بناء قائمة معايري لتقويم اجملال التقني ملنصات التعلم اإللكرتوني
املفتوح يف عصر جائحة كورونا COVID- 19
ليمى دمحم صدقي جنيدي*
تاريخ ُّ
تسمـ البحث 2021/4/7 :ـ

تاريخ قبوؿ النشر2021/8/22 :ـ

ممخص
استيدؼ البحث الحالي بناء قائمة معايير لتقويـ التأثير الذي تسيـ بو منصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوح في تجاوز أزمة جائحة كورونا
 ,COVID- 19وذلؾ مف خبلؿ استعراض بعض األدبيات حوؿ منصات التعمـ اإللكتروني المفتوح (المفيوـ ,الخصائص ,األنماط)
وتسميط الضوء عمى مميزات المنصات التعميمية وسمبياتيا ومعايير جودتيا وكذلؾ اآلثار المترتبة عمى التعميـ و ُّ
التعمـ بال ػ  ,MOOCSومف

ثـ استنباط عدد مف المعايير التقنية التي يمكف االستناد إلييا في تصميـ وتقويـ فعالية منصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوحز استخدـ البحث
المنيج الوصفي التحميمي ,وتوصمت الدراسة إلى بناء نموذج مقترح متمثل في قائمة معيارية في المجاؿ ( التقني) وتكونت مف ( )3معايير,
مؤشر؛ يمكف االعتماد عمييا في تطوير تصميـ وتقويـ فعالية منصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوح أثرىا في
ا
( )16عامبل فرعيا)30( ,
مواجية األزمات التعميمية في ظل الجوائح العالمية ,وتـ تحكيـ القائمة مف قبل عينة مف الخبراء عددىا ( )30عضو ىيئة تدريس؛ في ()6
جامعات ىي :جامعة( جدة  ,الممؾ سعود ,أـ القرى) بالمممكة العربية السعودية ,جامعة (السمطاف قابوس) بسمطنة عماف ,جامعة(المنيا,
المنصورة) بجميورية مصر العربية ,وتـ حساب نسبة االتفاؽ وفقا لمعادلة (كوبر) ,فقد تراوحت نسب االتفاؽ لممؤشرات ما بيف (%76.67
  ,)%93.33وتراوحت لمعوامل الفرعية ما بيف ( ,)%93.33 - %78.33كما تراوحت لممعايير ما بيف (,) %88.89- %85.09وبمغت نسبة االتفاؽ لممعايير التقنية ( ,)%86.22في حيف بمغت نسبة االتفاؽ لمقائمة المعيارية ( ,)%87.75وجميعيا نسب ال تقل عف
 .%80وأوصى البحث بضرورة زيادة الوعي بأىمية منصات ُّ
التعمـ المفتوح وما تقدمو مف كـ ىائل مف المعرفة لتطوير قدرات وميارات

األفراد ,وأىمية توجيو المؤسسات التعميمية التي تشرؼ عمى منصات ُّ
التعمـ المفتوح لتطوير المعايير التربوية والتقنية بيا السيما في ضوء
تنامي التنافس في تقديـ خدمات تمؾ المنصات.
الكممات المفتاحية  :منصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوح ,قائمة معيارية ,معايير تقنية ,جائحة كورونا . COVID – 19

مقدمة:

معموماتي ,وما حققتو مف سيولة وسرعة في الحصوؿ

يشيد عالمنا المعاصر العديد مف التغيرات التكنولوجية

عمى المعمومات واجراء االتصاالت المختمفة دوف

والتي أثرت في النظـ التعميمية بصفة عامة ,وفرضت

وعمى المستوى التربوي ,شكمت التحديات المعموماتية

أىميا التوسع في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛

تغيير في أنماط العمل واإلدارة في جميع المجاالت,
ا

التقيد بحدود الزماف والمكاف.

بأبعادىا المختمفة منطمقا لدعوات عديدة بضرورة

واىتمت بكفاية األداء وتوفير الوقت والجيد ,وأصبحت

إصبلح النظاـ التربوي بجميع مدخبلتو وعممياتو

لمتعميـ في المجتمعات الحديثة خاصة بعد ظيور

عف مواجية التحديات التي أفرزتيا تقنية المعمومات

تكنولوجيا الحاسب اآللي وتطبيقاتيا سمة أساسية
شبكة المعمومات "اإلنترنت" ,وما أحدثتو مف فيضاف
* كلية التربية  ..جامعة حائل.

ومخرجاتو ,خصوصا في ضوء عجز النظاـ الحالي
واالتصاالت وتحوؿ العالـ مف مجتمع صناعي إلى

مجتمع معموماتي ,ليذا تتسابق كثير مف األمـ

مجمة جامعة حضرموت لمعموـ اإلنسانية المجمد  , 18العدد  , 2ديسمبر 2021

534

بناء قائمة معايير لتقويـ المجاؿ التقني لمنصات ُّ
التعمـ اإللكتروني

إلصبلح نظاميا التربوي بيدؼ إعداد مواطنييا لعالـ

موجو بالتقنية ,وقد استقطبت اإلصبلحات المعتمدة

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

المعمومات الحديثة قدر المستطاع ,وبذلؾ أسيمت
الوسائل السمعية والبصرية

والحواسيب وشبكات

عمى التقنية دعما سياسيا وشاعت خطط التقنية

المعمومات واألقمار الصناعية في تعميـ الطمبة في

وقدمت الثورة الصناعية في القرف التاسع عشر العديد

فبات عصر التعميـ اإللكتروني واقعا ممكف التحقق

إلحداث التحوؿ في النموذج التربوي.

منازليـ وأماكف عمميـ( .سوىاـ)20-19, 2005 ,

مف اإلسيامات في مجاالت العموـ والتكنولوجيا بصفة

بعد أف كاف حمما بالنسبة لمكثيريف في أرجاء العالـ .

األدوات والبدائل لبداية عصر جديد مف التعميـ .وقد

وحدىا يحصموف عمى شيادات جامعية معتمدة عبر

عامة ,كما قدمت لمتربوييف بصفة خاصة العديد مف

كافة .فأكثر مف مميوف نسمة في الواليات المتحدة

كاف التعميـ عف بعد واحدا مف أىـ نتائج ىذه الثورة.

اإلنترنت في مجاالت التربية والتمريض وتكنولوجيا

ووسائل االتصاؿ الحديثة العديد مف الحموؿ لتطوير

فالعامػل التكنولػوجي أصػبح ميمػا فػػي تمبيػػة احتياجػػات

فقد قدمت اإلذاعة المسموعة والتمفزيوف المرئي

المعمومات والكثير مف المجاالت األخرى.

ونقل المناىج التعميمية خارج الفصوؿ التقميدية .كما

الطػبلب ممػف يريػدوف تجربػة أكثػر تفاعميػة مػف مجػرد

مصادر التعميـ وااللتحاؽ بمراكزىا مما كاف لو األثر

غيػر المتزامنػة ونػوع االتصػاؿ اإللكترونػي (اإلنترنتػي)

ازداد شغف الطبلب وأولياء األمور بالبحث عف
الكبير في االنتشار السريع لمعديد مف المؤسسات
التعميمية وبرامج التعميـ عف بعد.
ويعد التعميـ عف بعد -أحد أنماط التعميـ غير النظامي-
ذا صبغة تربوية تبلئـ المتطمبات التربوية في الفترة
القادمة كما أنو يستفيد مف التطورات المتسارعة في مجاؿ

محاضػرات يمكػف طبعيػا .وىنػا تبػرز أىميػة الفصػوؿ

الػذي يحتػاج إليػو الطالػب .ويشػكل التعمػيـ اإللكترونػي
اتجاىا متناميا في المؤسسات األكاديمية في شتى أنحػاء
العػالـ ,ممػػا أدى إلػػى ظيػػور العديػد مػػف منصػات التعمػػيـ

اإللكترونيػػة .وبعػػد مػػرور سػػنوات عمػػى تطبيػػق منص ػات
التعمػ ػػيـ اإللكترونػ ػػي فػ ػػي الػ ػػدوؿ المتقدمػ ػػة تعميمي ػ ػا مثػ ػػل

تكنولوجيا الحاسبات وتكنولوجيا االتصاالت ,والتزاوج

أمريكػػػا وبريطانيػ ػػا واسػ ػػتراليا وفرنس ػػا ومػ ػػع الحفػ ػػا عمػ ػػى

المتعمـ ( .شاىيف)432 ,2003 ,

التعميمػ ػ ػ ػ ػيف التقمي ػ ػ ػ ػػدي واإللكترون ػ ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػ ػػديث ,ولك ػ ػ ػ ػػف

الحادث بينيما لتوصيل الخبرة والمعرفة والميارة إلى
وقد تطورت نظـ التعميـ عف بعد حتى أصبحت واحدة

مف نظـ التعميـ المعتمدة والرسمية في العديد مف

الش ػػكل التقمي ػػدي لعمميػ ػػة التعم ػػيـ؛ أصػ ػػبحت مزيجػػػا مػ ػػف
المعطي ػػات الت ػػي أدت بتم ػػؾ ال ػػدوؿ إل ػػى االعتم ػػاد عم ػػى
التعمػػيـ اإللكترونػػي تعػػود إلػػى سػػبب وجيػػو؛ ىػػو أف فييػػا

الدوؿ واألنظمة التعميمية (محمود)561, 2012 ,؛

من ػ ػػاطق ذات مس ػ ػػاحات كبيػ ػ ػرة وشاس ػ ػػعة ,والمختص ػ ػػوف

مختمف المراحل التعميمية والحاجة إلى مواكبة

ممك ػ ػػف م ػ ػػف الط ػ ػػبلب أو حت ػ ػػى الجمي ػ ػػع عب ػ ػػر الش ػ ػػبكة

حيث ظير نتيجة الطمب المتزايد عمى التعميـ في
التطورات السريعة في العموـ والتكنولوجيا ,وىذا ما

جعل المجتمعات المعاصرة تبحث عف أنظمة رديفة
أو مساعدة لؤلنظمة التقميدية ,فبرزت مؤسسات
حاولت تبني برامج التعميـ عف بعد بتوظيف تكنولوجيا

يري ػػدوف أف يس ػػتفيد بالمعمومػ ػػة وتع ػػـ الفائػ ػػدة أكب ػػر عػ ػػدد
العنكبوتيػ ػػة ,وىػ ػػذا األم ػ ػر يتػ ػػيح لمطالػ ػػب أف يسػ ػػجل فػ ػػي
الجامعة ويتحدث مع أساتذتو وىو في أي مكاف بالعالـ.

يتعمق نموذج اإللكتروني الآلثار التي تؤثرىا
التكنولوجيا فى دعـ ُّ
التعمـ مف خبلؿ توظيف تقنيات
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..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

يعػانوف مػف صػعوبات فػي الػتعمـ ,والطػبلب الموىػوبيف

الحاسوب وشبكة االنترنت فى جعل التعميـ إلكترونيا
خالصا ,أو مكمبل ُّ
لمتعمـ الصفي ,أو بشكل يدمج بيف

أيضػا ,وأصػبح الحاسػب يسػتخدـ فػي التعمػيـ عػف بعػد.

أنواع التعميـ ,وجاءت خطة التربية األمريكية لعاـ

(محمود)562-561, 2012,

2020ـ حوؿ "التعميـ المقوى بالتكنولوجيا" مؤكدة
ُّ
التعمـ المقوى
ضرورة انخراط المتعمميف في خبرات

ولقد تناوؿ الصالح ( )2005في دراستو بعض جوانب
التصػميـ التعميمػي لمػ ُّ
ػتعمـ اإللكترونػي ومؤشػرات أدائيػػا,

بالتكنولوجيا داخل الصفوؼ الدراسية وخارجيا وذلؾ

وأوص ػ ػػى ب ػ ػػاجراء د ارس ػ ػػات تعتم ػ ػػد أس ػ ػػموب المقارن ػ ػػات

إلعدادىـ كي يكونوا مشاركيف نشطيف ومبتكريف

المرجعيػػة ب ػػيف جامع ػػات عربيػػة وأجنبي ػػة لتحدي ػػد ج ػػودة
الػ ُّ
ػتعمـ اإللكترونػػى مػػف منظػػور التصػػميـ التعميمػػي .كمػػا

عالميا .باإلضافة إلي زيادة تعظيـ أجور التكنولوجيا

بحػ ػػث عبػ ػػد النبػ ػػي ( )2006فػ ػػى معػ ػػايير بنػ ػػاء الم ػ ػواد

الشبكية والمنصات التعميمية لزيادة الثقافة الرقمية

التعميميػػة فػػي التعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي ضػػوء مػػدخل الػػنظـ

لممعمميف وتقوية خبراتيـ المينية في إعداد الدروس

ػار موزعػ ػػة عم ػ ػى
وتوص ػ ػل إل ػ ػى قائمػ ػػة بيػ ػػا ( )78معيػ ػ ا

والواجبات لمطبلب مف أجل تحسيف عممية التعميـ
و ُّ
التعمـ)Moedritscher, 2006( .

خمسة محاور رئيسػية لبنػاء المػواد التعميميػة ,ومػف بػيف

وقادريف عمى المعرفة وأخبلقييف في مجتمعنا المتشابؾ

ونشػ ػػيد فػ ػػي وقتنػ ػػا الحاضػ ػػر ثػ ػػورة ىائمػ ػػة فػ ػػي منص ػ ػات
التواصػ ػػل االجتمػ ػػاعي ,واذا ألقينػ ػػا الضػ ػػوء عم ػ ػى قطػ ػػاع

التعم ػ ػػيـ نج ػ ػػد أنػ ػ ػو م ػ ػػف الض ػ ػػروري أف يع ػ ػػي المعممػ ػ ػوف
الطريق ػػة الص ػػحيحة لتوظي ػػف مواق ػػع وش ػػبكات التواص ػػل
االجتماعي في العممية التعميمية بميػارة وذكػاء لمحصػوؿ

ى ػ ػػذه المع ػ ػػايير (تحدي ػ ػػد األى ػ ػػداؼ التدريس ػ ػػية ,تحدي ػ ػػد

مسػػتوى الموضػػوعات إلػػى وحػػدات منفصػػمة ,اسػػتخداـ
األشكاؿ والصور والخرائط والجػداوؿ ,اعتمػاد األسػموب
السيل والمغة البسيطة المشجعة عمى ُّ
التعمـ المستمر).

و ناقشػت د ارسػة ( Moller, Wellesley&Huett,
 )2008اآلثػار المترتبػػة عمػػى التصػميـ التعميمػػي لمػ ُّ
ػتعمـ

عمػػى مخرجػػات تعميميػػة ذات جػػودة عاليػػة ,خاصػػة وأف

اإللكترون ػ ػػي وانتي ػ ػػت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى وج ػ ػػود ع ػ ػػدد م ػ ػػف

الجيل الحػالي الػذي نقػوـ بتعميمػو أصػبح ممارسػا محترفػا

المتغيػ ػ ػرات ت ػ ػػؤثر بش ػ ػػكل كبي ػ ػػر ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ التص ػ ػػميـ

ألدوات التقنيػ ػػة واالتصػ ػػاؿ ,ومػ ػػف ثػ ػػـ يحػ ػػتـ ذلػ ػػؾ عمينػ ػػا

التعميم ػػي ,وى ػػي عم ػػى النحػػػو اآلت ػػي( :الجػ ػودة ,تقػػػويـ

تطػ ػ ػػوير األسػ ػ ػػاليب واألدوات التػ ػ ػػي نسػ ػ ػػتخدميا معشػ ػ ػػر

االحتياج ػ ػػات ,قي ػ ػػاس العائ ػ ػػد عم ػ ػػى اس ػ ػػتثمار النت ػ ػػائج,

التربػ ػػوييف لتحقيػ ػػق توافػ ػػق واسػ ػػتفادة مػ ػػف األدوات التقنيػ ػػة

التأثير في التعميـ ودعـ األداء ,إدارة المعرفة ,الحاجة

والت ػ ػػي أص ػ ػػبحت بأي ػ ػػدي الطمب ػ ػػة والعم ػ ػػل عم ػ ػػى ج ػ ػػذبيـ

إل ػػى اتبػػاع منيجيػػات أفض ػػل لتصػػميـ الػػنظـ التعميمي ػػة

وتعزيز ميارات التعمـ( .دمحم)104-103, 2017,

 )ISDوأكػػدت الد ارسػػة أف ىػػذه العوامػػل تػػؤثر – مع ػا-

وتشػير الد ارسػات إلػى أف أكثػر مػف 35000معمػـ,

بشكل كبير فى تطور مجػاؿ التصػميـ التعميمػي لمتعمػيـ

و 250000طالب فػي مػدارس التعمػيـ العػاـ والجامعػات

عػػف بعػػد المعتمػػد عمػػى اإلنترنػػت .كمػػا قػػاـ الصػػعيدي

والكميات والمنظمات في جميع أنحػاء العػالـ يسػتخدموف

( )2011بد ارس ػػة أجري ػػت بجامع ػػة المم ػػؾ عب ػػد العزي ػػز

مقررات إلكترونية عمى شبكة  , Blackboardولـ يعد

اسػ ػ ػػتيدفت تحديػ ػ ػػد المعػ ػ ػػايير البلزمػ ػ ػػة لتقػ ػ ػػويـ محتػ ػ ػػوى

الطػبلب المعػاقيف سػمعيا وبصػريا ,والطػبلب الػػذيف

نظر الخبراء والمختصيف وخمصت الدراسة فى نتائجيا

الحاسػب يسػتخدـ فػي تعمػيـ الطػبلب العػادييف فقػط؛ بػل

المقػػررات اإللكترونيػػة فػػي التعمػػيـ عػػف بعػػد مػػف وجيػػة
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إل ػ ػػى تحدي ػ ػػد ( )7مح ػ ػػاور تض ػ ػػـ ( )42معي ػ ػػا ار لتق ػ ػػويـ

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

الد ارسػة  .فقػد ظيػرت الكثيػر مػف المبػادرات الخاصػة

محتوى المقررات اإللكترونية فى التعميـ عف بعد وىي:

بمنصػات التعمػيـ اإللكترونػي عػف بعػد ,والشػراكات

التغطيػ ػػة والشػ ػػموؿ ,المبلءمػ ػػة ,االتسػ ػػاؽ ,والنمذجػ ػػة).

االتصػػاالت .كػػذلؾ اسػػتحدثت تطبيقػػات جديػػدة

(دقػػة المحتػػوى ,الموضػػوعية ,الحداثػػة أو المعاص ػرة,

الجديػدة بػيف و ازرات التعمػيـ والػو ازرات األخػرى كػو ازرة

واسػػتيدفت د ارسػػة الصػػبحي والعتيبػػي( )2016تسػػييل

لبلختبػارات ونظػـ التقػويـ ,وتطبيقػات جديػدة فػي نظػـ

عممية الوصوؿ إلى المواقع الرسمية الخاصة بمنصات

اإلدارة اإللكترونيػة اإللكترونػي عػف بعػد ,والمػؤتمرات

التعميـ المفتػوح واالسػتفادة منيػا والتعػرؼ عمييػا ,وابػراز

والمقػاءات واالجتماعػات الدوريػة مػف خػبلؿ تطبيقػات

أىمية ىذه المنصات ,ومعرفة ماىية الصػعوبات التػي

تواجػػو األف ػراد عنػػد اسػػتخداـ منصػػات التعمػػيـ المفتػػوح,
وتوصػ ػ ػػمت الد ارسػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى أف موقػ ػ ػػع الػ ػ ػػدليل الخػ ػ ػػاص
بمنصات التعميـ المفتػوح يسػيـ فػي إقبػاؿ األفػراد عمييػا
وتجربتيا واالستفادة منيا ,كما أكدت عمى أف منصػات
التعمػػيـ المفت ػػوح تس ػػيـ ف ػػي رف ػػع كفايػ ػة وتنمي ػػة مي ػػارات

وقػػدرات األف ػراد وتسػػاعدىـ عمػػى تطػػوير ذاتيػػـ أوال ثػػـ
المجتمػػع ,كمػػا أوصػػت بضػػرورة إعػػداد دورات تعريفيػػة
وأدلة خاصة وكتيبات ونشرات إرشادية فػي المؤسسػات

كافة لزيادة الوعي بأىمية ىذه المنصات.

