltsc.ieee.org/, accessed at 22.3.2008  9

.ARIADNE, www.ariadne-eu.org,, accessed at 22.3.2008  10
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حيث تحرص حقوق البيع، والنسخ، والتعديل، واالسم بصاحبها.

 )ب(  مصادر مفتوحة )Open Source(: ومنها رخصة جنو للوثائق الحرة11 ورخصة 

التشارك اإلبداعي 12وهي تعطي حقوقا واسعة للمتعلم إلمكانية النرش والتوزيع الحر 

وتعديل الشيفرة، وتحتفظ ببعض الحقوق مثل حق االسم.

 )ت(  وتوجد بعض منتجات تسمح باستخدامها يف املجال الشخيص أو األكادميي مجانا 

وليس املجال التجاري مثال. 

وهذه املجموعة تشمل البنود الفرعية اآلتية:

أصالة املحتويات واألنشطة: يجب عىل املقرر اإللكرتوين أن يكون يف غالبه من   ß 
إنتاج املحارض، الذي يرغب يف أخذ مكافأة عليه، وقد ترفض الجامعات املوافقة عىل 

مكافأة ملقرر ما، إذا ما قلت أصالة املحتويات واألنشطة عن 75%.

حفظ حقوق التأليف: نظرا لتعدد أشكال رخص االستخدام والنرش، يجب عىل   ß 
املحارض أن يتأكد من أن ما استخدمه من مؤلفات، وبرمجيات، وملفات، تحفظ حقوق 

املؤلف، واملالك. علام أن معظم الجامعات تعترب أن االعتداء عىل تلك الحقوق موجب 

لرفض إعطاء مكافأة.

التوثيق: يجب ذكر املصادر، حتى ولو كانت من مؤلفات تسمح بالنقل والنسخ،   ß 
فأي ملف، أو مصدر، أو نشاط، أو منتج، أو حتى تعريف ليس من إنتاج املحارض، يجب 

أن يُوثّق حسب إحدى طرق التوثيق.

خامس عرش( نتائج تقييم الطلبة: 

فإن  وعليه  تقييمه،  قبل  اإللكرتوين  املقرر  تدريس  تشرتط  قد  الجامعات  بعض 

تقييامت الطلبة تؤخذ بعني االعتبار، ومبا أن كل الجامعات تقوم بعملية التقييم بشكل 

دوري، فيرتك لكل جامعة اعتامد منوذج التقييم الذي تريده. وأهم ما يجب ذكره يف 

مناذج تقييم الطلبة اإللكرتونية أنه ميكن أن يكون بغري تعريف، مبعنى أن املحارض أو 

املدرس ال يستطيع معرفة اسم الطالب املقيم. 

.GNU Free Documentation License, www.gnu.org, accessed at 22.3.2008  11

.Creative Commons, http://creativecommons.org, accessed at 22.3.2008  12
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4.3 كيفية استخدام اإلطار املرن للتقييم

أوضحنا سابقا أن أسس تقيم املقررات اإللكرتونية املدمجة واملساعدة، تختلف تبعا 

لعدة عوامل، ولذلك فإننا نقرتح الخطوات اآلتية الستخدام هذا اإلطار. انظر الشكل 2:
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3 .4 .1 خطوات استخدام إطار التقييم

 1 - تشكيل لجنة للتعليم اإللكرتوين، تتكون من مختص يف التعليم اإللكرتوين، ومختص 

بالجودة، ومختص تربوي، وتقوم باآليت:

 - حذف املعايري التي ال توفرها منصة التعليم اإللكرتوين املعتمدة يف الجامعة.
-   التأكيد عىل املعايري التي تتوافق وسياسة الجامعة، مثل شمولية املحتويات.

 2 -  تتشكل عدد من اللجان، بحيث تضم كل لجنة مختصا يف التعليم اإللكرتوين، إضافة 

إىل متخصصني يف تدريس نوعية ما من املقررات؛ مثال لجنة لتقييم مقررات اللغات، 

ولجنة لتقييم مقررات الحاسوب، ولجنة لتقييم مقررات الهندسة ... إلخ.

 3 - تقوم كل لجنة من تلك اللجان املختصة بدراسة اإلطار، وعمل اآليت:

- إهامل املعايري التي ال تتناسب وطبيعة هذه املقررات.
- توزيع درجات التقييم، بناًء عىل العناوين املتبقية يف اإلطار، مثال 5 % للخطة، 25 % 

للمحتويات.

