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ملخص: 
اإن ت�ضميم املواد التعليمية امتاز دائمًا باأنه يتيح لالأفراد اأن يقدموا وجهة نظر خبري معني، 
وهو الباحث الأكادميي الذي يعمل مدر�ضًا يكتب وين�رص املادة العلمية. وعندما اجته التعليم نحو 
التوا�ضل من  ديناميكي من  نوع  اأ�ضبح هناك  املفتوح،  التعليم  الإلكرتوين، وحتول نحو  اجلانب 
العامل. ومن خالل  اإىل  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  الآخر ومن  اإىل املعلم  الطالب، ومن املعلم  اإىل  املعلم 
التعليمية  املواد  خللق  الدوافع  يف  تغيريات  هناك  ظهرت  اجلديدة  الديناميكيات  هذه  ا�ضتخدام 
وت�ضميمها، وظهرت اأي�ضًافر�ص جديدة لتبني اإبداعات جديدة. ويف هذه الدرا�ضة فاإننا �ضن�ضتخدم 
تعليمي  م�ضدر  ا�ضتخدام  اأثر  نحو  متجهني  الرباهني،  من  م�ضادر  ثالثة  لفح�ص  النظري  الن�ضاط 
مفتوح من امل�ضادر التعليمية. اأول على املوؤ�ض�ضة التعليمية لتحديد دورها كم�ضاعد على الإبداع 
اختيار  اإمكانية  ليتيح  املحتوى  ا�ضتخدام  اإعادة  كيفية  وعلى  الأكادميي  على  وثانيًا  والتغيري. 
مناذج جديدة من الت�ضميم. وثالثًا اأثر هذا كله على املتعلم حيث اإن امل�ضادر الرتبوية املفتوحة 
متزج املحتوى التعليمي باجلانب الجتماعي. اإن احلالت التي �ضت�ضتخدم يف الدرا�ضة تربز الدليل 

على اأن ا�ضتخدام امل�ضادر الرتبوية املفتوحة يوؤدي اإىل اإطالق الإبداع يف املوؤ�ض�ضة التعليمية. 
الكلمات املفتاحية: 

 Open Educational املفتوحة  الرتبوية  امل�ضادر   ،(Open Learning) املفتوح  التعلم 
املفتوحة  الإلكرتونية  امل�ضاقات   ،(OL Network) املفتوح  التعليم  �ضبكة   ،Resources (OER)

وا�ضعة النت�ضار Massive Open Online Courses (MOOCS)، الإبداع (Creativity)، بيتا الدائمة 
Permanent (perpetual) Beta، نظرية الن�ضاط (Activity Theory)، اجلامعة الربيطانية املفتوحة، 

.(Patrick McAndrew) الباحث: باتريك ماك اندرو
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Inspiring Creativity in Organizations, Teachers 
and Learners through Open Educational Resources

Abstract:
The design of educational material has a history of allowing people to 

present an individual expert view (the researcher as academic teacher) and a 
published base of knowledge (the academic teacher as text book writer) . As 
learning has moved online and has now become more open a new dynamic of 
communication is emerging from the teacher to the learner, from the teacher 
to the teacher, and from the organisation to the world. In exploiting these 
new dynamics there are changes in motivations for creating and designing 
materials, but are there also chances to embrace a new creativity? In this 
paper we use an activity theoretic approach to look at three sources of 
evidence for impact from taking an open approach to learning resources. First 
impact on an organisation to identify its role as an enabler for creativity and 
change. Second on the educator and the way reuse of content allows selection 
of new patterns of design. Third impact is on the learner as open educational 
resources blends content with social. The cases present evidence that seeing 
open resources as change agents can lead to the release of creativity for 
organisations, for teachers and for learners. 

Keywords: Open Educational Resources, OER, OLnet, OpenLearn, 
Activity Theory, Creativity
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تعريف الكلمات املفتاحية:
♦  : )Open Learning) التعلم املفتوح

هو م�ضطلح تربوي ي�ضري اإىل ممار�ضات املوؤ�ض�ضة الرتبوية وبراجمها التي تهدف اإىل تو�ضيع 
نطاق التعليم وجعله مفتوحًا اأمام اجلميع، واإزالة احلواجز التي متنع احل�ضول على فر�ص التعليم، 

وذلك بتبني املوؤ�ض�ضة الرتبوية م�ضادر تعليم مفتوحة وتطويرها وا�ضتخدامها. 
♦  :Open Educational Resources (OER)  امل�سادر الرتبوية املفتوحة

ومفتوحة  مرخ�ضة  العلمي  والبحث  والتعلم  للتعليم  مفيدة  تعليمية  ومضضواد  م�ضادر  هي 
وجمانية ومتاحة للجميع، وميكن تكييفها واإعادة توزيعها وا�ضتخدامها بدون قيود، وت�ضمل هذه 
ومواد  واأ�ضاليب  وتطبيقات  وبرجميات  وفيديوهات  مطبوعة  ومواد  تعليمية  م�ضاقات  امل�ضادر 