في ضوء ما سبق نبلحظ أنو مػف األىميػة عنػد اسػتخداـ
الػ ُّ
ػتعمـ اإللكترونػػي وتطبيقاتػػو المتعػػددة فػػي التعمػػيـ؛ البػػد
مف التركيز عمى الربط بيف النظرية والتطبيق مع التأكيػد
عم ػ ػ ػ ػى التفاعمي ػ ػ ػ ػػة والتبادليػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف النمػ ػ ػ ػػاذج التربوي ػ ػ ػ ػػة

واالستراتيجيات التعميمية والتقنيات المستخدمة.
مشكمة الدراسة:

أثػر تفشػػي فيػػروس كورونػػا المسػػتجد فػػي الػػنظـ التعميميػػة
فػػي جميػػع دوؿ العػػالـ ,مم ػػا أدى إلػػى اإلغػػبلؽ الكام ػػل
لمم ػ ػػدارس والجامع ػ ػػات ,والتوج ػ ػػو نح ػ ػػو أس ػ ػػاليب جدي ػ ػػدة
لمتعمػػيـ تعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة  .ومػػف

الفػرص واإليجابيػات المسػتجدة لمتعمػيـ عػف بعػد ,أف مػا
فرضتو الجائحة مف أوضاع دفعت النظـ التعميمية إلػى
طرح المبادرات اإلبداعية النظامية والفردية لتتغمب عمى
صػعوبات التعمػيـ الناشػئة عػف إغػبلؽ المػدارس وتعميػق

اإلدارة اإللكترونية في التعميـ(.الخميسي)67 ,2020 ,

وقػ ػػد ناقشػ ػػت د ارسػ ػػة ) Dahdouh (2016مشػ ػػكبلت
منصػات الػ ُّ
ػتعمـ اإللكترونػػي المفتػػوح التػػي يتوجػػب عمػػى
مؤسسات التعميـ العػالي أخػذىا فػي االعتبػار قبػل تبنػي
منصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوح .وقد أسفرت النتػائج
عػػف ثمػػاني مشػػكبلت كبيػرة ,مترابطػػة و مسػػيطرة بشػأف

تمػػؾ المنصػات ,وتمػػؾ المشػػكبلت تحػػددت فػػي :معػػدؿ
التسرب العػالي ,االعتمػاد ,النمػوذج التجػاري ,السػمعة,

البيداجوجية ,أخبلقيات البحػث ,تقػويـ الطػبلب وحػاجز
المغػػة .وأكػػدت الد ارسػػة عمػػى أنػػو يجػػب عمػػى صػػانعي

السياس ػػات بمؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي أف يكونػ ػوا عم ػػى
وع ػػي بتم ػػؾ المش ػػكبلت قب ػػل تض ػػميف منصػ ػات ال ػ ُّ
ػتعمـ
اإللكترون ػػي المفت ػػوح بخططي ػػـ لمتط ػػوير .كم ػػا تطرق ػػت

د ارس ػػة ( ,Mitsuyo, Hiroyuki, Yasuhiro

(2017

 Katsusuke, ,Rieko&Naoshiلعم ػػل

استقصػػاء مفصػػل لمتعمػػيـ العػػالي بأنحػػاء اليابػػاف حػػوؿ

الػػوعي ,والعػػرض و اسػػتخداـ مصػػادر التعمػػيـ المفتػػوح
ومنص ػ ػات الػ ػ ُّ
ػتعمـ اإللكترونػ ػػي المفتػ ػػوح؛ والتػ ػػي قامػ ػػت
بتحميل الػوعي بمصػادر التعمػيـ المفتػوح و الغػرض مػف
تقديمو واألخذ بو وكذلؾ األخذ بمنصات ُّ
التعمـ المفتوح
عب ػػر اإلنترن ػػت ,وبمقارن ػػة تم ػػؾ الد ارس ػػة ب ػػأخرى مثيم ػػة

أجري ػ ػػت ع ػ ػػاـ 2013؛ اس ػ ػػتنتجت الد ارس ػ ػػة أف ال ػ ػػوعي
بمصػػادر التعمػػيـ المفتػػوح قػػد ازداد بصػػورة طفيفػػة وأف
ع ػػدد منصػ ػات الػػ ُّ
ػتعمـ المفت ػػوح عب ػػر اإلنترن ػػت ازدادت

بصػورة كبيػرة خػبلؿ العػاميف؛ كمػا اسػتنتجت أف الزيػادة
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ف ػػي األخ ػػذ بمص ػػادر التعم ػػيـ المفت ػػوح كان ػػت منخفض ػػة
بينم ػػا كان ػػت الزي ػػادة مرتفع ػػة بالنس ػػبة لمنصػ ػات ال ػ ُّ
ػتعمـ
المفت ػػوح عب ػػر اإلنترن ػػت؛ وأف مص ػػادر التعم ػػيـ المفت ػػوح
تس ػ ػػتخدـ لتحس ػ ػػيف بيئ ػ ػػة ال ػ ػ ُّ
ػتعمـ لمط ػ ػػبلب ,ف ػ ػػي ح ػ ػػيف

تس ػتيدؼ منص ػات الػ ُّ
ػتعمـ المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػت دعػػـ
الػ ُّ
ػتعمـ المسػػتمر مػػدى الحيػػاة ,كمػػا اعتزمػػت المؤسسػػات

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

انتشار فيػروس كورونػا المسػتجد "كوفيػد ," 19 -والعمػل
عم ػػى إيج ػػاد حم ػػوؿ لمتح ػػديات الت ػػي فرض ػػيا ى ػػذا الوب ػػاء
عم ػ ػػى مختم ػ ػػف القطاع ػ ػػات التنموي ػ ػػة وأولي ػ ػػا القطاع ػ ػػات

الص ػػحي واالقتص ػػادي والتعميم ػػي ,وب ػػرز بوض ػػوح األث ػػر

الجػػوىري لمتكنولوجيػػات الرقميػػة والسياسػػات ذات الصػػمة
ف ػ ػػي التص ػ ػػدي لمتح ػ ػػديات الناجم ػ ػػة ع ػ ػػف ى ػ ػػذه األزم ػ ػػة.

التػي أجريػت عمييػػا الد ارسػة عػػاـ  ,2013والتػي قػػدمت
منصػ ػ ػ ػات ال ػ ػ ػ ُّ
ػتعمـ المفت ػ ػ ػػوح عب ػ ػ ػػر اإلنترن ػ ػ ػػت ,وك ػ ػ ػػذلؾ

وفي إطار التوجو اإلستراتيجي العالمي نحو تفعيل

 ,2015ت ػ ػػوفير تم ػ ػػؾ المنصػ ػ ػات لممجتم ػ ػػع م ػ ػػف أج ػ ػػل

العبلقة إلى دعـ وتوظيف المنصات التعميمية التفاعمية

(الدىشاف.)2020 ,

المؤسسػ ػ ػػات التػ ػ ػػي قامػ ػ ػػت بػ ػ ػػالتخطيط لتقػ ػ ػػديميا عػ ػ ػػاـ

التعميـ اإللكتروني سعى مقرري السياسات وأصحاب

أغػ ػ ػ ػراض ترويجي ػ ػ ػػة؛ حي ػ ػ ػػث إف المؤسس ػ ػ ػػات الياباني ػ ػ ػػة

في البرامج التعميمية المقدمة لمطبلب ,وبالرغـ مف
ُّ
بالتعمـ اإللكتروني عمى
الجيود الممموسة واالىتماـ

وف ػ ػػي م ػ ػػارس  2020تس ػ ػػببت جائح ػ ػػة في ػ ػػروس كورون ػ ػػا

المستمر لمختمف المحاور المتعمقة باستخداـ المنصات

مؤسسات ذاتية الدعـ فيمػا يتعمػق بػادارة أنشػطة التعمػيـ

المفتوح دوف دعـ مف الحكومة أو المؤسسات.

( )COVID-19فػ ػػي انقطػ ػػاع أكثػ ػػر مػ ػػف  1.6مميػ ػػار

طال ػػب ع ػػف التعم ػػيـ ف ػػي  161بم ػػدا ,أي م ػػا يق ػػرب م ػػف
 %80مف الممتحقيف بالمدارس عمى مستوى العالـ ,ممػا

أدى ألزمػػات ىائمػػة فػػي األنظمػػة التعميميػػة حػػوؿ العػػالـ.

وق ػ ػػد أظي ػ ػػرت أزم ػ ػػة تفش ػ ػػي في ػ ػػروس كورون ػ ػػا المس ػ ػػتجد
( )COVID-19عالميػػا أىميػػة أثػػر التكنولوجيػػا بوقػػف
التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة مػف البشػر فػي التواجػد

بمنػػازليـ لوقػػف انتشػػار الفيػػروس ,س ػواء بتطبيػػق سياسػػة
العم ػػل م ػػف المن ػػزؿ والتعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد ,والحص ػػوؿ عم ػػى

خػ ػػدماتيـ الحكوميػ ػػة والماليػ ػػة أونبليػ ػػف ,باإلضػ ػػافة إلػ ػػى

تس ػ ػػمية أوق ػ ػػاتيـ باس ػ ػػتخداـ أح ػ ػػدث التطبيق ػ ػػات المجاني ػ ػػة
لمترفيػ ػػو ومشػ ػػاىدة المسمسػ ػػبلت وغيرىػ ػػا ,مػ ػػا يشػ ػػير بػ ػػأف

التكنولوجيػػا لػػـ تعػػد لمرفاىيػػة فقػػط بػػل أيضػػا مػػؤث ار كبي ػ ار

بػػادارة األزمػػات لػػيس فػػي مصػػر فقػػط ولكػػف العديػػد مػػف
دوؿ العالـ.

كمػ ػ ػػا شػ ػ ػػكل التحػ ػ ػػوؿ الرقمػ ػ ػػي عػ ػ ػػامبل رئيسػ ػ ػػا لتس ػ ػ ػريع
االستجابة الدوليػة لمتصػدي لوبػاء كورونػا المسػتجد ,ففػي
الوقت الذي تتكاتف فيو دوؿ العالـ لمتعامل مع تداعيات

المستوي العالمي؛ إال أف ذلؾ يتطمب المتابعة والتقويـ
التعميمية التفاعمية واإلعبلف عنيا ,ولعل أىميا؛ تقويـ

أداء الطمبة أنفسيـ ومدى تفاعميـ واستفادتيـ ,وذلؾ

لموقوؼ عمى مميزات التطبيق وعيوبو مف أجل

التحسيف المستمر لؤلداء .وىذا ما أكدت عميو العديد

مف الدراسات مثل دراسة (العبد الكريـ)2008 ,؛ حيث
أكدت عمى أىمية توفير بيئة تعميمية قائمة عمى التعمـ

اإللكتروني والمنصات التعميمية التفاعمية حيث إنيا تزيد
مف دافعية الطمبة نحو ُّ
التعمـ واكسابيـ الميارات الفنية
وتنمية ميوليـ واتجاىاتيـ وقدراتيـ واألخذ باألساليب
ُّ
التعمـ مف
الحديثة التي تثير الفيـ واالستقصاء في

خبلؿ التقنيات الحديثة في التعميـ.

وقد نصحت منظمة اليونسكو الدوؿ المتضررة

بضرورة المجوء إلى التعميـ عف بعد لمحد مف
االضطراب الذي سوؼ يتعرض لو الطبلب والعممية
التعميمية ككل ,وأشارت عبر موقعيا اإللكتروني إلى

أف التعمـ عف بعد والمجوء ألسموب التعمـ عبر

اإلنترنت سوؼ يساعد في إيقاؼ انتشار فيروس

كورونا وتأميف استمرار الخدمات األساسية في مجاؿ
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..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

التعميـ ,كما نصحت المنظمة جميع مف ييتـ بالعممية

التعميمية التفاعمية في تدريس المواد؛ لتنويع نمط

وتقديـ الدعـ النفسي ليـ وتجنب وقوعيـ في العزلة,

كيفية استخداـ المنصة التعميمية  Edomodoفي

التعميمية بضرورة البقاء عمى اتصاؿ مع الطبلب

وكذلؾ تأميف استمرار الدراسة بموجب المناىج

الدراسية ,وتيسير التعمـ عف طريق توفير مواد إضافية

لمقراءة والتعميـ لمطبلب .كما طرحت اليونسكو وسائل

لمساعدة المؤسسات والدوؿ التي ترغب في العمل

التعميـ ,كما أشارت إلي أىمية تدريب المعمميف عمى

التدريس .كما تطرقت دراسة )Trustc (2016
لعرض برنامج اإلدمودو كنموذج جديد مف ُّ
التعمـ عمى

شبكة اإلنترنت واليدؼ مف ىذه الدراسة إبراز سبل
ُّ
التعمـ لممعمميف مف ىذه الفضائيات عمى شبكة

بنظاـ التعميـ عف بعد ,وذلؾ مف خبلؿ توفير نماذج

اإلنترنت ,وقد أسفرت الدراسة عف معمومات ميمة

مع الطبلب مثل تطبيق سكايب وتطبيق ىانج أوت,

يرغبوف فى تصميـ الشبكات لممعمميف ,وقد تـ تصميـ

لمطبلب ,والمواقع التي توفر خدمات التعمـ عف بعد

تجميع البيانات وتحميميا مف خبلؿ استطبلع رأي عمى

لمتطبيقات التي يمكف مف خبلليا إجراء االتصاالت

والتطبيقات التي توفر مواد لمقراءة وتعمـ المغة

مثل الموقع العربي“ إدراؾ“ ,باإلضافة إلى المواقع

لمباحثيف والقيادات اإلدارية بالمدارس والمعمميف الذيف

ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى اإلنترنت ,وقد تـ

التي يمكف لمطبلب الحصوؿ عمى فيديوىات تعميمية

اإلنترنت مع مقارنة تحديد أنماط اإلجراءات والعوامل
التى شكمت عمميات ُّ
التعمـ ,وبذلؾ تـ تطوير نموذج

إلى منصات تعميمية في عصر الفيروس التاجي,

يتـ بناؤىا اجتماعيا ,ونوقشت اآلثار واألفكار الناتجة

مف خبلليا مثل يوتيوب .إذ تحولت تطبيقات ذكية

وشيدت شركات التقنية وحموؿ التعميـ رواجا كبي ار في

مجتمع التعميـ ,تفاعبل مع المبادرات ,وحموؿ التعمـ
الجديدة( .الدىشاف)2020 ,

جديد ُّ
لمتعمـ باعتباره عممية تك اررية متعددة الخطوات
عف التطبيق لعمل مزيد مف البحوث والتطوير .كذلؾ

دراسة العبيد والشايع ) )2017التي استيدفت التعريف
ُّ
التعمـ اإللكتروني
بأىمية واحدة مف أشير منصات

كما سعت دراسة عمي ) )2016إلى الكشف عف أثر
ُّ
التعمـ اإللكتروني االجتماعي -القائمة
بعض بيئات

وتجارب استخداـ  Edmodoفي تدريس المقررات

التواصل اإللكتروني التعميمي لدى طالبات كمية التربية

وأىميا في مجاؿ البحث باستخداـ منيج المراجعة

عمى منصات التواصل االجتماعي -في تنمية ميارات

 Edmodoوتقديـ استعراض مفصل ألىـ تطبيقات
الدراسية .وقد تـ رصد واستعراض أحدث الدراسات

بجامعة الباحة ,وأوصت الدراسة بدعـُّ اإللكتروني القائـ

الكيفية المنظومية ( (Systematic Qualitative

عممية التفاعل وتبادؿ الخبرات واآلراء والمناقشات

معمومات وجمعتو مف نتائج ألبحاث ودراسات يمكف أف

عمى تطبيقات التواصل االجتماعي؛ بما يسمح بتعزيز

والحوارات اليادفة بيف الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس

مف جية والطالبات أنفسيف مف جية أخرى لتوفير بيئة

 . Reviewىذه الدراسة وما توصمت إليو مف

تفيد التربوييف والميتميف باالرتقاء بممارساتيـ التعميمية؛
لمواكبة تحديات العصر وإلعداد متعمـ القرف الواحد

تفاعمية غنية ومتعددة المصادر تخدـ العممية التعميمية

والعشريف ,حيث أثبتت الدراسات فاعمية  Edmodoفي

أىمية استخداـ المنصات التعميمية التفاعمية مع الطمبة

عمى تبني استخداـ

بمحاورىا كافة .وأشارت دراسة الغوينـ ) )2016إلى

باإلضافة لتشجيع المعمميف أيضا عمى االستفادة مف
التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتيا؛ مثل تقنيات المنصات

التعميـ في دعـ العديد مف الميارات؛ ولذا أوصت

الدراسة بحث التربوييف العرب

 Edmodoواجراء مزيد مف األبحاث التطبيقية حوؿ

ممارساتيـ التعميمية في البيئة العربية .وكذلؾ دراسة
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فرج ) )2017التي ركزت عمى تحميل ومقارنة خدمات

نماذج مختارة مف المنصات األكاديمية التى تعمل وفق

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

النظرية والتربوية والفنية لمنصات ُّ
التعمـ المفتوح عند
تصميميا وتنفيذىا واستخداميا ,خاصة أف إصبلح

إطار منظومة شبكات التواصل االجتماعي ,وذلؾ

الممارسة التربوية يتطمب فيـ المعايير والمبادئ التي

الخدمات المقدمة لمباحثيف.

كما تظير أىمية ىذه الدراسة في توفيرىا لقائمة معايير

لمتعرؼ عمى مبلمحيا وأثرىا فى النشر العممي وتوفير
اإللكترون ػػي

وممػ ػا س ػػبق نمح ػػظ أف تطبيق ػػات التعم ػػيـ
بص ػ ػػفة عام ػ ػػة ومنصػ ػ ػات ال ػ ػ ُّ
ػتعمـ المفت ػ ػػوح عم ػ ػػى وج ػ ػػو
الخصوص؛ أصبحت ضرورة ممحة في عصػر كثػرت

فيػو المعمومػات و ازلػت فيػو عوائػق المكػاف والزمػاف.

وإلتاحػة فػرص أكثػر لممتعممػيف وتحقيػق فعاليػة أكبػر فػي
العمميػة التعميميػػة؛ البػػد مػػف المجػػوء إلػػى المنصػات
التعميميػة اإللكترونيػػة لػػدعـ التعمػيـ الحضػػوري مػػع رصػػد

مشكبلت ىػذه المنصػات وتقػويـ فعاليتيػا فػي تجويػد األداء
التعميمػػي فػػي ضػوء معػػايير تقنيػػة معتمػػدة تؤىميػػا لمواجيػػة
األزمات والجوائح العالمية وتبعاتيا بالعممية التعميمية.

ومنننن ننننا جنننا ت فكنننرل ال حنننل الحنننالي ليجيننن عنننن
التساؤل اآلتي:

كيف يمكف بناء قائمة معايير لتقويـ المجاؿ التقني
لمنصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوح
في عصر جائحة كورونا  COVID- 19؟

أ داف ال حل:

تستيدؼ ىذه الدراسة بناء قائمة معايير يمكف االستناد
ُّ
التعمـ المفتوح
إلييا في الحكـ عمى فعالية منصات

وفق معايير تقنية محددة ,بما يدعـ تأثيرىا الحالي

والمستقبمي في مواجية جائحة كورونا وغيرىا مف
األزمات المستقبمية التي يمكف أف تواجييا نظمنا
التعميمية في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة .

أ مية ال حل:

تكمف أىمية ىذه الدراسة في التوجو الحالي نحو
ُّ
التعمـ بأشكاليا المختمفة؛ األمر
استخداـ منصات
الذي يدفع المسئوليف والمصمميف والمستخدميف
والمنفذيف والميتميف إلى االىتماـ باألطر والخمفيات

تقوـ عمييا تمؾ الممارسة.

تقنية مشتقة مف النظريات التربوية؛ يمكف االستناد إلييا
في الحكـ عمى أثر منصات ُّ
التعمـ المفتوح في مواجية
جائحة كورونا وتبعاتيا بالعممية التعميمية.
مصطمحات ال حل:

 )1المعايير التقنية لمنصات التعمم المفتوح:
 -المعايير : Standards

عرفيا الضبع ) )2006عمى أنيا النماذج التي يتـ
االتفاؽ عمييا ويحتذى بيا لقياس درجة اكتماؿ أو
كفاية شئ ما؛ وىي عبارات وصفية تحدد الصورة
المثمى التي نبغي أف تتوفر في الشئ الذي توضع لو
المعايير ,أو التي نسعى إلى تحقيقيا .كما تعرؼ عمى
أنيا عبارات أو جمل محددة تصف المتطمبات أو
الشروط التى يفترض أف يراعييا محتوى نموذج ُّ
التعمـ
اإللكتروني ,وتستخدـ كقاعدة أو أساس لمحكـ عمى
القيمة أو النوعية أو الكمية (أبو خطوة.)2011 ,

 -المعايير التقنية لمنصات التعمم المفتوح :

Technical Standards of MOOC Platforms:

وتعرفيػػا الباحثػػة إجرائيػا عمػػى أنيػػا "المؤش ػرات القياسػػية
الت ػػي يمك ػػف االس ػػتناد إليي ػػا ف ػػي الحكػ ػػـ عم ػػى الفعالي ػػة
التقنية لمنصات ُّ
التعمـ المفتوح  ,والتي تتػيح لممسػئوليف

والمص ػ ػ ػ ػػمميف والمس ػ ػ ػ ػػتخدميف والمنف ػ ػ ػ ػػذيف والميتم ػ ػ ػ ػػيف
بمنص ػ ػ ػات الػ ػ ػػتعُّمـ الخمفيػ ػ ػػات التربويػ ػ ػػة والتقنيػ ػ ػػة عنػ ػ ػػد
تصػ ػ ػػميميا وتنفيػ ػ ػػذىا واسػ ػ ػػتخداميا وتجنػ ػ ػػبيـ اسػ ػ ػػتخداـ

المنصات التي تقوـ عمى ممارسات غير مخططة".