-   وضع الدرجات التفصيلية لكل بند من تلك العناوين.
 4 - تقوم كل لجنة بعملية التقييم، بناء عىل األسس التي اعتمدتها.

5 -  يُرفع التقرير إىل الجهات ذات العالقة.

5. امللخص

لقد أصبح التعليم اإللكرتوين واقعا، وأصبحت الحاجة له ماسة، وصار عىل الجامعات 

الجامعات  هذه  إدارات  تشجع  أن  يقتيض  وهذا  وتبنية،  إدماجه  تُحسن  أن  العربية 

إعطاء  منها  كثرية،  بوسائل  اإللكرتونية  املقررات  واستعامل  تصميم  عىل  املحارضين 

مكافأة ألي محارض يصمم مقررا يلبي رشوطا معينة.

تلك  تقييم  أسس  عىل  يحتوي  مرن،  تقييم  منوذج  تقديم  تم  الفصل،  هذا  ويف 

املقررات اإللكرتونية املساعدة واملدمجة، يساعد الجامعات العربية )ومثلها املؤسسات 

التعليمية والتدريبية( عىل القيام بتقييم محتويات وأنشطة تلك املقررات، بشكل يراعي 

خصوصيتها وخصوصية مقرراتها وخصوصية منصة التعليم اإللكرتوين التي تعتمدها.
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الحاسوب  علوم  يف  الدكتوراه  درجة  وحاصل عىل  املعلومات، 
من جامعة غرناطة بإسبانيا، يعمل حاليا عميد البحث العلمي يف 

جامعة فلسطني األهلية يف بيت لحم/فلسطني، ومحارضا يف قسم تكنولوجيا 
املعلومات. وهو خبري يف التعليم اإللكرتوين واملوارد التعليمية املفتوحة، قام بتأليف 8 

كتب، ونرش أكرث من 45 بحثا يف مؤمترات ومجالت دولية محكمة حول مجاالت مثل التعليم 
التوصية،  وأنظمة  التعليم،  إدارة  وأنظمة  املفتوحة،  التعليمية  واملوارد  اإللكرتوين، 

البكالوريوس  لدرجتي  األكادميية  الربامج  من  عددا  وقيّم  املفتوحة،  واألنظمة 
املؤمترات  لجان  من  العديد  يف  ويشارك  العايل،  التعليم  بوزارة  واملاجستري 

والدوريات وحًكم عرشات األبحاث يف مجالت ومؤمترات دولية، و15 رسالة 
ماجستري ودكتوراه. شغل د. إطميزي عدة مناصب إدارية منها رئاسة 

الدائرة، وعضوية مجلس الجامعة ومجلسها األكادميي. وعمل سابقا 
مديرا لوحدة التعليم اإللكرتوين، وحصل عىل عدة منح وجوائز. 

د. فتحي الساملي، خبري يف املوارد التعليمية املفتوحة 	 
العايل  باملعهد  الحاسوب  علوم  العايل يف  للتعليم  مساعد  وأستاذ 
لإلعالمية والترصف بجامعة القريوان. كتب أكرث من 60 مقاال علميا 
   Britishو   Computers  & Education  يف مجالّت علمية )مثل
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درَّس   .)Conference on Advanced Learning Technologies
 C++ و  C الربمجـــة  لغــات  مثل  الحاسوب  علوم  مجال  مواد يف  عدة 

ونظريات   UML اللغة باستعامل  الربمجيات  تصميم  درَّس  Maple. كام  و 
صناعة لغات الربمجة ونظريات نقل الربمجيات من لغة إىل أخرى، ونظريات 

اإلجازة  طلبة  من  العديد  أطر  كام  التعليمية.  األلعاب  وصناعة  بعد  عن  التعليم 
واملاجستري وشارك يف تأطري طلبة الدكتوراه.

كُلَِّف بعدة مسؤوليات، منها مدير قسم اإلعالمية باملعهد العايل لإلعالمية والترصف 
بجامعة القريوان )2017-2014(، ورئاسة لجنة ماجستري البحث يف منظومات املعلومات 
 The( الذكية  التعلم  لبيئات  الدويل  امللتقى  تنظيم  عىل  وأرشف  سنوات.  لعدة  الذكية 
International Conference on Smart Learning Environments 2016(. وشارك 
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