اأُخرى تدعم الو�ضول اإىل املعرفة. 
♦  : (OL Network) سبكة التعليم املفتوح�

هي مركز عاملي للتجمع وامل�ضاركة والتحاور والنقا�ص، وتطوير امل�ضادر الرتبوية املفتوحة، 
وتهدف اإىل جتميع براهني وطرائق للبحث العلمي والتعلم يف عامل مفتوح مو�ضول مب�ضادر تربوية 
املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  مثل  عديدة  تربوية  موؤ�ض�ضات  �رصاكة بني  مفتوحة، وهي م�رصوع 

وجامعات عاملية اأُخرى. 
امل�ساقات االإلكرتونية املفتوحة وا�سعة االنت�سار ♦

Massive Open Online Courses )MOOCS( : 

تفاعلية  و  م�ضاركة ل حمدودة  اإىل  تهدف  الإنرتنت،  مفتوحة عرب  اإلكرتونية  م�ضاقات  هي 
عالية من خالل حلقات النقا�ص التي تبني جمتمعًا من الطالب واملعلمني، وي�ضمل امل�ضاق مواد 
تعليمية عديدة منها املواد التعليمية التقليدية، وهذا النوع حديث نوعًا ما حيث بداأ العمل به يف 

عام 2012. 
♦  : )Creativity) االإبداع

اأفكار مبتكرة ولها  ا�ضتخدام اخليال والأفكار اخلالقة املبدعة يف تطوير  اإىل  الإبداع  يرمز 
قيمة كبرية. ويكون الإبداع فرديًا اأو جماعيًا ويوؤدي اإىل الثقة بالنف�ص والتميز يف الأداء والإجناز. 
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♦  :Permanent (perpetual) Beta بيتا الدائمة 
وذلك  الربامج،  اأو  املوؤ�ض�ضات  يف  معينة  خلدمات  امل�ضتمر  بالتطوير  امل�ضطلح  هذا  يرتبط 
اأو  لالأفراد  املتغرية  لالحتياجات  تبعًا  الربامج  اأو  اخلدمات  وتطوير  م�ضتمرة  جضضودة  ل�ضمان 

املوؤ�ض�ضات والتي تظهر اأثناء وبعد املمار�ضة وال�ضتخدام. 
♦  : (Activity Theory) نظرية الن�ساط

هي نظرية و�ضفية لأنها ت�ضف العمل اأو الن�ضاط باأنه انتاج جماعي ي�ضمل الفريق اأو املوؤ�ض�ضة 
اأو جمتمعًا معينًا، ول تتعامل مع الن�ضاط على اأنه فردي اأو منعزل عن اجلماعة. وهي بهذا تركز 

على املمار�ضة اأكرث من اجلانب النظري. ولذا فهي مفيدة يف درا�ضة العمل من جميع جوانبه. 
اجلامعة الربيطانية املفتوحة:  ♦

هي جامعة بريطانية تعتمد نظام التعليم عن بعد والتعليم املفتوح. تاأ�ض�ضت اجلامعة يف عام 
1969م، وبداأت با�ضتقبال الطالب يف عام 1971م. ويقع مركزها الرئي�ص يف منطقة بيكينجهام 
من  العديد  يف  وكذلك  بريطانيا،  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  فرعًا  ع�رص  ثالثة  ولها  بربيطانيا،  �ضاير 
املقرات ومراكز المتحانات يف كثري من الدول الأوروبية. متنح اجلامعة �ضهادات جامعية خمتلفة 
كالبكالويو�ص واملاج�ضتري والدكتوراة يف العديد من التخ�ض�ضات. ، يبلغ عدد طالبها 250000 
يدر�ضون يف جميع التخ�ض�ضات، ويتواجد 50000 منهم خارج بريطانيا. تعّد هذه اجلامعة اأكرب 
 ،2005 يف  بريطانيا  يف  جامعة  اأف�ضل  لقب  على  حازت  ولقد  بريطانيا.  يف  اأكادميية  موؤ�ض�ضة 

2006، و2012. وح�ضلت على العديد من اجلوائز الأُخرى. 
♦  : (Patrick McAndrew) الباحث: باتريك ماك اندرو

اأندرو يف اجلامعة الربيطانية املفتوحة. له دور قيادي يف  يعمل الربوفي�ضور باتريك ماك 
وامل�ضادر  املواد  ت�ضميم  على  البحثية  اهتماماته  ترتكز  املفتوح.  بالتعليم  املتعلقة  الأبحاث 
البيانات من الطلبة حول  العلمية املفتوحة للجامعة وتطويرها وتقوميها. كما يعمل على جمع 
هذه املواد وتقوميهم لها. ويعمل على تبادل اخلربات من خالل التوا�ضل وت�ضارك املعلومات عرب 
الرتبوية  املقررات الكرتونية وامل�ضادر  ب�ضكل خا�ص يف تطوير  املفتوح. ويعمل  التعليم  �ضبكة 