 )2منصات التعمم ال لكتروني المفتوح Massive
Open Online Courses Platforms
عرفت مف قبل اليونسكو ))UNESCO (2016
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بأنيا :موارد التعميـ و ُّ
التعمـ والبحث المتاحة مف خبلؿ
أي وسيمة  -رقمية أـ غير رقمية  -والتي تندرج في
المؤل العاـ أو تـ إصدارىا بموجب ترخيص مفتوح
يتيح لآلخريف االنتفاع المجاني بيا واستخداميا

وتكييفيا واعادة توزيعيا بدوف أي قيود أو بقيود

محدودة .كما عرفيا الحفناوي )  )16 ,2017بأنيا:
نظـ تعميمية تعتمد عمى إدارة المقررات التعميمية
وتتضمف مواد وأنشطة متاحة إلكترونيا عبر الويب

التقيد بشروط لبللتحاؽ
ألكبر عدد مف المتعمميف دوف ُّ
أو مقابل مادي باإلضافة ألنيا غير تزامنية وتعتمد
عمى الخطى الذاتية لمطبلب.
 )3و ا كورونا المستجد )COVID-19 (:

ىو فيروس ينتمي إلى الفيروسات التاجية والذي
وصفتو الصحة العالمية بالجائحة ,والذي ظير مؤخ ار
في مدينة ووىاف الصينية في نيايات  ,2019وتتجمى

أعراضو المرضية في الحمى واإلرىاؽ والسعاؿ الجاؼ
واآلالـ ,حيث ينتقل ىذا الفيروس إلى اإلنساف عف
طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر مف األنف أو
الفـ عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ,كما

يمكف أف ينتقل الفيروس إلنساف مسببا لو تمؾ الحالة
المرضية مف خبلؿ مبلمسة القطيرات المتناثرة عمى
األسطح( .منظمة الصحة العالمية)2020 ,

الطار النظري:

يعػػد التعمػػيـ عػػف بع ػد واحػػدا مػػف أىػػـ التوجيػػات التربويػػة
الحديثة ,وأسموبا مف أساليب ال ُّ
ػتعمـ الػذاتي ,والتػى بػرزت
خػػبلؿ الفت ػرة األخي ػرة مػػف القػػرف العش ػريف ,وقػػد نػػاؿ ىػػذا

ػر
األسموب اىتماما خاصا فى مجاؿ التعميـ الجامعي نظ ا
لت ازي ػ ػ ػػد الط ػ ػ ػػبلب ف ػ ػ ػػى الجامع ػ ػ ػػات ,والتط ػ ػ ػػور العمم ػ ػ ػػي

والتكنولوجي خاصة فى مجاؿ االتصاؿ؛ ويعد ىذا النوع

مف التعميـ سندا قويا لؤلنظمة التعميمية التقميديػة باعتبػاره
وسيمة تمكف مف تعميـ أكبر عدد ممكف مف الػراغبيف فػى

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

ُّ
التعمـ ,كمػا يعػد التعمػيـ عػف بعػد أحػد أىػـ األنشػطة التػى

ػر عم ػػى جمي ػػع األص ػػعدة
توليي ػػا الجامع ػػات اىتمام ػػا كبي ػ ا
المحميػػة والعالميػػة .وتػػأتي أىميػػة ىػػذا النػػوع مػػف التعمػػيـ

كض ػ ػػرورة لمواكب ػ ػػة التغيػ ػ ػرات والتط ػ ػػورات العالمي ػ ػػة ف ػ ػػى
المجػاالت الثقافيػة والمعرفيػة والتكنولوجيػة .ويمثػل التعمػيـ

اإللكترونػػي أحػػد أىػػـ مػػداخل التعمػػيـ ع ػف بعػػد .وقػػد جػػاء
التعم ػػيـ عػ ػف بع ػػد لمواجي ػػة االنفج ػػار المعرف ػػى والتط ػػور
العمم ػ ػػي والتق ػ ػػدـ التكنول ػ ػػوجي وتعزي ػ ػػز التعم ػ ػػيـ المفت ػ ػػوح,

والتعمػ ػػيـ المسػ ػػتمر أو التعمػ ػػيـ مػ ػػدى الحيػ ػػاة؛ كمػ ػػا يػ ػػوفر
التعم ػػيـ عػ ػف بع ػػد العدي ػػد م ػػف الخ ػػدمات التعميمي ػػة لفئ ػػات

متعددة( .عبد الحميد.)206 ,2010 ,

إف التعمػ ػ ػ ػػيـ عػ ػ ػ ػػف بعػ ػ ػ ػػد باسػ ػ ػ ػػتخداـ التقنيػ ػ ػ ػػات الحديثػ ػ ػ ػػة
لبلتصػ ػ ػػاالت ونق ػ ػ ػػل المعموم ػ ػ ػػات يمثػ ػ ػػل خروجػ ػ ػ ػا عم ػ ػ ػػى
األس ػػموب التقمي ػػدى ف ػػى التعم ػػيـ؛ ال ػػذي ك ػػاف يق ػػوـ عم ػػى

أس ػػاس التعم ػػيـ وجيػ ػا لوج ػػو (Face

to

,)Face

فأص ػ ػػبحت التقني ػ ػػة الحديث ػ ػػة ف ػ ػػى ش ػ ػػبكات االتص ػ ػػاالت
الحديث ػػة م ػػف الػ ػربط ب ػػيف الجامع ػػات إقميميػ ػا ودوليػ ػا بم ػػا

يمكػ ػ ػف الب ػ ػػاحثيف والمدرس ػ ػػيف والدارس ػ ػػيف م ػ ػػف االس ػ ػػتفادة
العمميػػة دوف الحاجػة لتحمػػل تكمفػػة ومشػػقة االنتقػػاؿ .فػػى
الوق ػػت الح ػػالي ىن ػػاؾ أكث ػػر م ػػف ( )850جامع ػػة فتح ػػت

مناىجي ػ ػػا التعميمي ػ ػػة عب ػ ػػر ش ػ ػػبكات االتص ػ ػػاؿ وأتاح ػ ػػت
لمدارسػػيف مػػف شػػتى الػػدوؿ؛ االسػػتفادة مم ػا تطرحػػو مػػف

ب ػ ػرامج تعميميػ ػػة باإلضػ ػػافة إلػ ػػى العديػ ػػد مػ ػػف المػ ػػؤتمرات
العمميػ ػ ػػة المتخصصػ ػ ػػة التػ ػ ػػى بػ ػ ػػدأت تسػ ػ ػػتخدـ شػ ػ ػػبكات

االتصػػاالت الحديثػػة لتبػػث مػػا يػػدور فييػػا مػػف مناقشػػات

وم ػ ػػا يع ػ ػػرض فيي ػ ػػا م ػ ػػف أبح ػ ػػاث بحي ػ ػػث يس ػ ػػتفيد مني ػ ػػا
الباحثوف والمتخصصوف فى دوؿ عديدة مػف العػالـ دوف

الحاج ػػة لبلنتقػػػاؿ إل ػػى مقػػػر انعقػػػاد الم ػػؤتمر ممػ ػا ي ػػوفر

تكاليف االنتقاؿ والوقت( .عبدالحميد)207 ,2010,

وتستخدـ األدبيات التربوية الكثير مف المسميات عند
ُّ
التعمـ عف بعد ( Distance
اإلشارة لمفيوـ
ُّ
التعمـ الموزع ( Distributed
 )Learningمثل
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 )Learningو ُّ
التعمـ المرتكز عمى المصادر
( )Resource – based Learningو ُّ
التعمـ المرف
( )Flexible Learningوغيرىا مف المصطمحات.

وتتبنػى منظمػػة اليونسػػكو تعبيػػر التعمػيـ المفتػػوح والػ ُّ
ػتعمـ

عف بعد ( )Open & Distance Learningلئلشارة
إلػػى الػ ُّ
ػتعمـ الػػذي يكػػوف فيػػو المػػتعمـ بعيػػدا مكاني ػا عػػف

مكاف تعممػو ,وتشػير اليونسػكو أيضػا إلػى أف المقصػود
ُّ
بالتعمـ عػف بعػد أو التعمػيـ عػف بعػد أنػو :عمميػة تربويػة

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

الفضػائية والتميفزيػوف الخطػي ( )Cable TVوالراديػػو
كوسيمة لمتواصل وتقديـ المحاضرات الحية المباشرة أو
المسجمة.

 -3أنظمة الوسائط المتعددة ( Multimedia
 )Systemوتتضمف النصوص واألصوات وأشرطة

الفيديو والمواد الحاسوبية .وغالبا ما تستخدـ الجامعات
المفتوحة ىذه األنظمة حيث يقدـ التدريس فييا مف

قبل فرؽ عمل متنوعة التخصصات.

يتـ فييا كل أو معظـ عممية التدريس مف شخص بعيد

 -4أنظمة مرتكػزة عمػى اإلنترنػت ( Internet – based

أغم ػػب االتص ػػاالت ب ػػيف المعمم ػػيف والمتعمم ػػيف ت ػػتـ م ػػف

لموس ػػائط المتع ػػددة ومجيػ ػزة بطريق ػػة إلكتروني ػػة تنتق ػػل إل ػػى

فػػى المكػػاف والزمػػاف عػػف المػػتعمـ ,مػػع التأكيػػد عمػػى أف

خ ػػبلؿ وس ػػيط مع ػػيف سػ ػواء ك ػػاف مطبوعػ ػا أو إلكترونيػ ػا

(2002

 ,)UNESCO,أمػ ػػا الجمعيػ ػػة األمريكيػ ػػة

فتعرؼ التعميـ عف بعػد بأنػو :عمميػة اكتسػاب المعػارؼ

والميػػارات عػػف طريػػق وسػػيط لنقػػل التعمػػيـ والمعمومػػات
متضػمنا فػى ذلػؾ جميػػع أنػواع التكنولوجيػا وأشػكاؿ الػ ُّ
ػتعمـ
المختمفة لمتعميـ عف بعد( .عبد الحميد)208 ,2010 ,

كما يشير تقرير لمنظمة اليونسكو عاـ ( )2002إلى
التطور التاريخي لمتعميـ عف بعد حيث يبيف أف التعميـ

عف بعد مر بأربعة مراحل ولكل مرحمة نموذجيا
التنظيمي الذي يتضمف نوعا معينا لبلتصاالت؛ تتمثل

تمؾ المراحل فى اآلتى:

 -1أنظمػػة الم ارسػػمة ()Correspondence System

التػػى ظيػػرت من ػػذ نيايػػة القػػرف التاس ػػع عشػػر ,ومػػا ازل ػػت

موجودة فى كثير مػف الػببلد الناميػة .وتعتمػد تمػؾ األنظمػة
عم ػػى المػ ػواد المطبوع ػػة واإلرش ػػادات المص ػػاحبة الت ػػى ق ػػد

تتض ػػمف وس ػػائل س ػػمعية وبصػ ػرية ويك ػػوف البري ػػد الع ػػادي

وس ػػيمة التواص ػػل ب ػػيف طرف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة م ػػف معم ػػـ

ومتعمـ.

 -2أنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التميفزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف والراديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو التعميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

()Educational TV & Radio System
وتسػػتخدـ تقنيػػات متعػػددة مث ػل السػػتبليت أو المحطػػات

 )Systemsوتك ػ ػ ػػوف المػ ػ ػ ػواد التعميمي ػ ػ ػػة فيي ػ ػ ػػا متض ػ ػ ػػمنة
األفػ ػ ػراد بوسػ ػ ػاطة جي ػ ػػاز الحاس ػ ػػوب م ػ ػػع تػ ػ ػوافر إمكاني ػ ػػة
الوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى قواع ػ ػػد البيان ػ ػػات والمكتب ػ ػػات اإللكتروني ػ ػػة.

ويمكف مف خػبلؿ تمػؾ األنظمػة تػوفير التفاعػل بػيف المعمػـ

والمػػتعمـ مػػف جيػػة وب ػيف المػػتعمـ وزمبلئػػو مػػف جيػػة أخػػرى
سػ ػ ػواء بطريق ػ ػػة متزامن ػ ػػة ( )Synchronousم ػ ػػف خػ ػ ػبلؿ

بػ ػ ػرامج المحادث ػ ػػة وم ػ ػػؤتمرات الفي ػ ػػديو ,أو غي ػ ػػر متزامنػ ػ ػة
( )Asynchronousباسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ البريػ ػ ػ ػ ػ ػػد اإللكترونػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ومنتديات الحوار( .عبد الحميد)215 ,2010,
أولا :منصات التعمم ال لكتروني المفتوح (المفهوم –
الخصائص – األنماط)

 مفهوم منصات التعمم المفتوح ):(MOOCs

يحمو لمبعض تسميتيا بالمساقات؛ وىي طريقة جديدة

تمكف آالؼ الطبلب في عالـ اليوـ مف الدراسة عف
بعد و بالمجاف في أفضل الجامعات العالمية ,عبر
اإلمكانات اليائمة التي توفرىا شبكة اإلنترنت .ليذا
الغرض تـ إنشاء منصات تعميمية متعددة ,تيتـ

خصيصا بالعموـ التطبيقية و تقنيات الحاسوب وادارة
المقاوالت وحتى القانوف والفمسفة.

وظيرت المنصات التعميمية ألوؿ مرة في الواليات
المتحدة؛ بمبادرة مف بعض المقاوالت والجامعات,
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وانتشرت بعد ذلؾ بسرعة ممحوظة ,فتبنتيا العديد مف

التعم ػػيـ أو أنظمػ ػػة إدارة التعمػ ػػيـ اإللكترون ػػي عمػ ػػى أنيػ ػػا:

الجامعات األوروبية التي تيتـ بتحديث وتيسير طرائق

أرضيات لمتعميـ عف بعد قائمة عمى تكنولوجيات الػواب,

التعميـ( .زوحي)2014 ,

وى ػ ػػي بمثاب ػ ػػة الس ػ ػػاحات الت ػ ػػي ي ػ ػػتـ بوسػ ػ ػاطتيا ع ػ ػػرض

وىي منصات التعميـ المفتػوح لمجميػع بأعػداد ىائمػة عبػر

األعمػػاؿ وجميػػع مػػا يخػػتص بػػالتعميـ اإللكترونػػي وتشػػمل

اإلنترنػت ,واؿ  MOOCsىػي اختصػار ل ػ Massive

المقػ ػػررات اإللكترونيػ ػػة ومػ ػػا تحتويػ ػػو مػ ػػف نشػ ػػاطات مػ ػػف
خبللي ػػا تتحق ػػق عممي ػػة الػ ػ ُّ
ػتعمـ باس ػػتعماؿ مجموع ػػة مػ ػػف

عمى اإلنترنت مثل مشاىدة فيػديوىات عمػى اليوتيػوب أو

أدوات االتصاؿ والتواصل ,وتمكف المتعمـ مف الحصػوؿ

جامع ػػات مرموق ػػة وأس ػػاتذة ج ػػامعييف يقوم ػػوف بتحض ػػير

وىي مواقع تعميمية تفاعمية تساعد الطبلب فى تبادؿ

فى جامعاتيـ( .العتيبي .)72 ,2017,

بيف الطمبة واجراء االختبارات والواجبات إلكترونيا.

وأوؿ مف أطمق لقب مووؾ ىو ديفيد كػورنبر مػف جامعػة

(أحمد.)1111 ,2106 ,

ألكس ػػندر؛ الباح ػػث ف ػػى مرك ػػز البح ػػوث الوطني ػػة التقني ػػة

برمجيػػة تعميميػػة تفاعميػػة متكاممػػة متعػػددة المصػػادر عمػػى

والعم ػػوـ المتح ػػررة ع ػػاـ  ,2008وذل ػػؾ ك ػػردة فع ػػل عم ػػى

ش ػ ػػبكة اإلنترن ػ ػػت لتق ػ ػػديـ المق ػ ػػررات الد ارس ػ ػػية؛ والبػ ػ ػرامج

onnectivism and connective

 knowledeوالػػذي كػػاف منخرط ػا فيػػو ( )25طالبػ ػا

التعميمي ػ ػ ػ ػػة؛ واألنش ػ ػ ػ ػػطة التربوي ػ ػ ػ ػػة؛ ومص ػ ػ ػ ػػادر ال ػ ػ ػ ػػتعمـ

اإللكترونية لممتعمميف فى أي وقت وفي أي مكاف بشػكل

ممتحقػا فػػى الجامعػػة و( )2200طالػػب مػػف عامػػة النػػاس

متػ ػ ػزامف ,أو غي ػ ػػر متػ ػ ػزامف باس ػ ػػتخداـ أدوات تكنولوجي ػ ػػا

 Open Online Courseمثميػا مثػل أي تعمػيـ تأخػذه
 Lindaأو  CBTNuggetsولكف الفػرؽ ىنػا أف ىنػاؾ
ىػػذه الػػدورات لتكػػوف مشػػابية أو مطابقػػة لمػػا يقومػػوف بػػو

جزيػ ػ ػرة األمي ػ ػػر إدوارد ف ػ ػػى الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة وب اري ػ ػػاف

مسػػار اسػػمو

عمى ما يحتاجو مف مقررات دراسية وبرامج  ...إلخ.

النقاش والمعمومات ومشاركة المحتوى وتوزيع األدوار

كما عرفيػا حامػد ,حجػازى)  )6 ,2015بأنيػا :منظومػة

انخرط ػ ػ ػوا فػ ػ ػػى المسػ ػ ػػاؽ مػ ػ ػػف دوف دفػ ػ ػػع مقابػ ػ ػػل .وكػ ػ ػػل

التعمػػيـ والمعمومػػات واالتصػػاالت التفاعميػػة بصػػورة تمكػف

محتويػػات الػػدرس كانػػت موجػػودة عمػػى ىيئػػة  Rssوكػػاف

المعمـ مف تقويـ المتعمـ.

التعاونيػ ػػة مػ ػػف تػ ػػدوينات ونقاشػ ػػات عمػ ػػى منصػ ػػة مػ ػػودؿ

المفتػ ػ ػػوح عبػ ػ ػػر اإلنترنػ ػ ػػت ,و كػ ػ ػػذلؾ توسػ ػ ػػع العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف

فػػي إمكػػاف جميػػع الطمبػػة المشػػاركة مػػف خػػبلؿ األدوات

 modleولقػػاءات عمػػى  second lifeوبػػدأت بعػػدىا
عػػدد مػػف الجامعػػات األمريكيػػة فػػى تقػػديـ مسػػاقات مػػوؾ
مجانيػػة لمعامػػة وظيػػرت عػػدد مػػف الشػػركات والتػػى تقػػدـ
ىذه الخدمة مجانا أو بمقابل أجر مادي)Online( .

وعػ ػػرؼ (بسػ ػػو )2016 ,منص ػ ػات التعمػ ػػيـ أو أرضػ ػػيات

ويوجػ ػػد أكثػ ػػر مػ ػػف  400جامعػ ػػة تقػ ػػدـ منص ػ ػات الػ ػ ُّ
ػتعمـ
المعممػػيف فػػي فصػػوليـ الد ارسػػية لتشػػمل محتػػوى مقػػررات
الػتعمـ المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػت ) Shah (2014ولػػدييـ

طػبلب ممتحقػوف بمقػررات الػتعمـ المفتوحػة عبػر اإلنترنػت؛
يش ػػاىدوف محاضػ ػرات مس ػػجمة بالفي ػػديو ويقوم ػػوف بالمي ػػاـ
خبلؿ منصات ُّ
التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت.
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المصدر( :حسونة)17 ,2014 ,

شكل رقم ( )1مفهوم منصات التعمم المفتوح )(MOOCs
 خصائص منصات التعمم المفتوح:
تميزت منصات ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوح االجتماعية

ذكر بسػو ) )2016بعػض األدوات التػى يمكػف اسػتعماليا

 -التصػػميـ التربػػوي متػػأثر بػػنمط التواصػػل االجتمػػاعي؛

 -المحادثة :تسمح بالمحادثة المباشرة لمجموعة مف

حيػػث أصػػبحت التكنولوجيػػا المتنقمػػة والتعمػػيـ المفتػػوح أمػ اػر

األشخاص فى فضاءات مختمفة (ممتقى ,فريق عمل,

ش ػ ػػديد األىمي ػ ػػة حي ػ ػػث س ػ ػػيتعمـ الط ػ ػػبلب ف ػ ػػي مجتمع ػ ػػات

قاعة األساتذة).

 MOOCsبعدة خصائص؛ مف بينيا ما يأتي:

 األدوات المستعممة فى المنصات ال لكترونية:

داخل منصات التعميـ اإللكتروني ,فيما يأتي:

 -السبورة البيضاء :إمكانية التفاعل بيف مجموعة

افتراضية ,والذي مف شأنو زيادة الدافعية وتعزيز التفاعل.
 التركيز بيا ينصب عمى عممية ُّتعمـ الطبلب؛حيث

أشخاص عبر سبورة مشتركة يشاىدىا الجميع ويمكف

إف المياـ المقدمة بمبادرات كل مف المعمـ والطالب

أف يكتب عمييا الجميع.

ستكوف عوامل أساسية داعمة لمتشاركية والحوار بيف

 -البريد اإللكتروني :يسمح ألي مستعمل بالتفاعل

المجتمعات االفتراضية التي تنشأ بكل منصة.

عبر البريد اإللكتروني مع شركائو في المنصة.

 -مف الضروري قياس نجاح المنصة االجتماعية مف

 -المنتدى :يسمح لممستعمميف بالنقاش حوؿ درس أو

ناحية أىداؼ الطبلب أنفسيـ ,اىتماماتيـ و رضاىـ؛

نشاط أ ... ,إلخ.

بدال مف نتائج التعمـ المفروضة مف قبل المعمميف.

 -سبر اآلراء :يسمح لؤلستاذ بوضعو لمحصوؿ عمى

 -ىناؾ حاجة لفترة تكيف قصيرة مف الطبلب ,والتي

معمومات أو تغذية راجعة عف المتعمميف.

يجب تحقيقيا في أثناء األسبوع األوؿ مف بدء

 -التقويـ :يسمح لؤلستاذ بوضع مجموعة مف األسئمة؛

المشاركة بمقررات منصات التعمـ اإللكتروني المفتوح.

يتـ تقويميا بطريقة آلية.
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 -الورش :تسمح بتقويـ األعماؿ مف طرؼ المتعمميف

جامعة ىارفارد وجامعة ستانفورد.

 -الويكي :يسمح بتحرير ممفات بطريقة تشاركية.

الدارسيف بيما مف جميع أنحاء العالـ ,فاف المقررات

فيما بينيـ مع مراقبة األستاذ.

وفي حيف يشترؾ النوعاف فى فكرة مجانية التحاؽ

واألدوات السابقة نوعاف( :المتزامنػة ,وغيػر المتزامنػة),

اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار المبنية عمى

أثن ػػاء التواص ػػل؛ عم ػػى عك ػػس األدوات غي ػػر المتزامنػ ػػة

المعالة (.)Conol ,2015

وتتطمػػب األدوات المتزامنػػة وجػػود طرفػػي االتصػػاؿ فػػي

والتى ال تتطمب وجود المتصميف فى الوقت نفسو.

 أنماط منصات التعمم المفتوح :MOOCs

المحتوى تتميز باستخداـ منصات إدارة مقررات محددة

ويض ػ ػػيف ج ػ ػػوب وأوس ػ ػػتبلند وسيفنس ػ ػػوف (

Jobe,

 Ostlund&Svenson (2014تصنيفا ثالثا ىو شػبو

رغـ شيوع استخداـ مصطمح المقررات اإللكترونية

المق ػ ػ ػ ػػررات اإللكتروني ػ ػ ػ ػػة المفتوح ػ ػ ػ ػػة واس ػ ػ ػ ػػعة االنتش ػ ػ ػ ػػار

طبيعتيا ومضمونيا بحيث يمكف إدراجيا تحت أكثر

اإلنترن ػػت مث ػػل المػ ػواد التعميمي ػػة المفتوح ػػة ( )OERم ػػف
أجل دعػـ ميمػات ُّ
تعمػـ معينػة ,وقػد يحظػى الػدارس فييػا

المفتوحة واسعة االنتشار فاف ىناؾ تفاوتا ممحوظا فى
مف تصنيف .فعمى سبيل المثاؿ يقترح كونوؿ

( 12 )Conole ,2015بعدا يمكف تصنيف تمؾ
المقررات فى ضوئيا ,مف بينيا :درجة المشاركة,

( )Quassi-Moocsالتػ ػ ػػى تػ ػ ػػوفر مػ ػ ػ ػواد عبػ ػ ػػر ش ػ ػ ػػبكة

بتفاعل اجتماعي ضئيل وشػيادة اجتيػاز ,وقػد ال يحظػى

بػػأي منيمػػا؛ مثػػل مػػا يقػػدـ فػػى ,Khan Academy

والتأمل ,التعاوف ,استخداـ الوسائط المتعددة ,مستوى

ويقتػػرح لػػيف ( )Lane, 2012تصػػنيفا ثبلثيػا لممقػػررات

والتنوع .أما زنج وآخروف ( Zheng et al (2015

المبنيػػة عمػػى الشػػبكة التػػى تس ػتيدؼ بنػػاء المعرفػػة عبػػر

الجودة ,طبيعة التقويـ ,درجة استقبلؿ المتعمـ,

فقد صنفوا تمؾ المقررات إلى نوعيف:

اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار يتضػمف :المقػررات
التفاعػ ػػل واالستكشػ ػػاؼ ,والمقػ ػػررات المبنيػ ػػة عمػ ػػى الفيػ ػػـ

األوؿ -المقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة االنتشار

التى تركز عمى تنمية الميارات ,والمقررات المبنيػة عمػى

مفاىيـ التعمـ الترابطي (connectivist Learning

عمى المحتوى وتستخدـ أساليب التقويـ المعتادة.

الترابطية ( )cMoocsوتشمل المقررات المبنية عمى

)؛ أي أنيا تؤكد عمى ارتباط المتعمـ والتعمـ التعاوني.

المحتػػوى التػػى تحظػػى بمعػػدالت التحػػاؽ عاليػػة ,وتركػػز
سػتيفف داونػز ىػو أوؿ مػف اقتػرح المصػػطمحيف cMoocs

أما اآلخر -فالمقررات اإللكترونية المفتوحة واسعة

و  xMoocs؛ ف ػػى ح ػػيف أف  Moocsنش ػػأت ف ػػى كن ػػدا

وتشمل المقررات التى تؤكد عمى مداخل التعمـ

يتناس ػػباف كميػ ػا م ػػع النم ػػوذج األوروب ػػي المتب ػػع بمنص ػػات

االنتشار التوسعية المبنية عمى المحتوى ()xMoocs

المعتادة باستخداـ الفيديو والعروض ,والتى تستكمل

باختبارات قصيرة ودورية .وقد ظير ىذا النوع مف
المقررات فى عاـ ( ,)2011وبنيت عمى مدخل التعمـ
السموكي الذي يركز عمى التعمـ الفردي أكثر مف

تركيزه عمى التعمـ مف خبلؿ األقراف ,وبرز عدد مف
المنصات التى توفر مثل ىذه المقررات تحت إشراؼ

جامعات مرموقة عالميا ومف قبل أساتذتيا مثل:

والواليػػات المتحػػدة فػػاف النمػػوذجيف المسػػتخدميف ىنػػاؾ ال
 sMOOCsالتربوي ػػة ذات الوج ػػود الق ػػوي عم ػػى األجيػ ػزة

النقالة ,واألكثر مبلءمة لمعدد اليائل مف الطبلب.
وتعتمػد منصػات ال ُّ
ػتعمـ المفتػوح االجتماعيػة ""sMOOCs
عمػػى مفػػاىيـ مثػػل :العدالػػة ,الشػػموؿ االجتمػػاعي ,سػػيولة

الولػػوج ,الجػػودة ,التنػػوع ,االسػػتقبللية واالنفتػػاح .فػػالطبلب
مشػ ػػتركوف فػ ػػي عمميػ ػػة الػ ػ ُّ
ػتعمـ بالعمػ ػػل عػ ػػف طريػ ػػق توليػ ػػد
المحتوى و ُّ
التعمـ سويا.
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 تصنيفات منصات التعمم المفتوح :

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

كما بدأت "أوداسيتي" الفصل السداسي "بالمقررات

يرى  Ballesterأنو أصبح لدينا ىوس منصات التعمـ

ذات السبعة أسابيع" بتاريخ ثابت لمبدء .كما يرى

المساواة" وىناؾ العديد مف أصناؼ منصات التعمـ

تواجد المعمميف و عمل مجموعات الطبلب.

تمؾ التجارب المضي قدما وال نظل عالقيف في التقميدية

وىي ليس لدييا ميعاد بدء محدد ولكف مواعيد متعددة

ما نفعمو داخل المؤسسات وخارجيا ,واألىـ ىو التركيز

يكوف لدييا ميعاد مفتوح لبلنتياء مف المياـ أو

ولبموغ تمؾ الغاية؛ مف الضروري تحديد تصنيف

يمكف الحصوؿ عمييا في أي وقت وأي مكاف وتعمل

الجانب التعميمي مف ناحية وظيفتيا التعيممية وليس

حوؿ العالـ .ومف المثير لبلىتماـ أف "أوداسيتي"

 -1منصات التعمم اللكتروني المفتوح التحويمية
Transfer MOOCs
ىذا النوع يقوـ حرفيا بأخذ المقررات الموجودة وصبيا

مع تقدـ المستخدميف .وقد أشار بعض المشككيف في

اإللكتروني المفتوح لكف "ليست جميعيا عمى قدـ

العديد مف الناس أف ذلؾ يزيد مف الدافعية و ينظـ

اإللكتروني المفتوح .وىذه ميزة ويجب أف نتعمـ مف

 -3المنصات غير المتزامنة Asynch MOOCs

العتيقة في مقابل الحداثة؛ التي ستوجينا وتشكل

لمبدء ,كما تميل ألف ال يكوف لدييا ميعاد محدد أو أف

عمى االحتياجات الحقيقية لممتعمـ.

المنصات؛ ليس مف الجانب المؤسسي ولكف مف

مف ناحية أصوليا ,ويصنفيا  Ballesterفى اآلتى:

في منصات التعمـ اإللكتروني المفتوح ,وذلؾ بفرض

بيداجوجي؛ أنيا تحت قيادة المعمـ وأف العديد منيا
يعتمد عمى "اسـ" المؤسسة أو األكاديمية الجتذاب

المتعمميف .ويتمثل الفرض البيداجوجي في النقل عف

المعمـ و محتوى المقرر لممتعمـ .فالعديد مف المقررات
األكاديمية المقمدة والتقميدية التي تحوي المحاضرات,

االختبارات القصيرة ,وضع النصوص والتقويمات.
فيمكنؾ وصفيا بأنيا عمى حافة التقميدية وتقع "

كورسيرا" في ضمف ىذا التصنيف بشكل كبير.

 -2منصات التعمم اللكتروني المفتوح المتزامنة
Synch MOOCs
ىذا النوع يتسـ بأف لو تاريخا ثابتا لمبدء ,وتميل ألف
تكوف ذات تاريخ نيائي ثابت لممياـ والتقويمات
وميعاد انتياء ثابت .وتتمحور مقرراتيا غالبا حوؿ
الزراعة ,التقويـ األكاديمي.

فعمى سبيل المثاؿ تقدـ "كورسيرا" مقررات ذات تاريخ
موحد صارـ و ميعاد نيائي واضح إلنجاز المياـ.

التقويمات .وتتمثل الميزة التعميمية بيذا النوع بأنو
بشكل جيد مع التوقيتات المختمفة لممناطق الجغرافية

فتحت التسجيل بمقرراتيا واالستمرار بيا بما يتوافق

ذلؾ عمى أنو تكتيؾ لخفض معدالت التسرب الناجمة
عف عدـ وجود تاريخ انتياء محدد لممياـ .الحظ أف

"كورسيرا" تقدـ خيا ار لمدراسة الذاتية المفتوحة تماما,
ولكف ذلؾ لـ يضمف شيادة إتماـ المقرر.

 -4المنصات التكيفية Adaptive MOOCs

وتستخدـ خوارزمية تكيفية لتقدـ خبرات ُّ
تعممية
شخصية ,قائمة عمى تقويـ ديناميكي وجمع البيانات
حوؿ المسار والمقررات .وتعتمد عمى شروط الشبكات
وتأخذ المتعمميف عمى مسارات شخصية مختمفة خبلؿ

المحتوى .وقد عرفتيا مؤسسة جيتس عمى أنيا مجاؿ

جديد ميـ مف أجل نطاؽ رحب لئلنتاجية بالمقررات
اإللكترونية.

وتتجو ىذه المنصات لتقديـ معارؼ

سطحية خطية البناء ولكف خبرات تعمـ ناجمة عف

خوارزميات النيايات العكسية كما تستخدـ التحميبلت
مف أجل التغيير و لتحسيف المقرر بالمستقبل .وتمثل
 Cogbooksنموذجا رائدا ليذا النوع مف المنصات.

 -5المنصات الت ار طية Connectivist MOOCS

روادىػا "جيبػرج سػيمنز و سػػتيفف داونػز" ,و يعتمػد ىػذا النػػوع
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..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

عمػػى العبلق ػػات عبػػر اإلنترن ػػت بػػدال م ػػف المحتػػوى المح ػػدد

وتقوـ ىذه األرضية عمى منيجيف مركبيف لمتعميـ وىما :

عمى خمػق وتوليػد المعرفػة بينمػا تركػز  xMOOCsعمػى

 التعميـ عف طريق المشكمة.

تشػ ػ ػػاىد فيػ ػ ػػديو ,فػ ػ ػػي  cMOOCأنػ ػ ػػت تصػ ػ ػػنع الفيػ ػ ػػديو".

النشاطات التعميمية وتمكف المتعمـ مف التعامل معيا

بي ػػا المش ػػاركوف ول ػػيس رؤي ػػة "المق ػػرر" كنظ ػػاـ م ػػف المعرف ػػة

أيف يتـ الحصوؿ عمى الدروس ,وفضاء الممتقى

مسػػبقا .ىنػػاؾ مقولػػة شػػييرة لسػػيمنز " :تركػػز cMOOCs
تكرار المعرفػة" .ببسػاطة ,يقػوؿ سػيمنز " :فػي xMOOC

خبلصة الموضوع أف تحصػد وتشػارؾ المعرفػة والتػي يسػيـ

 التعميـ جماعة (التعميـ التعاوني).

وتتوفر المنصة عمى فضاءات افتراضية لممارسة

بسيولة ومرونة ,وأىـ ىذه الفضاءات ىي :المدرجات؛

ثابػ ػػت لحػ ػػد مػ ػػا .وتس ػ ػتيدؼ ىػ ػػذه المقػ ػػررات خمػ ػػق مسػ ػػارىـ

ويسمح بالمرور إلى قاعات العمل الخاصة بكل فريق,

 -6المنصات المصغرل Mini MOOCSs

الفاعميف فى التعميـ ,ثـ المكتب الشخصي الذي يحدد

الخاص ,بدال مف اتباع مسار خطي.

أما النادي فتجرى فيو المحادثات البسيطة بيف مجموع

حتػػى اآلف ,يتجػػو ىػػذا النػػوع لبلرتبػػاط بالجامعػػات ,التػػي

أيف يوضع تحت كل متعمـ أدوات اتصاؿ شخصية

الد ارسػ ػػي والجػ ػػدوؿ الزمنػ ػػي لممؤسسػ ػػات التقميديػ ػػة .كمػ ػػا

األساتذة ,والمجمة الحائطية الخاصة بوضع اقتراحات

تستمر مقرراتيا عدة أسابيع و غالبا تناسب بنػاء الفصػل
تراءى لنا ظيػور المنصػات ذات المقػررات األقصػر مػدة
ف ػػي المحت ػػوى والمي ػػارات الت ػػي ال تتطم ػػب نطاق ػػا زمني ػػا

أطػ ػػوؿ .وىػ ػػذا نمػ ػػط مػ ػػف أنمػ ػػاط المقػ ػػررات اإللكترونيػ ػػة

كالبريد اإللكتروني ,تخزيف الوثائق الشخصية ,قاعة
جديدة( .بوخاري)1620 ,2009 ,

 )2إدمودو https://www.edmodo.com : Edmodo

ىي أحدث شبكة تواصل اجتماعي تـ إنشاؤىا بيدؼ

ػز
التجاري ػػة ,والت ػػي تمي ػػل ألف تك ػػوف خبػ ػرات أكث ػػر تركي ػ ا

تحفيز وتعزيز التفاعل بيف الطبلب والمعمميف وتسييل

ممحوظنة :ىػذه ليسػت تصػػنيفات حصػرية متبادلػة؛ حيػػث

تطور طبيعيا
ا
التربية والتعميـ ,أما اآلخروف فيعدونيا

الوق ػػت تزامني ػػة وغي ػػر تزامني ػػة .م ػػا ييمن ػػا ىن ػػا أنن ػػا ن ػػرى
منصػات ال ُّ
ػتعمـ اإللكترونػي المفتػوح كأنيػا توجػو المنػاظرة

تتميز منصة  Edmodoبكونيا بيئة آمنة ومغمقة بيف
الطبلب والمعمميف ال مكاف فييا ألي مشوش أو

باالنتش ػػار والول ػػوج والتكمف ػػة .وى ػػذا ل ػػيس تص ػػنيفا نيائي ػػا

واإلدارة الكاممة ,وينضـ الطبلب لمفصوؿ مف خبلؿ

والتي تدوـ لساعات أو أياـ ,وليس أسابيع.

يمكف لمفرد أف يتنػاوؿ منصػة تحويميػة و تكػوف فػي نفػس

ح ػػوؿ ال ػ ُّ
ػتعمـ لمتغم ػػب عم ػػى المش ػػكبلت الب ػػارزة المتعمق ػػة

بأي شكل ولكنو بداية)2016 ,Ballester( .

 نماذج لمنصات تعميمية (عالمية -عربية):
أ) المنصات التعميمية العالمية :

 )1أكولد

(ACOLAD) Apprntissage

:Coliaboratif A Distance

وىي أرضية لمتعمـ عف بعد قائمة عمى تكنولوجيػا الػواب؛

تـ تطويرىا مف طػرؼ جامعػة لػويس باسػتور بست ارسػبورغ,
وىذه األرضية تـ نشرىا أيضا فى بمداف الجنوب.

عممية التعمـ ,ويرى البعض أنيا فتح جديد فى مجاؿ
لتكنولوجيا التعميـ( .محمود)2016 ,

منغص بعيد عف التربية والتعميـ ,فالمعمـ لديو التحكـ
دعوتيـ مف قبل معممييـ فقط .كما أنيا سيمة

االستخداـ؛ ألف الواجية شبيية بالفيسبوؾ؛ لذا فيي

سيمة ومألوفة لمطبلب ,وال يتطمب إعداد فصل دراسي

افتراضي جديد سوى ثواف .وال يتـ طمب أي معمومات

خاصة في أثناء التسجيل ,كما ال يتطمب توفر
الطبلب مسبقا عمى بريد إلكتروني.

وتتميز كذلؾ بميزات فنية كونيا شبكة مخصصة
لمتعميـ ,منيا نظاـ رصد الدرجات ,وميزة أرشفة
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الرسائل واالحتفا

بيا كميا ,واستخداـ تطبيقات

وبرامج تعميمية ومواقع مختمفة ,باإلضافة إلمكانية

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

 .1انخفاض الدخل المالي لمطبلب بما يؤثر سمبا فى
قدرتيـ عمى امتبلؾ أجيزة الحاسب اآللي واالتصاؿ

استخداميا بسيولة عبر األجيزة الذكية والحواسيب.

باإلنترنت.

 -فوائد منصة إدمودو:

شاشات الحاسب اآللي وتصفح مواقع الويب األخرى

(العنيزي)203 ,2017 ,
 .1بالنسبة لممعمـ:

 -اإلسياـ فى تقويـ أعماؿ الطالب أو الطمبة

واالطبلع عمى واجباتيـ ودرجاتيـ.

 -إمكانية اتصاؿ المدرس بطمبتو فى الفصل

الدراسي وبطمبة آخريف فى فصوؿ دراسية أخرى.

 .2إىدار الطبلب لوقت طويل فى الجموس أماـ
المتنوعة المتاحة عمى اإلنترنت.

 .3احتماؿ التركيز بدرجة أكبر عمى استخداـ إدمودو

كموقع لمتواصل االجتماعي أكثر مف توظيفو تربويا
ُّ
لمتعمـ.

 .4عدـ توافر البنية التحتيػة وصػعوبات صػيانة وبرمجػة

 -تفاعل المعمـ مع أولياء األمور أوال بأوؿ لبلطبلع

األجيزة التكنولوجية المستخدمة فى االتصاؿ باإلنترنت.