املفتوحة. 
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مقدمة: 
املعلومات  ع�رص  يف  التعليم  يف  اأ�ضا�ضية  كمهارة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  الإبداع  اأهمية 

والتكنولوجيا 
اال�ضخ�ضي والوطني والعاملي. وهو  اأن الإبداع عن�رص مهم للتطور على ال�ضعيد  ل �ضك يف 
ي�ضهم يف حت�ضني  الأفراد واجلماعات، فهو  اإيجابية على  اآثار  وله  اأ�ضا�ص يف املجالت جميعها، 

النظرة للذات وزيادة الدافعية والإجناز. 
ويف جمال التعليم خا�ضة، فاإن ت�ضجيع التفكري الإبداعي يجعل الطالب متحم�ضني لكت�ضاف 
كذلك يف  وي�ضاهم  وال�ضعوبات.  التحديات  ومواجهة  اجلديدة،  الفكار  وتكوين  باأنف�ضهم  الأ�ضياء 
التفكري والعمل بكفاءة �ضواء على  اأ�ضاليب جديدة يف  حت�ضني قدرتهم على حل امل�ضكالت وتبني 
امل�ضتوى الفردي اأم اجلماعي. وبهذا فاإن م�ضوؤولية املعلمني خلق الفر�ص اجليدة والبيئة املنا�ضبة 
اكت�ضاف  الطبيعية يف  ورغبتهم  والإبداع  التفكري  الفطرية على  الطلبة  قدرة  ويغذوا  يطوروا  لكي 
وجتربة الأ�ضياء اجلديدة باأنف�ضهم. وهناك العديد من الطرق التي ت�ساعد املعلمني على 

ت�سجيع الطلبة على االإبداع منها: 
التجربة وعمل الأ�ضياء باأيديهم وحل امل�ضكالت واملناق�ضة والعمل  ♦ ت�ضجيع الطلبة على 

اجلماعي. 
كعامل  ♦ الإخفاق  هذا  وا�ضتغالل  الف�ضل،  حال  يف  املحاولة  اإعضضادة  على  الطلبة  ت�ضجيع 

حتفيزي لإعادة املحاولة، ولي�ص كعامل تثبيطي. 
ت�ضجيع الطلبة على ال�ضتف�ضار وال�ضوؤال والكت�ضاف.  ♦
ا�ضتعمال التقومي كو�ضيلة للتعزيز واملكافاأة والبتكار.  ♦

ويف ع�رص املعلومات وانفجار التكنولوجيا التي جتعل كمية هائلة من املعلومات يف كل 
حقل علمي متوافرة ومتاحة ب�ضهولة، فاإن اأهمية ت�ضجيع الإبداع ازدادت ب�ضكل كبري حيث اأ�ضبح 
كونه  املعلم، وحتول من  دور  بهذا  وانح�رص  التعليمية،  العملية  من  يتجزاأ  ل  الذاتي جزءاً  التعلم 
موجهًا  لي�ضبح  املن�ضة  على  املحوري  »واحلكيم  للمعلومات  الوحيد  املزود  اأو  الأ�ضا�ص  العن�رص 
ثانويًا على اجلانب«. وعلى نحو متزايد اأ�ضبحت الطريقة املثلى للتدري�ص هي التي ت�ضهل عملية 
جمال  يف  اأو�ضع  نوعية  نقلة  مع  يتفق  الجتاه  وهذا  تلقينها،  اأو  املعلومات  نقل  من  بدًل  التعلم 
حموره  تعليم،  منوذج  من  التحول  اإىل  يدعو  الذي  الرتبوي  الأدب  يف  يت�ضح  كما  العايل  التعليم 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص اإىل منوذج تعلم حموره الطالب؛ اأي التحول من الرتكيز على تزويد التعليم 
اإىل الرتكيز على خلق التعلم. ول �ضك يف ان هذه البيئة �ضتكون منا�ضبة جداً للرتكيز على عن�رص 