 -سيولة تبادؿ المواد واألفكار بيف المعمـ وزمبلئو

المرصودة لئلنفاؽ عمى إدخاؿ تقنيات التعميـ المتطػورة

 -استثمار الوقت بوضع مواضيع معينة عمى

برامج متطورة فى التدريب والتنمية المينية.

 .2بالنسبة لمطمبة:

األجيزة المستخدمة فى تصفح محتويات إدمودو

عمى مستوى أبنائيـ.

داخل المدرسة أو مدارس أخرى.
المنصة لمناقشتيا مع الطمبة.

 .5ضػ ػ ػ ػ ػػعف االعتمػ ػ ػ ػ ػػادات والمخصصػ ػ ػ ػ ػػات الماليػ ػ ػ ػ ػػة
إلى المنشآت التعميمية عبلوة عمى عدـ تمقػي المعممػيف
 .6الصعوبات الفنية المرتبطة بصغر حجـ شاشات

 -سيولة االتصاؿ بيف الطالب ومعممو فى سرية

واىدارىا لمكثير مف الوقت فى الكتابة والتصفح إضافة

 -الوصوؿ السريع والفورى لمواجبات المنزلية

والشايع)84 ,2017 ,

كاممة.

واشعارات المدرسة ,ومشاىدة الواجبات.

 -تفاعل الطمبة واتصاليـ ببعض وتواصميـ لحل

المشكبلت.

 -يساعد الطمبة عمى إكماؿ واجباتيـ وخصوصا

الطمبة المتغيبيف ,حيث يكوف الواجب عمى المنصة,

وكذلؾ التقويـ ,مما يساعد عمى تنظيـ األفكار

والمواعيد الميمة( .العنيزي)203 ,2017 ,

 -أبرز التحديات التي تواجه استخدام :Edmodo

بػ ػػالرغـ مػ ػػف كػ ػػل الجوانػ ػػب اإليجابيػ ػػة والممي ػ ػزات العديػ ػػدة

السػ ػػتخداـ إدمػ ػػودو إال أنيػ ػػا تواجػ ػػو عػ ػػددا مػ ػػف التحػ ػػديات
والمعوقػ ػػات التػ ػػى عػ ػػادة مػ ػػا تقػ ػػف وراء انتشػ ػػار اسػ ػػتخداـ
إدم ػ ػػودو ف ػ ػػى عمميت ػ ػػي التػ ػ ػػدريس وال ػ ػ ُّ
ػتعمـ عم ػ ػػى مسػ ػ ػػتوى
المدارس وغيرىا مف المؤسسات التعميمية المختمفة منيا:

إلى ضعف سرعة االتصاؿ باإلنترنت( .العبيد

 )3مودل :Moodle
https://moodle.com
وىو نظاـ إدارة تعميـ مفتوح المصدر قامت بتصميمو
شركة ( )moodle.comوىو يوفر بيئة تعميمية
إلكترونية ويمكف استخدامو عمى مستوى الفرد بشكل

شخصي ويدعـ النظاـ( )45لغة منيا العربية ,وسجل
النظاـ أكثر مف  75000مستخدـ مف عاـ 2009

مف  138دولة .ويقدـ النظاـ األدوات المذكورة في
أعبله إلنشاء منتديات النقاش وغرؼ المناقشات الحية

وكذلؾ أدوات التقويـ التى تخصص لبلختبارات
إلكترونيا( .عبد الرؤوؼ)131 ,2015 ,

وكانت الغاية فى البداية مف استخداميا ىو تجاوز

حالة الصمت التى كاف يقع فييا المتعمموف فى حالة
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صعوبة الولوج ألرضية أكوالد مف خبلؿ شبكة

المستخدمة في أكثر مف ( )3600مؤسسة عمى

تضمينيا مف حيف آلخر بالنشاطات المنجزة عمى

عناصر العممية التعميمية مف أساتذة وطبلب وأولياء

اإلنترنت ,فكانت تتاح منصة مودؿ كبديل ويتـ

مستوى العالـ ويقدـ الخدمات التعميمية المتميزة لجميع

أكوالد ,وبدأ العمل عمييا مف خبلؿ شبكة محمية.

أمور وادارة وغيرىا,

 )4وي ست : Webct
https://web-cat.cs.vt.edu/WebCAT/WebObjects/Web-CAT.woa
ى ػ ػ ػ ػػو نظ ػ ػ ػ ػػاـ إداري ُّ
وتعمػ ػ ػ ػ ػـ تج ػ ػ ػ ػػاري تس ػ ػ ػ ػػتخدمو آالؼ

وشرحيا وتقديميا( .عبدالرؤوؼ)132 ,2015 ,

(بوخاري)1620 ,2009 ,

المؤسسػػات التعميميػػة الميتمػػة بػػالتعميـ اإللكترونػػي مػػف

أكث ػ ػػر م ػ ػػف  70دول ػ ػػة ومني ػ ػػا جامع ػ ػػة المم ػ ػػؾ فيصػ ػ ػػل

بالمممك ػ ػػة العربي ػ ػػة الس ػ ػػعودية ,وق ػ ػػد أخ ػ ػػذ النظ ػ ػػاـ اس ػ ػػـ
الش ػ ػػركة المنتج ػ ػػة ل ػ ػػو والموج ػ ػػود ب ػ ػ ػ ( )14لغ ػ ػػة مني ػ ػػا

اإلنجميزيػ ػػة والعربيػ ػػة واألسػ ػػبانية واإليطاليػ ػػة والفرنسػ ػػية,
وىو يقدـ األدوات البلزمة إلعداد بيئة تعميميػة متكاممػة

بكػل سػيولة ومرونػة ابتػداء مػف إعػداد المقػرر إلكترونيػا

ومش ػ ػػاركة المجم ػ ػػدات الخاص ػ ػػة ب ػ ػػالمقرر م ػ ػػع أس ػ ػػاتذة

ويقدـ ىذا البرنامج جميع

األدوات البلزمة لتحضير واعداد المادة التعميمية

 )6أتوتر http://www.atutor.ca : Atutor

وىو نظاـ إدارة تعميـ مفتوح المصدر ويتميز بسيولة

االستخداـ وامكانية التحديث والتغيير السريع لمواجيات
مف مستخدمي البرنامج  ,وقامت بتصميمو جامعة

تورنتو بكندا ويخدـ المؤسسات التعميمية التى تقدـ
التعميـ اإللكتروني عبر اإلنترنت سواء كانت مؤسسات
صغيرة أو جامعات كبيرة .ويدعـ النظاـ ( )30لغة

مكتممة الترجمة ومف ضمنيا المغة العربية.

:Coroline-Dokeos
دوكيوز
نظام
)7
https://www.dokeos.com
وى ػ ػػو نظ ػ ػػاـ إدارة تعم ػ ػػيـ مفت ػ ػػوح المص ػ ػػدر ص ػ ػػممتو ش ػ ػػركة

ػرور بالق ػػاء وش ػػرح
متخصص ػػيف ألخ ػػذ المبلحظ ػػات وم ػ ا
المحاضػرة ومتابعػػة عمميػػة الػ ُّ
ػتعمـ لػػدى الطمبػػة واسػػتقباؿ

النظاـ حوالي (( .)% 60.2عبدالرؤوؼ)133 ,2015 ,

المناقش ػ ػػات الحيػ ػ ػة وايج ػ ػػاد المنتػػ ػػديات حسػػ ػػب تنظػ ػ ػػيـ

وىي مبادرة مجانية مف جامعة ىارفارد وجامعة

 Dokeos Globalويػػدعـ ( )34لغػػة وتبمػػب نسػػبة تعريػػب

الواجب ػػات واالستفس ػػارات بش ػػكل مباش ػػر ويس ػػمح ب ػػادارة

 )8إدكس https://www.edx.org : Edx

األس ػػتاذ م ػػع عم ػػل س ػػجبلت لك ػػل م ػػا يكت ػػب ف ػػى ى ػػذه

كاليفورنيا ومعيد ماساشوسيتس لمتكنولوجيا لتقديـ

مدعومػػة بكافػػة أن ػواع الوسػػائط المتعػػددة مػػف رس ػومات

التطبيقية و البرمجة والفنوف أيضا.

وغيرى ػ ػػا ,كم ػ ػػا اش ػ ػػتمل عم ػ ػػى أدوات التق ػ ػػويـ المبلزم ػ ػػة
لعمميػػة التعمػػيـ والػ ُّ
ػتعمـ ويسػػمح بانشػػاء اختبػػارات ذاتيػػة

منصة  edxالتعميمية ,والمنصة ثمرة تعاوف بيف معيد

ماساتشوستس لمتكنولوجيا ( )MITوجامعة ىارفارد

لموقػ ػػت ويقػ ػػوـ النظػ ػػاـ بالتصػ ػػحيح وتسػ ػػجيل الػ ػػدرجات

الدورات بالمغة االنجميزية.

المحادثػػات ليسػػيل الرجػػوع إلييػػا ,وكػػل ىػػذه العمميػػات

دروس مجانية عف طريق اإلنترنت ,وتيتـ بالعموـ

وفيػ ػػديو باإلضػ ػػافة لعػ ػػرض الش ػ ػرائح ومواقػ ػػع اإلنترنػ ػػت

أكثر مف 7مميوف طالب يتمقى دروس ودورات عمى

موضػػوعية أو مقالي ػة إمػػا بتحديػػد وقػػت أو دوف تحديػػد
واخراج المعدالت والتقػديرات أوتوماتيكيػا حسػب المعػايير
التى يحددىا األستاذ( .عبدالرؤوؼ)132 ,2015 ,

 )5ال الك بورد :Blackboard Academic Site
http://www.blackboard.com/index.html
ويعد أقوى أنظمة التعميـ اإللكترونية التجارية

وجامعة بيركمى العريقتيف ,ويقدـ الموقع مختمف

 )9كورسي ار :Coursera
https://www.coursera.org
تقدـ كورسي ار دورات تعميمية مجانية لممستخدميف حوؿ
العالـ في مجاالت متعددة بالمغة اإلنجميزية ,وذلؾ مف
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خبلؿ محاضرات عبر شبكة اإلنترنت يقدميا أساتذة

مبمب مالي ,حيث يختمف ثمف الدورة باختبلؼ أىميتيا

أما مجاالت الدورات التي يوفرىا ىذا الموقع فيي

وطرحيا ,وىذا ال يعني أف المنصة خالية مف الدورات

متخصصوف مف نحو( )107جية ومؤسسة تعميمية.

وجودتيا ,كما يمكنؾ أف تقوـ أنت كذلؾ بانشاء دورة

كثيرة جدا منيا :الطب و اليندسة والتغذية والتربية

المجانية ,فما عميؾ سوى تحديد صنف الدروس

تعد منصة كورسي ار مف بيف أشير المنصات العالمية

االنخراط بيا مجانا.

والقانوف واالقتصاد واآلداب والرياضيات.

التى تقدـ دروس فى عموـ وتخصصات ,حيث تشتمل

عمى أكثر مف ( )121دورة تعميمية متمثمة في

تخصص البرمجة ,تحميبلت األعماؿ ,وغيرىا مف

المجاالت األخرى ,وتقدـ الدورات بأسموب سمس

وبصيغة تغمب عمييا الطريقة األكاديمية مما يجعل
دروسيا تشبو إلى حد كبير الدروس التى يتـ تقديميا
فى الجامعات المرموقة .ويبمب عدد األشخاص

المسجميف فى الموقع أكثر مف  1.2مميوف.

 )11أوداسيتي :Udacity

https://eg.udacity.com

يوفر دروسا في مجاالت األعماؿ ,عموـ الحاسوب,
التصميـ ,الرياضيات ,الفيزياء … ,مقسمة عمى ()3

مراحل :مرحمة المبتدئيف والمرحمة المتوسطة و مرحمة
المتقدميف.

يعد ىذا الموقع األفضل فى التخصص فى عموـ

الحاسوب( برمجة المواقع والتطبيقات ,تحميل البيانات,
ُّ
التعمـ العميق) ,حيث يوفر العديد مف الدروس فى
مجاؿ عموـ الحاسب والبرمجة.

 )11أوديمي :Udemy
https://www.udemy.com
مواضيع الدورات المجانية التي يقدميا الموقع ىي:
التقنية ,األعماؿ ,التصميـ ,الفف والتصوير ,الصحة

والمياقة ,الرياضيات والعموـ ,أسموب الحياة ,التعميـ,

المغات ,العموـ االجتماعية ,العموـ اإلنسانية ,األعماؿ
اليدوية ,الرياضة ,األلعاب وغيرىا.

عمى عكس المنصات التعميمية األخرى يعد ىذا
الموقع مف بيف المنصات التى تطرح دورات مقابل

المجانية لتجد أمامؾ العديد مف الدورات التى يمكف

:The great courses )12
https://www.thegreatcourses.com
موقع يقدـ دروسا في مختمف العموـ والفنوف واألدياف
إضافة إلى المغة اإلنجميزية وآدابيا…

 )13سايمور :Saylor
https://www.saylor.org
موقع شامل أيضا يحتوي عمى دروس في أغمب
المجاالت العممية واألدبية و بو قسـ مخصص ُّ
لتعمـ
المغة اإلنجميزية.

:Open Classrooms )14

https://openclassrooms.com

موقع معروؼ متخصص في العموـ عامة و عموـ
الحاسوب خاصة ,حيت يوفر أكثر مف( )800درس

مجاني ومتنوع.

http://itypa.net :ITyPA )15

تقترح منيجية أصيمة لمتحكـ في تقنيات تصميـ
المواقع ,والتعرؼ عمى خبايا الشبكات االجتماعية و

اليوية الرقمية وغيرىا.

:Khan Academy )16

https://www.khanacademy.org

رغ ػػـ واجيت ػػو غي ػػر الجذابػػػة إال أف ى ػػذه المنصػ ػة ت ػػوفر

( )250مقطع فيديو مفيػدا لمػف يبحػث عػف دعػـ معارفػو
في الرياضيات واليندسػة .و تعػد خػاف أكػاديمي مػف بػيف
أقػدـ المنصػات التعميميػػة حيػث تػػـ تأسيسػيا سػػنة 2006

مػف طػرؼ شػاب ىنػدي يػدعى سػمماف أنمػيف خػاف ,وقػاـ

بمجيػػوده الفػػردي بانتػػاج أكثػػر مػػف  2200فيػػديو تعميمػػي
حوؿ بعض التخصصات العممية (الرياضيات ,الفيزيػاء,
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األحيػ ػػاء )... ,ليتحػ ػػوؿ بعػ ػػد ذلػ ػػؾ موقعػ ػػو إلػ ػػى أضػ ػػخـ

العربيػػة وبشػػكل مجػػاني .كمػػا يمكػػف لممتعممػػيف الحصػػوؿ

وتطورت المنصة بشكل كبير خبلؿ السنوات األخيرة

الجػػدير بالػػذكر أف إدراؾ تسػػعى أيض ػا إلػػى إب ػراز وتحفيػػز

والذي وصل إلى  2مميوف دوالر ,حيث يوفر الموقع

التعميمػ ػ ػػي العربػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى اإلنترنػ ػ ػػت ومشػ ػ ػػاركة خبػ ػ ػ ػراتيـ

منصة تعميمية غير ربحية.

خصوصا بعد الدعـ الذي قدمتو جوجل لؤلكاديمية
حاليا أكثر مف  4000محارة عمى شكل مقاطع فيديو
تشمل تخصصات مختمفة ,وتـ ترجمة الموقع إلى 23

لغة ,بينما ترجمت المقاطع إلى  69لغة.

http://www.edunao.com :Edunao )17

موقع تعميمي أوروبي يوفر دروسا جامعية في

مجاالت المعموميات وعمـ الجريمة والفمسفة والعموـ
السياسية ومشاريع اإلنترنت واالبتكار.
) المنصات التعميمية العربية:

عم ػػى ش ػػيادات إتم ػػاـ المس ػػاقات بش ػػكل إلكترون ػػي .وم ػػف

الخبػ ػ ػراء الع ػ ػػرب م ػ ػػف كاف ػ ػػة المج ػ ػػاالت إلثػ ػ ػراء المحت ػ ػػوى
ومعرفتيـ مع المتعمميف العرب مف خبلؿ تطػوير مسػاقات
وطرحيا عبر المنصة.

 )2منصة رواقhttps://www.rwaq.org :

ى ػػي أق ػػدـ منص ػػة تعميمي ػػة إلكتروني ػػة تي ػػتـ بتق ػػديـ مػ ػواد
د ارسػ ػ ػػية أكاديميػ ػ ػػة مجانيػ ػ ػػة بالمغػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي شػ ػ ػػتى
المجاالت والتخصصات ,يقدميا أكػاديميوف مػف مختمػف

أرجػػ ػ ػػاء العػػ ػ ػػالـ العربػػ ػ ػػي ,ومتحمس ػ ػ ػػوف لتوسػػ ػ ػػيع دائ ػ ػ ػ ػرة
المستفيديف مف مخزونيـ العممي والمعرفي المتخصػص؛

وتشمل ثبلثة أنواع مف المنصات التعميمية(المنصات

حيث يسعوف إليصالو لمف ىػـ خػارج أسػوار الجامعػات.

شريحة معينة) ,نوجزىا فيما يأتي:

مجػػاؿ تخصصػػو ,أو موظفػػا مشػػغوال ولكػػف لديػػو فضػػوؿ

الشمولية ,المنصات المتخصصة ,ومنصات تستيدؼ

 المنصات الشمولية:

 )1منصة إدراكhttps://www.edraak.org :

فسػ ػواء أكن ػػت طالب ػػا جامعيػ ػا يس ػػعى لتنمي ػػة معرفت ػػو ف ػػي
االستكشػػاؼ المعرفػػي فػػي تخصػػص مػػا ,أو كنػػت إنسػػانا

يسػ ػػتمتع بػ ػػالتعمـ واالسػ ػػتزادة المعرفيػ ػػة لػ ػػذاتيا ,فبامكانػ ػػؾ

ى ػػي أكب ػػر منص ػػة إلكتروني ػػة عربي ػػة لممس ػػاقات الجماعي ػػة

االلتحػػاؽ بالمػػادة المثي ػرة الىتمامػػؾ ومتابعػػة محاض ػراتيا

مؤسسػػة الممكػػة رانيػػا لمتعمػػيـ والتنميػػة وبالش ػراكة مػػع سػػمو

كنت وفي الوقت الذي يناسبؾ  ..تحصل عمى كل ذلػؾ

المفتوحة المصػادر( .)MOOCsتػـ تأسيسػيا بمبػادرة مػف

ولي عيد أبو ظبػي الشػيخ دمحم بػف ازيػد آؿ نييػاف ,حرصػا

أسبوعيا ,والتفاعل مع المحاضريف وزمبلء الد ارسػة أينمػا

مجان ػا عبػػر رواؽ ,مػػع إعطائػػؾ شػػيادة إتمػػاـ فػػي حػػاؿ

عمػػى اإلسػػياـ فػػي وضػػع العػػالـ العربػػي فػػي المقدمػػة فػػي

حققت نسبة النجاح في المادة.

وازدىػ ػ ػػار الشػ ػ ػػعوب .وتس ػ ػ ػتيدؼ إدراؾ تػ ػ ػػوفير مس ػ ػ ػػاقات

تعد مؤسسة تمكيف لمتدريب مشروعا رائدا في تقديـ

مجػ ػػاؿ التربيػ ػػة والتعمػ ػػيـ كونيمػ ػػا حجػ ػػر األسػ ػػاس لتطػ ػػور

تعميميػػة عاليػػة الجػػودة يقػػوـ عمػػى تطػػوير محتوياتيػػا نخػػب
مف خبراء وأكاديميي العػالـ العربػي والعػالـ ,باإلضػافة إلػى
تق ػ ػػديـ بع ػ ػػض المس ػ ػػاقات العالمي ػ ػػة المترجم ػ ػػة إل ػ ػػى المغ ػ ػػة
العربيػة .كمػػا تعمػػل إدراؾ بالشػراكة مػػع  edXوىػػي إحػػدى

المنصات التعميمية اإللكترونية األولى عمى مسػتوى العػالـ

 )3منصة تمكينhttp://tamkeen-edu.org :

التدريب في مجاالت متنوعة بشكل احترافي عف بعد

وعمى أرض الواقع في سوريا والوطف العربي .وتصبو
إلى تنمية ميارات وفكر األفراد لئلسياـ في تشكيل

جيل متمكف قادر عمى النيوض بالمجتمع.

 )4منصة ندرسhttps://www.nadrus.com :

والتابعػػة لجامعػػة ىػػارفرد األميركيػػة ,ومعيػػد ماساتشوسػػتس

تـ تأسيس شركة "ندرس.كوـ" في دولة اإلمارات

متنوع ػػة وعم ػػى المس ػػتويات كاف ػػة لجمي ػػع الن ػػاطقيف بالمغ ػػة

توفير عمـ ينتفع بو المتعمـ العربي في المجاالت

لمتكنولوجيػ ػ ػػا .وتػ ػ ػػوفر إدراؾ فرصػ ػ ػػة اإللتحػ ػ ػػاؽ بمسػ ػ ػػاقات

العربية المتحدة سنة  2014لتحقيق األىداؼ اآلتية:
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الحياتية كافة ,وتوفير منصة تحتوي عمى دورات تقنية

عمماء األكاديمية اإلسبلمية وذلؾ بعد اجتياز الطالب

التقنيات واكتساب الميارات المطموبة في حياتنا

 )2منصة زاديhttps://zadi.net :

ألصحاب الكفايات والخبرة والمدرسيف العرب الوصوؿ

1436ىػ (أواخر يونيو  )2015باعتبارىا ثالث منصة

عالية الجودة بالمغة العربية لمتعرؼ عمى أحدث

اليومية وفي سوؽ العمل ,وتوفير منصة تسمح

لجميع مواد الشيادة بنجاح.

انطمقت منصة زادي مع مطمع شير رمضاف

إلى جميور أكبر ,واغناء المحتوى العربي البناء بشكل

عربية تنتيج نظاـ ( )MOOCsلمتعميـ المفتوح ,وأوؿ

الدورات بالمغة العربية مع توفير أداة مجانية لبناء

وفق النظاـ المذكور نفسو .وىي مف مبادرات مجموعة

مستداـ وذلؾ مف خبلؿ بناء منصة تسمح ببيع

الدورات العربية صنعت خصيصا لممدرس العربي

وبالمغة العربية ,والحفا

عمى جودة المحتوى المقدـ

في ضمف مستوى مقبوؿ وذلؾ باعتماد معايير جودة

واضحة ,وخمق منصة لرفع المعيار اإلقميمي لمستوى
التعميـ اإللكتروني في األمة العربية مف خبلؿ تمبية

احتياجات ورغبات المتعمـ العربي بمنصة مبنية

بأحدث التقنيات وبأفضل الحموؿ.

 المنصات المتخصصة:

 )1منصة البنا العممي:
https://benaa.islamacademy.net
وىي أوؿ منصة عمى اإلطبلؽ متخصصة في العموـ

منصة متخصصة في تعميـ العموـ الشرعية عالميا
زاد ,وتحت إشراؼ الداعية د.دمحم صالح المنجد,

وتيدؼ إلى تقريب المعارؼ الشرعية مف خبلؿ دورات

متعددة في العموـ الشرعية ,لمف يعسر عمييـ الوصوؿ
إلييا بسبب مكاف إقامتيـ أو برامجيـ المزدحمة ,أو

لمف يعسر عمييـ فيميا بسبب خموىا مف الخدمات

التعميمية الحديثة ,وعندىـ الرغبة والجدية والقدرة عمى
االستفادة مف التقنيات في ُّ
التعمـ.

 )2أكاديمية حسو :

https://academy.hsoub.com

تس ػ ػ ػتيدؼ أكاديمي ػ ػ ػػة حسػ ػ ػػوب ت ػ ػ ػػوفير مق ػ ػ ػػاالت ودروس

متخصص ػػة عالي ػػة الج ػػودة بالمغ ػػة العربي ػػة ,وترك ػػز بش ػػكل

الشرعية اإلسبلمية ,وىي تابعة لؤلكاديمية اإلسبلمية

رئيس ػػي عم ػػى تعم ػػيـ التكمنولوجي ػػا وادارة األعم ػػاؿ بمختم ػػف

( )2005بالمممكة العربية السعودية ,وىي باشراؼ

متخصصة وشروحات الستخداـ البرامج والتطبيقات.

الشيخ ,وبادارة د.راشد الزىراني ,ويدرس فييا نخبة مف

 )1منصة نفهمhttps://www.nafham.com :

المفتوحة ,والتي تـ ترخيصيا منذ عاـ 1425ىػ

معالي وزير الشؤوف اإلسبلمية الشيخ صالح آؿ

تفرعاتيا ,وتعدد ألوانيػا ,كمػا أنيػا تػزود المسػتفيد بشػيادات
 منصات تستهدف شريحة معينة:

ىيئة كبار العمماء واألكاديمييف .وقد أتاحت األكاديمية

ى ػػي خدمػ ػػة تعميميػ ػػة تقػ ػػدـ دروسػ ػػا مرئيػ ػػة تشػ ػػرح المنػ ػػاىج

جميع مف يرغب بطمب العمـ الشرعي ,عمى أف يتابع

مناىج مدرسية لخمس دوؿ عربية ,ىػي مصػر والسػعودية

خبلؿ قناة فضائية وقناة يوتيوب ,باإلضافة إلى

فيديو تعميمي يستفيد منو نصف مميوف طالب عربي.

مف خبلؿ منصة البناء العممي المجاؿ ألف يمتحق بيا

المدرسػػية لكافػػة الم ارحػػل ,بشػػكل مبسػػط ومجػػاني ,وتغطػػي

مباشر مف
ا
الطالب دروس المواد المقدمة المبثوثة بثا

وسوريا والجزائر والكويػت .ويحتػوى الموقػع عمػى  23ألػف

المقررات المقروءة ,ثـ متابعة الواجبات واالختبارات

واألنشطة عبر موقع المنصة؛ فيي أشبو ببرامج

الدبموـ المعروفة في المعاىد .وفي الختاـ تقدـ منصة

البناء العممي شيادة شرفية تحتوي عمى تزكية أكابر

 )2أكاديمية المستقبل اللكترونية:
net/

http://www.e-futureacademy.
about-us.html

تعػ ػػد أوؿ موقػ ػػع تعميمػ ػػي عػ ػػف بعػ ػػد فػ ػػي الػ ػػوطف العرب ػ ػػي
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يسػػتيدؼ طمبػػة الثانويػػة العامػػة وفػػق منػػاىج دوؿ (الكويػػت

 2007; Kanuka, 2010كما أنيا تجعل مف

ومػ ػػا ي ػ ػزاؿ حتػ ػػى اآلف ,ويقػ ػػوـ عمػ ػػى أيػ ػػدي جيػ ػػاز إداري

بكثير مف ذي قبل ( Kouzmanoff,
.)2014.Comer, 2014; Kolowich, 2013b
وعدد الحبشي) )34 ,2017بعض ىذه الميزات فيما يأتي:

والسػػعودية ومص ػػر) ,حي ػػث انطم ػػق الموق ػػع ع ػػاـ ,2011

وترب ػػوي ومجموع ػػة متط ػػوعيف أس ػػيموا ف ػػي إنج ػػاح الفكػ ػرة

ومجػ ػػاوزة المعوق ػ ػػات ,كم ػ ػػا يس ػ ػػتيدؼ إف ػ ػػادة ونف ػ ػػع جمي ػ ػػع
أقطاب العممية التعميمية (المدرسة والطالب وولي األمر).
 )3أكاديمية التحريرhttp://tahriracademy.org :

ىي مؤسسة تعميمية غير ربحية تقدـ طريقة مختمفة

لمتعميـ ,لممنيج الدراسي المصري في مراحل اإلعدادي

والثانوي ,طريقة محفزة لعقوؿ الطبلب تمكنيـ أف

يفكروا ويختاروا ويقرروا .وذلؾ عف طريق تبني نظاـ

"التعميـ المدمج" ,وىذا بأف يتعمـ الطالب جزئيا عف
طريق اإلنترنت مع قدرتو عمى التحكـ في زماف,

مكاف ,ترتيب و سرعة التعمـ ,إلى جانب أف يتعمـ
جزئيا وجيا لوجو في أي مكاف تحت إشراؼ معمـ أو
أكثر؛ فتقدـ أكاديمية التحرير دروسا مجانية عالية

الجودة مف خبلؿ موقع يستخدـ أساليب األلعاب لزيادة

تفاعل الطالب مع الدروس.

اليجابية والمميزة لمتعميـ و ُّ
التعمـ خبلؿ

ُّ
التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت لكل مف
منصات
المعمميف والمتعمميف ,كما تتعدد الجوان

ونمقي الضوء عمى كل منيا فيما يأتي:

السمبية ليا؛

أ) مميزات المنصات التعميمية :
ُّ
التعمـ اإللكتروني المفتوحة إمكانيات
تمتمؾ منصات
ىائمة لخمق فرص تعميمية جديدة وخبرات ُّ
تعممية
غنية

لممتعمميف

مف

خبلؿ

تفاعل

 -تحسيف وتنظيـ المعمومات داخل المدرسة.

 زيادة التداخل األبوي ودعـ التعميـ فى المنزؿ. زيادة فرص االستقبللية و ُّالتعمـ الذاتي ,وزيادة

إمكانية الوصوؿ لمصادر التعميـ.

 تحسيف عمميات مراقبة وتقويـ ُّالتعمـ والتعميـ.
 -زيادة فرص التعميـ التعاوني والتفاعمي.

 -إدراج مناىج تعميمية متخصصة فى مجاؿ معيف؛

حيث يمكف لممعمـ وضع خطة دراسية ,وتحديد
المراجع والمصادر الخاصة بالمنيج ,ويحدد لمطبلب

واجبات دراسية ويقدـ تغذية راجعة فورية لتعزيز الفائدة

المرجوة مف المنيج.

 -يمكػػف أف تكػػوف غيػػر متزامنػػة ,فت ارعػػي أوقػػات الطػػبلب,

فبامكانيـ مشاىدة الدروس دوف االلتزاـ بوقت محدد.
 كما يمكن إضافة عض المميزات منها:

 مدخل نقدي لمنصات التعمم المفتوح :

تتعدد الجوان

المحتوى والخبراء مف المعمميف متوافريف لعدد أكبر

األقراف

المستمر (Brinton et al., 2013; McAuley,

) .Stewart, Siemens, & Cormier, 2010وألف
منصات ُّ
التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت تقوـ عمى أساس
ُّ
التعمـ اإللكتروني عبر السياقات العالمية ,فانيا تقدـ

بوضوح الطرائق التي تبني المعرفة بصورة اجتماعية

خاصة خبلؿ التفاعل الثقافي ( .(Gunawardena,

-

تكامل االختبارات القصيرة ,ومقاييس اكتساب

المعارؼ والخبرات مع المواد التدريبية.

 -قصر زمف المحاضرات التدريبية والتى تتراوح مف

 25-15دقيقة.

 -منتديات النقاش خاضعة لرقابة مدرس المساؽ /

المدرب.

 تقديـ اختبارات التقويـ في ضمف جدوؿ زمني يتـُّ
التعمـ باؿ
إعداده بطريقة إلكترونية تتوافق مع بيئة

.MOOCs

 -الحصوؿ عمى شيادات لمتدريب عمى الدورات

المتاحة عمى اؿ .Moocs

 -التدريب غير مرتبط بمكاف أو بزماف (وقتما شاء,

وأينما شاء) في إطار جدوؿ زمني معيف النتياء

التدريب وتقديـ اختبارات الجتياز الدورات التدريبية.
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 -تدريب وتقديـ المواد والمعمومات العممية ألعداد

 -8االىتماـ باتفاقية ترخيص المستخدـ النيائي

كما وضع حسونة ) )19 ،2114رؤية لتوظيف الن

إف اتفاقيات ترخيص المستخدـ النيائي تيتـ بعبلج

 -1تحديد األىداؼ العامة لتوظيف اؿ MOOCs

ومعايير المؤسسة وأف تكوف عمى يقيف مف أف EULA

توفير مصادر مالية جديدة لمتطوير ,وتحسيف جودة

فييا.

وضػ ػػع جػ ػػدوؿ لمتكػ ػػاليف الفعميػ ػػة وتخمػ ػػيف اإلي ػ ػرادات:

العالي :مع مقدمي المنصة الخارجية بما يحفظ مرونة

ضخمة تقدر باآلالؼ في الوقت ذاتو.

 Moocsفى التعميم والتدري الجامعي:

وتضـ :تحسيف التدريس داخل المؤسسة الجامعية,
الخدمات التعميمية المقدمة فى المؤسسة الجامعية.

البػػد لممؤسسػػة الجامعيػػة أف تكػػوف عمػػى بينػػة بالمبػػالب

(:) End-User License Agreement – EULA
بيانات المشاركيف فى الدورة بطرائق تتسق مع توقعات

تتوافق مع قوانيف جميع البمداف التى يتـ تقديـ الدورات
 -9القدرة عمى ضبط اتفاقات وعقود مؤسسات التعميـ

نظر لمتغيرات المستمرة فى ىذا
ا
المؤسسة أمر ميـ

التى ستكمفيا برامج  ,MOOCsفيي ليست رخيصة ,

القطاع وأف تكوف العقود غير الحصرية ىي األفضل.

بيػػا ,لػػذا يجػػب عمييػػا تخمػػيف اإلي ػرادات التػػى سػػتجنييا

ػر لمػػا سػػبق مػػف أسػػباب؛ ىنػػاؾ حماسػػة ىائمػػة نحػػو
ونظػ ا
منصػػات الػ ُّ
ػتعمـ المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػت & (Carver

وكػػذلؾ تكمف ػة الب ػرامج المسػػاندة إلنتػػاج الم ػوارد الرقميػػة
مف التدريب عمى الػ  , MOOCsحتى تغطػي التكمفػة
عمى األقل.

 -3تحديد استراتيجيات  :MOOCsمف خبلؿ قياـ
المؤسسة الجامعية بدراسة استضافة اؿ MOOCs

داخميا أو خارجيا أو تفعيمو مف أجل الربح ,أو

ألىداؼ غير ربحية.

 -4صياغة سياسات حقوؽ الممكية الفكرية :لمعالجة

حقوؽ الممكية الفكرية لممقررات الدراسية التى سينتجيا
أعضاء ىيئة التدريس.

 -5الرقاب ػ ػ ػػة المؤسس ػ ػ ػػاتية :ح ػ ػ ػػوؿ األش ػ ػ ػػخاص ال ػ ػ ػػذيف

س ػ ػػيقوموف بتش ػ ػػغيل مب ػ ػػادرة  MOOCsالخاص ػ ػػة بي ػ ػػـ
والنظر فى الضوابط المؤسسية.

 -6إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس :فى إنشاء الدورات

لدرء وجيات النظر المختمفة والتى قد تنتج بعد مرحمة
التجريب.

 -7تجريػب مبػادرة  :MOOCsبػدء التجريػب باسػػتخداـ

ال ػ  MOOCsمػػع عػػدد متواضػػع مػػف الػػدورات لموقػػوؼ
عم ػػى الف ػػرص والتح ػػديات الت ػػى س ػػيبرزىا اس ػػتخداـ ى ػػذا

النػػوع مػػف البػرامج والػػدورات ,ومحاولػػة تجاوزىػػا وتخطييػػا
فى المراحل األخرى مف استخداـ الػ .MOOCs

) سمبيات التعميم والتعمم ال : MOOCs

Harrison,
;2013
Daniel,
;2012
 Weissmann, 2012),حتػػى واف كػػاف يخفػػف منيػػا

بعػ ػ ػ ػػض المخػ ػ ػ ػػاوؼ حػ ػ ػ ػػوؿ معػ ػ ػ ػػدالت إتمػ ػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػ ػػة
(;(Jordan, Peterson, 20142013; Parr, 2013

وب ػػالرغـ م ػػف ذل ػػؾ ,ف ػػاف الخص ػػائص االجتماعي ػػة الت ػػي

يمكػ ػػف أف تجعػ ػػل منصػ ػػات الػ ػػتعمـ المفتػ ػػوح فعالػ ػػة جػ ػػدا,
يمكنيػػا أف تعمػػل ,عمػػى النقػػيض عمػػى تسػػييل ظيػػور قػػدر

كبير مف السمبية والتي يمكػف بالمقابػل أف تعيػق خمػق بيئػة
تعمميػػة تعميميػػة ىادفػػة .وقػػد تظيػػر عيػػوب منصػػات الػ ُّ
ُّ
ػتعمـ
المفتػػوح عبػػر اإلنترنػػت مػػف الطػػبلب خػػبلؿ نػػدوات النقػػاش

أو خ ػ ػػبلؿ تق ػ ػػويـ األقػ ػ ػراف وك ػ ػػذلؾ تظي ػ ػػر ب ػ ػػيف الط ػ ػػبلب
الػػزمبلء المسػػئوليف عػػف النظػػاـ أو المؤسسػػييف وكػػذلؾ فػػي
الخط ػػاب الموج ػػو لجمي ػػور أكب ػػر أو الخط ػػاب اإلعبلم ػػي

في منصات التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت.
وقد تظير عيوب منصات ُّ
التعمـ المفتػوح فػى عضػو مػف
ىيئ ػػة الت ػػدريس ,المتعمم ػػيف اآلخػ ػريف ,التص ػػميـ التعميم ػػي
لممنصػ ػ ػ ػ ػػة ,وكػ ػ ػ ػ ػػذلؾ اآلثػ ػ ػ ػ ػػار األيديولوجيػ ػ ػ ػ ػػة والسياسػ ػ ػ ػ ػػية

واالقتصػ ػ ػػادية األوسػ ػ ػػع لمنصػ ػ ػػات الػ ػ ػػتعمـ المفتػ ػ ػػوح عبػ ػ ػػر
اإلنترن ػػت .وبالفع ػػل فق ػػد س ػػادت الس ػػمبية عم ػػى المحادث ػػات
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الجاريػػة حػػوؿ بيداجوجيػػة منصػػات التعمػػيـ المفتوحػػة عبػػر

اإلنترنػ ػػت .ىػ ػػذا وقػ ػػد عب ػ ػر بعػ ػػض مػ ػػف ىيئػ ػػات التػ ػػدريس
بمنصات ال ُّ
ػتعمـ المفتػوح عبػر اإلنترنػت عػف خبػرات سػمبية
لمتػدريس فػي بيئػة تمػؾ المنصػات ) ,(Head, 2014وقػد

تكوف السمبيات سببا فػي عػدـ المشػاركة والػدور الػذي تقػوـ
بػػو ىيئػػة التػػدريس عػػف بعػػد بمنصػػات الػ ُّ
ػتعمـ المفتػػوح عبػػر
اإلنترنت ))Davidson, 2013

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

* التكمفة العالية لتأسيس البنية التحتية ؿ .MOOCs

* الحاجة إلى الوقت لبناء سمعة جيدة لتعامل الطمبة
وأعضاء ىيئة التدريس مع اؿ .MOOCs

* مقاومة أعضاء ىيئة التدريس وجياز العمل اإلداري

بالمؤسسة وخصوصا كبار السف العتيادىـ عمى
النظاـ التقميدي.

* صعوبة تكيف الزوار لتمبية الحاجات عمى المستوى

عمى الرغـ مف أنو مػف النػادر أف يتػرؾ المعممػوف التػدريس
بمنص ػ ػػات ال ػ ػ ُّ
ػتعمـ المفت ػ ػػوح عب ػ ػػر اإلنترن ػ ػػت ف ػ ػػي منتص ػ ػػف

* صعوبة االنسجاـ مع آليات ضماف الجودة عمى

بيػػا مػرة أخػػرى ;(Freedom2013; Head, 2013a

* يكوف أحيانا تكمفتو أكبر مف تكمفة البرامج المحمية

الطريػػق ,فػػاف ىنػػاؾ عػػددا مػػنيـ ال يقػػدـ عمػػى تك ػرار العمػػل

)McGuire, 2014; Parry, 2013
وم ػػا ي ازل ػػوف منفص ػػميف أكث ػػر ف ػػأكثر ع ػػف المق ػػررات الت ػػي
يدرسػ ػػونيا بمنصػ ػػات الػ ػ ُّ
ػتعمـ المفتػ ػػوح؛ يحجمػ ػػوف عػ ػػف أف

المحمي.

المستوى المحمى.

في بعض األماكف( .حسونة)18 ,2014 ,

 اآلثار المترت ة عمى التعميم والتعمم ال MOOCs

كما ذكر ا (حسونة:)2114 ،

يصبحوا نشطيف فػي منتػديات المقػررات وأصػبحوا منتجػيف

 -1إمكانيػ ػػة الوصػ ػػوؿ إلػ ػػى جميػ ػػور مػ ػػف (الخب ػ ػراء -

مف المؤكد أنو ليس ىناؾ فائدة تعود عمى الطبلب إذا
ُّ
التعمـ المفتوح
كاف معمموىـ منفصميف عف منصات

 -2استثمار المصادر البشرية والمادية المتاحة في

لممحتوى فقط ( (Comer, 2014, Tham, 2014

عبر اإلنترنت ,بل ربما يسيموف في شعور العديد مف

المتعمميف بالمنصات المفتوحة بخبرة االنفصاؿ

المتعمميف) المتنوعيف ببل حدود لتبادؿ الخبرات الحديثة.
المؤسسات.

 -3تقديـ طرائق جديدة وقوية تجعل مف عممية
ُّ
التعمـ مستدامة مدى الحياة.
 -4تشجيع المؤسسات لمبحث عف شراكة وتعاوف,

) (Rice, 2014, Warner, 2013ومف ثـ في
ُّ
التعمـ
ظاىرة االمتناع عف المشاركة في منصات

وتسييل نسج شبكة مف العبلقات بيف الطبلب

كما يمكف اعتبار عدـ مشاركة كل مف المعمميف

 -5منح درجات عممية بناء عمى معايير عالمية موحدة.

المفتوح عبر اإلنترنت أو التسرب منيا.

والكميات والجامعات.

والمتعمميف ,وانطفاء حماس المعمميف يعد أحد

 -6معايير عالمية موحدة لتقويـ أداء المتعمميف والمدربيف.

المشكمة يمكف أف يحسف مف المجتمعات التعميمية
لمنصات ُّ
التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت.

 -8يمكػػف االسػػتعانة بخب ػرات دوليػػة دوف المجػػوء إلػػى

دفػ ػ ػ ػػع مصػ ػ ػ ػػاريف عاليػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػػق االستضػ ػ ػ ػػافة

تظير مف جانب المتعمميف

 -9تكييف البرنامج لبلتجاىات والمتطمبات الدولية

المسئوليف عف النظاـ والرأي العاـ .ويمكف استعراض

 -10دعـ البرامج عمى المستوى الدولي والمحمي فنيا

السمبيات التى قد تشكل مشكمة خطيرة ,ومعالجة ىذه

وتعاني منصات ُّ
التعمـ المفتوح عبر اإلنترنت مف قدر
كبير مف السمبيات

بحمقات النقاش وخبلؿ تقييـ األقراف و الزمبلء
بعض ىذه السمبيات فيما يأتي:

 -7تطوير برامج تدريبية وتعميمية إلكترونية جديدة.

االفتراضية.

والتى تسيـ في اعتماده.

وماليا.
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 معايير جودل منصات التعمم المفتوح:

..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

وأشػػكاؿ المعمومػػات المختمفػػة  ,وكػػذلؾ متابعػػة التفػػاعبلت

أشػ ػػار كػ ػػل مػ ػػف جولػ ػػدفارب وبريجيبػ ػػوف وش ػ ػريف وزايكػ ػػو
Golfarb, Pregibon, Shrem & Zayko
) (2011,6إلػػى عػػدة معػػايير ينبغػػي مراعاتيػػا مػػف قب ػل

طرئ ػق التعامػػل الخاصػػة بيػػـ
والسػػماح لممتعممػػيف بتحديػػد ا

المطمػػوب تحقيقيػػا مػػف التفاعػػل داخػػل مجموعػػة الػػتعمـ,

المتعمم ػػيف ف ػػى س ػػياؽ العممي ػػة التعميمي ػػة .كم ػػا أك ػػد ش ػػيي

المغ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػػتخداما ص ػ ػ ػػحيحا عن ػ ػ ػػد التفاع ػ ػ ػػل والتواص ػ ػ ػػل

أداوات التفاع ػ ػػل االجتم ػ ػػاعي مث ػ ػػل أداة الحػ ػ ػوار ,ووض ػ ػػع
العبلم ػ ػػات والتصػ ػ ػػنيف والتعميػ ػ ػػق عمػ ػ ػػى محتػ ػ ػػوى الػ ػ ػ ُّ
ػتعمـ,

اإللكترون ػػي ,وتحديػ ػػد أنشػ ػػطة الػ ػػتعمـ المطمػ ػػوب إنجازىػ ػػا

المبلحظػػات حتػػى تػػتـ االسػػتفادة مػػف المي ػ ازت االجتماعيػػة

والحػ ػ ػ ػوارات داخ ػ ػ ػػل مجموع ػ ػ ػػات ال ػ ػ ػػتعمـ لتق ػ ػ ػػديـ التوجي ػ ػ ػػو
والمسػ ػػاعدة المناسػ ػػبة لممتعممػ ػػيف فػ ػػى الوقػ ػػت المناسػ ػػب ,

المعممػ ػ ػػيف والمتعممػ ػ ػػيف ,منيػ ػ ػػا وصػ ػ ػػف أىػ ػ ػػداؼ الػ ػ ػػتعمـ

لمعمػػل معػػا  ,والحػػرص عمػػى تكػػويف عبلقػػات وثيقػػة بػػيف

وتوضػػيح حػػدود الخصوصػػية فػػى بيئػػة الػػتعمـ واسػػتخداـ

وآخػػروف) Shi et al. (2013عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ

إلكتروني ػا والتأكيػػد عمػػى مسػػئولية كػػل مػػتعمـ عػػف أدائػػو,

وتوضػ ػ ػ ػ ػػيح السػ ػ ػ ػ ػػموكيات المطموبػ ػ ػ ػ ػػة عبػ ػ ػ ػ ػػر التواصػ ػ ػ ػ ػػل

ومشاركة حالػة ال ُّ
ػتعمـ وتبػادؿ األسػئمة  /اإلجابػات ,وتبػادؿ

بحيث ترتبط بموضوعات التعمـ المطروحة ,كما أضػاؼ

لتمؾ البيئات؛ حيث إنيا نظـ تمبي االحتياجػات الشخصػية
في ضمف سياقات ُّ
التعمـ المحددة.

ألفاريػدج وسػميث)Alvareg & Smith (2013,318
ض ػػرورة تنظ ػػيـ األنش ػػطة والعممي ػػات التعميمي ػػة ,واالتف ػػاؽ

ثانيا :القائمة المعيارية لتقويم المجال التقني
لمنصات التعمم اللكتروني المفتوح:

ومف األمور التى ينبغى التأكيد عمييا أف أثر المعمـ

مجموعة مف العمميات المكونة ليا وكل عممية ليا

كبير مف المعمومات يكتسبو
ا
التقميدى ,حيث إف جزءا

ذوي اإلعاقة إلى النجاح في التفاعل وتخطي كل

اإللكترونية المتاحة ليـ إال أف لممعمـ أث ار فاعبل فى

العمل بنظاـ إدارة التعمـ ( ( LMSوالذى بدوره يخضع

عم ػػى المواعي ػػد النيائي ػػة المق ػػررة لك ػػل مني ػػا حت ػػى ي ػػتمكف

المتعمموف مف تحقيق األىداؼ التعميمية بنجاح.

فى مثل ىذه البيئات التعميمية مختمف عف دوره

المتعمموف مف زمبلئيـ ومف خبلؿ مصادر التعمـ

عممية التواصل االجتماعي التعميمي فيقدـ األفكار

الرئيسة وبعض المعمومات التى تستخدـ لتوجيو
المتعمميف وتحفيزىـ ألداء مياـ ُّ
التعمـ المطموبة ,ويدير

ترتكز المنصات التعميمية مفتوحة المصدر عمى

مجموعة مف المعايير واالعتبارات لتسييل وصوؿ
عممية ,وتقع بعض تمؾ العمميات في ضمف آليات

لمجموعة مف معايير الجودة المنظمة لتمؾ العمميات؛
كعمميات التسجيل والجدولة والتعقب وما إلى ذلؾ.

(الحفناوي.)23 ,2017 ,

العممية التعميمية عبر ىذه المنصات ,ويركز عمى

ولكف ما ييمنا في البحث الحالي ىو جودة المعايير
ُّ
التعمـ
التقنية لتصميـ وقياس فعالية منصات

المنصات مستمرة بينو وبيف المتعمميف وبيف المتعمميف

تتفاعل بشكل جيد مع جميع المستخدميف  .ولما كانت
ُّ
التعمـ أحد أشكاؿ التعميـ اإللكتروني ,فانو
منصات

األىداؼ التعميمية ,فيو منظـ ومراقب ومصحح

لممعمومات حيث إف عممية التفاعل عبر ىذه

أنفسيـ (.)Munoz & Towner, 2009

كمػػا قػػدـ كػػل مػػف دونمػػف),Donlin (2013, 3-5

اإللكتروني المفتوح في مواجية جائحة كورونا ,كي

يمكف تطبيق المواصفات القياسية لمتعميـ اإللكتروني

وماسػػوف ) Mason (2011, 63بعػػض اإلرشػػادات

عمى تمؾ المنصات  ,حيث يوجد أربعة أىداؼ مف

منيا :ضرورة قياـ المعمـ بمشاركة المتعمميف فػى األنشػطة

 .1الوصوليةAccessibility :

لتحقيػ ػػق التفاعػ ػػل عبػ ػػر منص ػ ػات التواصػ ػػل االجتمػ ػػاعي,

أجل تطوير واستعماؿ المواصفات القياسية ,ىي:
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وىي التى تسمح بالفيرسة والبحث عف األشياء المبوبة

الج ار ات المنهجية لم حل:

 .2التعامل البينيInteroperabiility :

اتبع ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي؛ ال ػػذي

بغض النظر عف النظاـ المستعمل.

 -منهجية ال حل:

والذي يعنى إمكانية العمل مع أنواع متعددة مف األجيزة

ػر
يصػػف الظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي الواقػػع ,ويعبػػر عنيػػا تعبيػ ا

 .3االستم ارريةDurability :

لعبلق ػ ػػات ى ػ ػػذه الظ ػ ػػاىرة ,إض ػ ػػافة إل ػ ػػى الوص ػ ػػوؿ إل ػ ػػى

واألنظمة وبرامج اإلبحار ومسيري قواعد البيانات.

كمي ػا وكيفي ػا بحيػػث يػػؤدي ذلػػؾ إلػػى الوصػػوؿ إلػػى فيػػـ

والتي تعني تجاوز متطمبات التعديل عند تطوير

اس ػ ػ ػػتنتاجات وتعميم ػ ػ ػػات تس ػ ػ ػػاعد ف ػ ػ ػػي تط ػ ػ ػػوير الواق ػ ػ ػػع

 .4إمكانية إعادة االستعماؿReusability :

والم ارجػػع والد ارسػػات العربيػػة واألجنبيػػة حػػوؿ الموضػػوع,

األنظمة والبرامج.

المدروس .فمػف خػبلؿ الرجػوع إلػى العديػد مػف المصػادر

والتي تسمح بالتعديبلت واالستعماؿ مف طرؼ مختمف

تـ جمع بيانػات ىػذه الد ارسػة لبمػورة خمفياتيػا النظريػة ,ثػـ

وقد قاـ عقيل وآخروف) )20 ,2012بتجميع معايير
تصميـ منصات ُّ
التعمـ ,وأوردوىا فيما يأتي:

وذلؾ بيدؼ إبراز الجانب النظري لموضوع ىذه الد ارسػة

أدوات التطوير( .كرار)131 ,2012 ,

 -1وضوح األىداؼ التعميمية لعناصر ُّ
التعمـ.
 -2جودة محتوى عناصر التعمـ.

 -3يجب أف تتوافر التغذية الراجعة والتقويـ المناسب
فى عنصر ُّ
التعمـ.

 -4يجب أف تتوافر الدافعية المناسبة فى عنصر ُّ
التعمـ.
ُّ
التعمـ عمى وسائط
 -5يجب أف يحتوي عنصر

تعميمية مناسبة.

تػػـ إخضػػاع ىػػذه البيانػػات لممناقشػػة والتحميػػل والتحكػػيـ,
مػػف ناحيػػة ,والسػػتخداميا فػػي بنػػاء قائمػػة معػػايير لتق ػويـ
المجاؿ التقني لمنصات ُّ
التعمـ المفتوح مف ناحية أخرى.
 -إج ار ات ال حل:

في ضو ما تم عرضه من األدبيات والدراسات
السا قة حول منصات التعمم المفتوح؛ قامت ال احثة
ما يأتي:

 -1استنبطت الباحثة عددا مف المعايير التقنية التي
ُّ
التعمـ
يمكف االستناد إلييا في تقويـ فعالية منصات

 -6يجب أف يتميز عنصر ُّ
التعمـ بسيولة االستخداـ

المفتوح ,ومف ثـ بناء نموذج مقترح متمثل في قائمة

 -7يجب أف يتميز عنصر ُّ
التعمـ بقابمية إعادة االستخداـ.

( )16عامبل فرعيا )30( ,مؤشر؛ يمكف االعتماد

والتفاعل.

 -8يجب أف يحتوي عنصر التعمـ عمى معايير

تصميـ قياسية.

معيارية تكونت في المجاؿ التقني مف ( )3معايير,

عمييا في بناء قائمة معايير لتقيوـ المجاؿ التقني
لمنصات ُّ
التعمـ المفتوح.

ُّ
التعمـ عمى إرشادات
 -9يجب أف يحتوي عنصر

 -2تص ػ ػ ػػميـ قائم ػ ػ ػػة مع ػ ػ ػػايير لتق ػ ػ ػػويـ المج ػ ػ ػػاؿ التقن ػ ػ ػػي
لمنص ػ ػػات ال ػ ػ ُّ
ػتعمـ المفت ػ ػػوح تتض ػ ػػمف المع ػ ػػايير والعوام ػ ػػل

خاصة بالمعمـ.

اآلتي:

خاصة بالطالب.

 -10يجب أف يحتوي عنصر ُّ
التعمـ عمى إرشادات
 -1يجب أف يحتوي عنصر ُّ
التعمـ عمى البيانات الفوقية.

الفرعيػ ػػة والمؤش ػ ػرات التقنيػ ػػة  ,كمػ ػػا يوضػ ػػحيا المخطػ ػػط
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المعايير التقنية لمنصات التعمم اللكتروني المفتوح

مخطط ( )1يوضح المعايير والعوامل الفرعية والمؤشرات التقنية لتقويم
منصات التعمم المفتوح (من إعداد ال احثة)
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جدول ( )1يوضح (المعايير والعوامل الفرعية والمؤشرات التقنية)
لمقائمة المعيارية لتقويم منصات التعمم المفتوح

المجال المعيار

المؤشرات

العوامل الفرعية
 -1التسجيل

بيئة التعمم الرقمية

 -2الجدولة
 -3التوصيل
 -4االتصاؿ
 -5االختيار

 -2سيولة دخوؿ المنصة والخروج منيا بالنسبة لممستخدـ .
 -3تستعيف بالجداوؿ التي تسيل عممية التعمـ.
 -4تربط بيف العناصر المتشابية باستخداـ األلواف مثل لوف الخط أو
لوف تعبئة التكوينات الرسمية.

 -5يحتوي مجتمع الممارسة عمى عنواف البريد اإللكتروني لمسئولي
المنصة لتمقي االستفسارات والرد عمييا.
 -6تتيح لممستخدـ اختيار الطرائق المساعدة في عممية التعمـ كل
حسب اىتماماتو .
 -7سيولة الوصوؿ لممنصات باستخداـ أجيزة الكمبيوتر المختمفة أو
أجيزة المحموؿ.

 -7إتاحة البرمجيات  -8سيولة الوصوؿ لتطبيقات المنصة.
المجال التقني

مستويات التاحة

المواصفة القياسية لمنصات التعمم المفتوح

 -6إتاحة األجيزة

 -1سيولة التسجيل في الموقع باستخداـ .email

 -9توفر األماف في موقع االرتباط فبل يسبب مشكبلت لنظاـ التشغيل
أو متصفح اإلنترنت.
 -10تحدد المتطمبات القبمية المطموبة لتشغيل الشبكة مثل درجة
 -8الشبكة

وضوح الشاشة أو سعة الذاكرة المطموبة أو نظاـ التشغيل أو رقـ
إصدار المتصفح.
 -11خضعت المنصة لمتجريب عمى أكثر مف نظاـ تشغيل لمتأكد مف
استقرارىا وثباتيا.

 -9الوسائط
المقررات والمحتوى

والمصادر التعميمية

 -10أدوات التصفح
 -11تصميـ
الروابط

 -12تحتوي عمى أدوات مساعدة مثل الخرائط واآللة الحاسبة والساعة.
 -13تسمح بعرض جميع ممفات الوسائط المتعددة التي يدعميا متصفح
اإلنترنت مثل ممفات الجافا التفاعمية والمتحركة وممفات الواقع االفتراضي.

 -14تربط المحتوى بمحرؾ بحث يسمح بالبحث بالمغتيف العربية
واإلنجميزية عمى شبكة اإلنترنت (بحث خارجي(.
 -15توافر الدقة في الروابط ومدى صحتيا.
 -16توفير اختصارات لمروابط.
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 -17تستخدـ ألواف تميز الروابط.
 -18يظير تغير واضح في شكل الزر يبيف استخداـ الزر مسبقا.

 -12إتاحة وسيولة  -19تكوف أزرار التحكـ بعنواف نصي أو تجمع بيف الرموز المرئية
الوصوؿ
والعناويف النصية .
 -20يتيح مجتمع الممارسة إمكانات البحث المتقدـ التي توفر عمى
المستخدـ الوقت والجيد.
 -13المساعدة

 -21تقدـ إرشادات تعيف المستخدـ في التعامل مع الشبكة.

والتوجيو

 -22تقدـ توجيو أو تمميح نصي عند حدوث أخطاء مف المستخدـ .
 -23توفر المنصة أدوات لمبحث عف المعمومات المختمفة داخل

 -14التفاعل والتحكـ محتوى المجتمع بحيث ينتقل المستخدـ مباشرة إلى الصفحة التي وردت
التعميمي
فييا كممات البحث (بحث داخمي).
 -15التوثيق

 -24تكوف المعمومات المتاحة صحيحة.

والمرجعية

 -25تنسب المعمومات لمصادرىا األصمية.
 -26جميع ممفات المنصة خالية مف الفيروسات باستخداـ أحد البرامج
المضادة لمفيروسات.

 -27يتـ تصميـ المنصة بطريقة تصحح جميع أخطاء التشغيل واالستخداـ
التي يحتمل أف يقع فييا المستخدـ (المقصودة وغير المقصودة) بحيث

 -16األماف والحماية ال تتعطل المنصة أو تتسبب تمؾ األخطاء في تجميد النظاـ.

 -28بيانات المستخدميف غير متاحة ألي نظاـ أو أفراد.
 -29ال يمكف اختراؽ المنصة بسيولة .
 -30تقدـ المنصة نظاما يتحقق مف شخصية كل مستخدـ كي ال يتـ
التبلعب أو التجسس عمى بيانات زمبلئو.

 -3تـ عرض القائمة المعيارية عمى السادة الخبراء

بسمطنة عماف ,جامعة (المنيا ,المنصورة) بجميورية

المحكميف؛ المتمثميف في عينة مف أعضاء ىيئة

مصر العربية.

( )30عضو ىيئة تدريس في ( )6جامعات وىي:

))Cooper,1974,39

التدريس بالجامعة مف التخصصات المختمفة عددىا

 -4حساب نسب االتفاؽ وفقا لمعادلة (كوبر)؛

جامعة (الممؾ عبد العزيز ,الممؾ سعود ,أـ القرى)
بالمممكة العربية السعودية ,جامعة ( السمطاف قابوس)

نس ة التفاق =

عدد مرات التفاق
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

عدد مرات التفاق ( +عدد مرات التفاق )111 
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وجاءت كما يوضحيا الجدوؿ اآلتي:
جدول ( )2يوضح نس اتفاق المحكمين عمى القائمة المعيارية ومحتوياتها
نس ة

المجال

المعايير

العوامل
الفرعية

رأى المحكم
المؤشرات

سيولة التسجيل في الموقع
التسجيل

باستخداـ .email
سيولة دخوؿ المنصة والخروج
منيا بالنسبة لممستخدـ .

الجدولة

تستعيف بالجداوؿ التي تسيل
عممية التعمـ.

التفاق

التفاق

التفاق

التفاق نس ة التفاق

لممؤشر

لمعامل

لممعيار

لممجال لمقائمة ()%

()%

موافق
29

نس ة

نس ة

نس ة

()%

()%

()%

غير

موافق
1

%96.67
%93.33

27

3

%90.00

26

4

%86.67 %86.67

بيئة التعمـ الرقمية

تربط بيف العناصر المتشابية

التوصيل

باستخداـ األلواف مثل لوف الخط
أو لوف تعبئة التكوينات

28

2

%93.33 %93.33

%88.89

الرسمية.
يحتوي مجتمع الممارسة عمى

المجال التقني

االتصاؿ

عنواف البريد اإللكتروني
لمسئولي المنصة لتمقي

26

4

%86.67 %86.67

% 87.75
%86.22

االستفسارات والرد عمييا.
تتيح لممستخدـ اختيار الطرائق
االختيار

المساعدة في عممية التعمـ كل

24

6

%80.00 %80.00

حسب اىتماماتو .
إتاحة
األجيزة

سيولة الوصوؿ لممنصات
باستخداـ أجيزة الكمبيوتر

28

2

%93.33 %93.33

مستويات اإلتاحة

المختمفة أو أجيزة المحموؿ.

إتاحة

سيولة الوصوؿ لتطبيقات

البرمجيات

المنصة.

25

5

%87.33 %83.33 %83.33

توفر األماف في موقع االرتباط
الشبكة

فبل يسبب مشكبلت لنظاـ

25

5

%86.67 %83.33

التشغيل أو متصفح اإلنترنت.
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تحدد المتطمبات القبمية المطموبة
لتشغيل الشبكة مثل درجة
وضوح الشاشة أو سعة الذاكرة

27

3

%90.00

المطموبة أو نظاـ التشغيل أو
رقـ إصدار المتصفح.
خضعت المنصة لمتجريب عمى
أكثر مف نظاـ تشغيل لمتأكد مف 26

4

%86.67

استقرارىا وثباتيا.
تحتوى عمى أدوات مساعدة مثل
الخرائط واآللة الحاسبة
الوسائط
والمصادر
التعميمية

24

6

%80.00

والساعة.
تسمح بعرض جميع ممفات

%78.33

الوسائط المتعددة التي يدعميا
متصفح االنترنت مثل ممفات

23

7

%76.67

الجافا التفاعمية والمتحركة
وممفات الواقع االفتراضي.
تربط المحتوى بمحرؾ بحث
أدوات

يسمح بالبحث بالمغتيف العربية

التصفح

واإلنجميزية عمى شبكة اإلنترنت

25

5

%83.33 %83.33

المقررات والمحتوى

%85.09

(بحث خارجي).
تصميـ
الروابط

توافر الدقة في الروابط ومدى

29

1

%96.67

توفير اختصارات لمروابط .

27

3

%90.00

تستخدـ ألواف تميز الروابط.

25

5

%83.33

صحتيا.

%93.33

يظير تغير واضح في شكل
الزر يبيف استخداـ الزر مسبقا
إتاحة
سيولة
الوصوؿ

27

3

%90.00

.
تكوف أزرار التحكـ بعنواف
نصي أو تجمع بيف الرموز

26

4

%86.67

%85.83

المرئية والعناويف النصية.
يتيح مجتمع الممارسة إمكانات
البحث المتقدـ التي توفر عمى

25

5

%83.33

المستخدـ الوقت والجيد.

مجمة جامعة حضرموت لمعموـ اإلنسانية المجمد  , 18العدد  , 2ديسمبر 2021

543

بناء قائمة معايير لتقويـ المجاؿ التقني لمنصات ُّ
التعمـ اإللكتروني
تقدـ إرشادات تعيف المستخدـ
المساعدة
والتوجيو

في التعامل مع الشبكة.

ليمى دمحم صدقي جنيدي

..................

23

7

%76.67
%81.67

تقدـ توجييا أو تمميحا نصيا
عند حدوث أخطاء مف

26

4

%86.67

المستخدـ .
توفر المنصة أدوات لمبحث عف
المعمومات المختمفة داخل

التفاعل

محتوى المجتمع بحيث ينتقل

والتحكـ

المستخدـ مباشرة إلى الصفحة

التعميمي

التي وردت فييا كممات البحث

24

6

%80.00 %80.00

(بحث داخمي).
تكوف المعمومات المتاحة
التوثيق

صحيحة.

والمرجعية

تنسب المعمومات لمصادرىا
األصمية.

25

5

%83.33

23

7

%76.67

%80.00

جميع ممفات المنصة خالية مف
الفيروسات باستخداـ أحد

26

4

%86.67

البرامج المضادة لمفيروسات.
يتـ تصميـ المنصة بطريقة
تصحح جميع أخطاء التشغيل
واالستخداـ التي يحتمل أف يقع
فييا المستخدـ ( المقصودة

26

4

%86.67

وغير المقصودة ) بحيث ال
األماف
والحماية

تتعطل المنصة أو تتسبب تمؾ

%88.67

األخطاء في تجميد النظاـ.
بيانات المستخدميف غير متاحة
ألي نظاـ أو أفراد.
ال يمكف اختراؽ المنصة
بسيولة .

29

1

%96.67

24

6

%80.00

تقدـ المنصة نظاما يتحقق مف
شخصية كل مستخدـ كي ال
يتـ التبلعب أو التجسس عمى

28

2

%93.33

بيانات زمبلئو.
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..................

ليمى دمحم صدقي جنيدي

يوضػ ػػح الجػ ػػدوؿ فػ ػػي أعػ ػػبله نسػ ػػب االتفػ ػػاؽ عمػ ػػى جمي ػ ػع
محتويات القائمة المعياريػة لتقػويـ منصػات ال ُّ
ػتعمـ المفتػوح,

 توظيف وسائل االتصاؿ والتواصل االجتماعي فيدعـ برامج التوعية بأىمية منصات ُّ
التعمـ.

حيػ ػػث تراوحػ ػػت نسػ ػػب االتفػ ػػاؽ لممؤش ػ ػرات ككػ ػػل مػ ػػا بػ ػػيف

 -2أىمية توجيو المؤسسات التعميمية التي تشرؼ

كك ػػل م ػػا ب ػػيف ( ,)%93.33 - %78.33كم ػػا تراوح ػػت

والتقنية بيا السيما في ضوء تنامي التنافس في تقديـ

لممع ػ ػ ػػايير كك ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػػيف (,)%88.89 - %85.09

خدمات تمؾ المنصات.

( ,)%93.33- %76.67وتراوحػ ػ ػػت لمعوامػ ػ ػػل الفرعيػ ػ ػػة

وبمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ لممعػػايير التقنيػػة ( ,)%86.22فػػي
حػػيف بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ لمقائمػػة المعياريػػة (,)%87.75

عمى منصات التعمـ المفتوح لتطوير المعايير التربوية

 -3أىمية تبني المصمميف والمنفذيف ومقرري
ُّ
التعمـ المفتوح
السياسات وأصحاب العبلقة بمنصات

وجميعيا نسب ال تقل عف .%80

لممواصفة القياسية المقترحة بنموذج الدراسة ,وتطبيق

ومما سبق نستدؿ عمى توافر نقاط قوة بمحتويات

المعايير التي تضمنتيا عند تصميـ عدد مف منصات
التعُّمـ المفتوح وقياس فعاليتيا.

التقني) بعواممو الفرعية ومؤشرات قياسو.

 -4إجراء المزيد مف المراجعات التطويرية المستمرة

القائمة المعيارية وترابط معايير كل مجاؿ (التربوي,
التوصيات :

ُّ
التعمـ
 -1ضرورة زيادة الوعي بأىمية منصات

المفتوح وما تقدمو مف كـ ىائل مف المعرفة لتطوير
قدرات وميارات األفراد ,مف خبلؿ:
 إعداد دورات تعريفية وأدلة خاصة وكتيبات ونشراتإرشادية في المؤسسات كافة.

عمى المعايير التي تضمنتيا المواصفة القياسية

المقترحة بما يواكب المستحدثات التعميمية في بيئات
ُّ
التعمـ اإللكتروني عبر اإلنترنت.
 -5إج ػراء المزي ػػد مػػف البح ػػوث التطبيقيػػة ح ػػوؿ "فعالي ػػة
منصات ُّ
التعمـ المفتوح في دعػـ اإلسػتراتيجيات التعميميػة
التعمـ المسػتقل ,وال ُّ
التعمـ التشاركي ,و ُّ
المختمفة؛ مثل ُّ
ػتعمـ
اإللكتروني القائـ عمى المشاريع و ُّ
التعمـ المنعكس.
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المراجع:

ليمى دمحم صدقي جنيدي

..................

كورونا :سيناريوىات استش ارفية .المجمة الدولية لمبحوث في العموـ

 -1أبو خطوة ,السيد .)2011( .معايير الجودة فى توظيف أعضاء
ىيئة التدريس لمتعمـ اإللكترونى ,المؤتمر العربي لضماف جودة التعميـ

العالي ,جامعة الزرقاء ,األردف ,فى الفترة مف 2011/5/ 12-10

(بحث ألقي فى مؤتمر عممي).

 -2أحمد ,أحمد فرج  . )2017(.منصات شبكات التواصل االجتماعي
األكاديمية ودورىا فى تعزيز حركة النشر العممي  :دراسة تحميمية مقارنة

 ,المؤتمر الثامف والعشروف لبلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات بعنواف
 :شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتيا فى مؤسسات المعمومات فى
الوطف العربي  ,االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات  ,القاىرة  ,مصر

 -4أحمد  ,عبدالعاؿ عبدهللا السيد .)2016( .أثر استراتيجية التعمـ
المقموب الموجو بميارات التفكير ماوراء المعرفي فى تنمية ميارات
استخداـ المنصات التعميمية التفاعمية لدى طمبة ماجيستير تكنولوجيا

التعميـ  .دراسات تربوية واجتماعية ,مج ( ,22ع  ,) 3مصر

 -5بسو ,صديق .)2016( .أرضيات التعمـ اإللكترونى ,ممتقى دوليا
حوؿ :التعميـ عف بعد بيف النظرية والتطبيق-التجربة الجزائرية ,تيزي

وزو ,الجزائر.

 -6الببلوي ,حسف حسيف ,وسميماف ,سعيد أحمد ,ورشدي ,أحمد.

التربوية .المؤسسة الدولية آلفاؽ المستقبل169.-105 .)4(3 .

 -14زوحي ,نجيب ( 10 .) 2014منصات تعميمية لدروس جماعية
إلكترونية

MOOC’S

,

الموقع

اإللكتروني

تعميـ

https://www.new-educ.com/10-plates-formes-

جديد,

 , cours-electroniques-moocت د 2018/4/1

 -15زوحي ,نجيب .)2014( .ماىو المووؾ ,الموقع اإللكتروني تعميـ

جديد ,https://www.new-educ.com/c-quoi-un-mooc ,ت
د 2018/3/27

 -16سػػوىاـ  ,بػػادي  .)2005(.سياسػػات واسػػتراتيجيات توظيػػف تكنولوجيػػا

المعمومػات فػػي التعمػػيـ نحػو إسػػتراتيجية وطنيػػة لتوظيػػف تكنولوجيػا المعمومػػات

فػػي التعمػػيـ العػػالي ,د ارسػػة ميدانيػػة بجامعػػات الشػػرؽ الج ازئػػري  ,رسػػالة
ماجستير  ,قسـ عمـ المكتبات  ,كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية .

 -17شاىيف ,سعاد أحمد  ,2003 (.مايو)  .تكنولوجيا التعميـ عف بعد
 ,المؤتمر العممي الثامف لكمية التربية بطنطا ( التعمـ الذاتي وتحديات

المستقبل )  -مصر  ,كمية التربية  ,جامعة طنطا .

 -18الصالح ,بدر عبدهللا  7-5 , 2005( .يوليو) .التعمـ اإللكتروني
والتصميـ التعميمي :شراكة مف أجل الجودة  ,المؤتمر العممي العاشر

(  .)2000الجودة الشاممة فى التعميـ بف مؤشرات التميز ومعايير

لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ"تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني

 -7بوخاري ,أـ ىانى .)2009( .استخداـ المعمومات العممية داخل

 -19الصبحي ,حميدة بنت عبيد و العتيبى ,سامية إبراىيـ .)2016(.

العشريف لبلتحاد العربي لممكتبات والمعمومات – اعمـ – نحو جيل جديد

لمنصات التعميـ المفتوح ,مجمة دراسات المعمومات ,مج ( ,16ع .)17

االعتماد ,دار المسيرة ,عماف.

منصات التعميـ اإللكتروني :منصة أكوالد ومودؿ نموجا ,أعماؿ المؤتمر
مننظـ المعمومات والمتخصصيف – رؤية مستقبمية – المغرب.

ومتطمبات الجودة الشاممة ,القاىرة

منصات التعميـ اإللكتروني المفتوح :ماىيتيا وعمميا مع تصميـ دليل

 -20الصعيدي ,عمر بف سالـ دمحم .)2011( .المعايير البلزمة لتقيـ

 -8حامد ,دمحم عبد المقصود و حجازى ,طارؽ عبد المنعـ.)2015( .

محتوى المقررات اإللكترونية في التعميـ عف بعد مف وجية نظر الخبراء

(دراسة تحميمية) .المؤتمر الدولي الرابع لمتعمـ اإللكتروني والتعميـ عف

ص 171- 22

منصات المحتوى الرقمي لمطبلب الصـ فى برامج التعمـ اإللكتروني
بعد  ,الرياض ,المممكة العربية السعودية.

 -9الحبشي ,آيات بنت عموي حسيف

 . )2017(.أثر استخداـ

المنصات التعميمية لمتابعة الواجبات المنزلية فى الكفاءة االتية المدركة
وتحصيل الرياضيات لطالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة

المكرمة  ,مجمة تربويات الرياضيات ,مج ( ,20ع  ,) 9مصر.

 -10حسونة ,إسماعيل عمر عمى .)2014( .الدورات المفتوحة واسعة

النطاؽ ,مجمة التميز والتعميـ اإللكتروني( ,ع  ,)3الجامعة اإلسبلمية,

غزة .

 -11الحفن ػ ػ ػػاوى ,أحم ػ ػ ػػد دمحم الس ػ ػ ػػيد ( . )2017مع ػ ػ ػػايير س ػ ػ ػػيولة الوص ػ ػ ػػوؿ

لممنصات التعميمية مفتوحة المصػدر الجػامعي بػالتعميـ لػذوي اإلعاقػة  ,المجمػة

العربية لمتربية النوعية  ,المؤسسة العربية لمتربية والعموـ واآلداب  ,مصر

 -12الخميسػ ػ ػ ػػي ,السػ ػ ػ ػػيد سػ ػ ػ ػػبلمة .)2020(.التعمػ ػ ػ ػػيـ فػ ػ ػ ػػي زمػ ػ ػ ػػف كورونػ ػ ػ ػػا

( :)COVID-19تجسير الفجوة بيف البيت والمدرسة .المجمػة الدوليػة لمبحػوث

في العموـ التربوية ,المؤسسة الدولية آلفاؽ المستقبل.73-51 .)4(3 .

 -13الدىشاف ,جماؿ عمي .)2020( .مستقبل التعميـ بعد جائحة

والمختصيف ,مجمة رابطة التربية الحديثة ,السنة الرابعة( ,ع ,)10ص
 -21الضبع  ,محمود  .)2006(.المناىج التعميمية صناعتيا وتقويميا

 ,مكتبة األنجمو المصرية  ,القاىرة.

 -22عبد الحميد ,عبدالعزيز طمبة .)2010 ( .التعميـ اإللكتروني
ومستحدثات تكنولوجيا التعميـ ,المكتبة العصرية ,المنصورة  ,مصر

 -23عبد الرءوؼ  ,طارؽ .)2015( .التعميـ اإللكتروني والتعميـ
االفتراضي (اتجاىات عالمية معاصرة ) ,المجموعة العربية لمتدريب

والنشر ,القاىرة .

 -25العبد الكريـ ,مشاعل عبدالعزيز  . )2008(.واقع استخداـ التعمـ

اإللكتروني في مدارس المممكة األىمية بمدارس الرياض ,رسالة
ماجستير ,جامعة الممؾ سعود  :الرياض

 -26عبدالنبي,صػػابر . ) 2006( .معػػايير بنػػاء الم ػواد التعميميػػة فػػي التعمػػيـ
ع ػػف بع ػػد ف ػػي ض ػػوء م ػػدخل ال ػػنظـ ,د ارس ػػة تطبيقي ػػة لتعم ػػيـ المغ ػػة اإلنجميزي ػػة,
المؤتمر الدولي لمتعمـ عف بعد ,جامعة السمطاف قابوس :مسقط

--27العبيد ,أفناف بنت عبد الرحمف والشايع ,حصة بنت دمحم.

( .)2017شبكة  Edmodoالتعميمية :مراجعة لبعض األدبيات العممية
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 ,مجمة العموـ التربوية والنفسية ,مج ( ,1ع  ,) 2المركز القومي

لمبحوث  ,فمسطيف

 -28عفيفى  ,دمحم كمػاؿ والعمػرى  ,سػعد بػف سػعيد وزيػداف ,سػفانة عبػدالقادر

 .)2016( .تط ػ ػ ػػوير مع ػ ػ ػػايير ج ػ ػ ػػودة التص ػ ػ ػػميـ التعميم ػ ػ ػػي لمق ػ ػ ػػررات ال ػ ػ ػػتعمـ
اإلكتروني بجامعة الدماـ  ,دراسات العموـ التربوية ,مج ( ,43ع )1

 -29عقيل ,مجدى سعيد و خميس ,دمحم عطية وأبوشقير ,دمحم سميماف

 .)2012(.تصميـ بيئة تعميمية إلكترونية لتنمية ميارات تصميـ
عناصر التعمـ .مجمة كمية البنات لؤلداب والعموـ والتربية  ,القاىرة ,
جامعة عيف شمس ( ,ع )13

 -30عمي ,شاىيناز محمود أحمد  .)2016(.أثر بعض بيئات التعمـ

اإللكتروني االجتماعي القائمة عمى منصات التواصل االجتماعي عمى
تنمية ميارات التواصل اإلكتروني التعميمي لدى طالبات كمية التربية,
دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس( ,ع  ,) 69السعودية

 -31العنيزي  ,يوسف عبدالمجيد .)2017( .فعالية استخداـ المنصات
العميمية ( )Edmodoلطمبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكمية
التربية األساسية بدولة الكويت ,مجمة كمية التربية ,مج ( ,33ع ,)6

أسيوط ,مصر

 -34الغوينـ ,دمحم عبدالرحمف .)2016(.واقع استخداـ المنصات
التعميمية اإل لكترونية لطبلب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض  ,مشروع

بحثي ,كميات الشرؽ العربي ,الرياض.

 -35كرار  ,عبدالرحمف الشريف  . )2012(.المعايير القياسية لبناء نظـ

التعميـ اإللكتروني  .المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي ( ,ع . )9

 -36ماىو المووؾ ( )Massive Open Online Course ,Mooc

بوابة

تكنولوجيا

التعميـ

,

http://drgawdat.edutech-

 , portal.net/archives/13502ت د 2018./3/27

 -37دمحم ,ىبة ىاشـ  .)2017( .استخداـ منصة  Edmodaفي
تنمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيا واالتجاه نحو توظيفيا في تدريس
الدراسات االجتماعية لطبلب الدبموـ العاـ بكمية التربية ,مجمة الجمعية

التربوية لمدراسات االجتماعية (,ع , )90مصر.

 -38محمود ,خالد صبلح حنفي .)2016( .ىل تمثل الشبكة التعميمية
التفاعمية أدمودو ثورة فى مجاؿ شبكات التواصل  ,مجمة التعميـ
االلكتروني( ,ع  , )19جامعةالمنصورة .
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Establishing a list of criteria for evaluating the technical field of Massive
Open Online Courses platforms in the era
of the COVID-19 pandemic
Lila Mohammad sedgi juneidi
Abstract
The current research aimed to establish a list of criteria to assess the role of the Massive Open Online
Courses platforms (MOOC) in overcoming the COVID-19 pandemic crisis, through reviewing some
literature related to MOOC platforms (concept, characteristics, patterns) and through highlighting the
advantages and disadvantages of educational platforms, their quality standards and their implications in
teaching and learning so as to devise a number of technical standards that can be relied upon in designing
and evaluating the effectiveness of MOOC platforms. To achieve this objective, the researcher employed
a descriptive and analytical approach. The study provided a proposed model represented in a standard
technical list consisting of (3) criteria, (16) sub-factors, (30) indicators. It can be relied upon in
developing a design for evaluating the effectiveness of MOOC platforms and their role in facing
educational crises in light of global pandemics. The list was judged by (30) faculty members at (6)
universities (the Universities of Jeddah, King Saud, Umm Al-Qurain in kSA; the University of Sultan
Qaboos in Oman and the University of Minya, Mansoura in Egypt. The percentage of agreement was
calculated according to the (Cooper) formula, where the percentage of agreement for the indicators
ranged between (76.67% - 93.33%), and for the sub-factors ranged between (78.33% - 93.33%), and the
criteria ranged between (85.09% - 88.89%), and the agreement rate for technical standards reached
(86.22%). the percentage of agreement for the standard list reached (87.75%), all of which are not less
than 80%. The researcher recommended increasing awareness of the importance of MOOC platforms and
the vast amount of knowledge they provide to develop the capabilities and skills of individuals, and
recommended directing educational institutions that supervise MOOC platforms to develop educational
and technical standards for them, especially in light of the growing competition in providing services by
these platforms.
Keywords: MOOC platforms, standard list, technical standards, the COVID-19 pandemic.
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