الإبداع لدى الطالب واملعلم واملوؤ�ض�ضة. 
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التخطيط ملنهج أكثر اجتاهاً حنو التعليم املفتوح: 
من  ينتظر  وكضضان  امل�ضاركني،  من  املهارات  من  مزيجًا  دائمًا  العايل  التعليم  تطلب  لقد 
امل�ضاركني اأن ميتلكوا حتفيزاً ذاتيًا، واأن يكونوا قادرين على ا�ضتخدام القاعدة املعرفية املوجودة، 
املحتوى  تعلم  نحو  بالتوجه  وكذلك  التخرج  اإىل  توؤدي  مببادىء  تعليمي  جمتمع  اإىل  والدخول 
التعليمي (Walker,1998) ، وكان على املعلمني اأن يحتفظوا بتوقعاتهم اأنهم خرباء ومتوا�ضلون 
وهذه  اجليد.  التوا�ضل  على  والقدرة  الت�ضاركي،  للفهم  عميق  ا�ضتعداد  ولديهم  التعليمي،  بحقلهم 
 Trigwell, Prosser الدرا�ضات  من  �ضل�ضلة  ويف  املنا�ضب.  املكان  يف  دائما  تكون  ل  قد  املهارات 
يعمل  التي  بالطرق  واميانهم  املعلمني  ا�ضرتاك  اأن  على  تاأكيد   )and Waterhouse )1999هناك 

العمل كمدر�ضني. وهناك  ا�ضتطاعتهم  بها الطالب كمدر�ضني هي موؤ�رصات مهمة تدل على كيفية 
للتعليم  وكمدار�ص  العايل  للتعليم  كمزود  تاأ�ض�ضت  اجلامعات  ان  باملوؤ�ض�ضة.  يتعلق  اأي�ضًامنظور 
وكباٍن  لها،  ومطور  للمعرفة  كحافظ  العمل  اأ�ضا�ص  على   (Whitehead,1999) العلمي،  والبحث 
لقاعدة التعلم امل�ضتقبلي. ومن هذا املنظار فاإن اجلامعات لها توجه لهوياتها التي ت�ضاعد على 
التي تلخ�ص  التقدم نحو نهج مفتوح للمحتوى كما تو�ضح درا�ضة موؤ�ض�ضة وليم وفلورا هيوليت 
كالتايل: “اأن الأمر يحتاج اإىل نف�ص قوية وعنيدة لرف�ص هدف الأمم املتحدة لالألفية الثالثة، وهو 
اأن التعليم للجميع. ونحن ن�ضتطيع القول اإن اخلطوة لتحقيق ذلك هو توفري مواد تعليمية جمانية 
 Charles Vest كما اأكد . ( (Smith& Casserly,2006 ”” رقمية وذات نوعية عالية لكل �ضكان العامل
 (2004)رئي�ص موؤ�ض�ضة (MIT) الذي اأطلق مبادرة امل�ضاق املوحد اأن له هدفًا م�ضرتكًا وهو حت�ضني 

التعليم يف اأنحاء العامل جميعه. ولقد عملت موؤ�ض�ضة هيوليت (Hewlett) كممول رئي�ص للم�ضادر 
الرتبوية املفتوحة، وهذه امل�ضادر هي م�ضادر تعليمية ي�ضمح لالآخرين باإعادة ا�ضتخدامها. ونحن 
يف اجلامعة الربيطانية املفتوحة عملنا على اأن تكون م�ضادرنا متوافرة كم�ضادر تعليم مفتوحة. 
ويف مبادرة التعلم املفتوح (McAndrew et al,2009) كان املحتوى يتكون من م�ضاقات م�ضتخدمة 
�ضابقًا م�ضافًا اإليها املادة اجلديدة املطورة للتعليم املفتوح، ويف البحث املت�ضل بالتعليم املفتوح 
نظرنا اإىل الأثر الذي تركه هذا العمل على املوؤ�ض�ضة وعلى املعلم وكذلك على الطالب الذي ا�ضتخدم 
هذا املحتوى. وهناك اأي�ضًا للمتابعة برنامج �ضبكة التعليم املفتوح الذي ارتكز على هذه التجربة 

لي�ضتنتج درو�ضًا توّجه للعامل لحت�ضان و�ضائل تعليمية مفتوحة اأُخرى. 
اإن التوجه نحو التعليم املفتوح له اأثر كبري على كل من اجلوانب الثالثة، فبالن�ضبة للمتعلم 
اأن يرتبط بها. ويتناف�ص  ي�ضبح هناك م�ضادر تعليمية جديدة وجمتمعات درا�ضية جديدة ميكنه 
هنا نظام الإنرتنت املتوافر دائمًا مع نظام التعليم التقليدي املقيد بزمان ومكان حمددين لأخذ 
 2001) املهارات  على  التدرب  اإىل  املعريف  النظري  اجلانب  من  النتقال  ومتطلبات  امل�ضاقات 
,Trilling) . اأما بالن�ضبة للمعلم فاإن هذا التغيري يف توافر م�ضادر جديدة للمحتوى التعليمي يعني 
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العديد من اخليارات  اأمامه  �ضيجد  اآخر  اأنه يفقد مزاياه كم�ضيطر على املعرفة. ولكن على �ضعيد 
من امل�ضادر الرتبوية املفتوحة التي ي�ضتطيع الختيار منها واإر�ضاد الطالب اإليها، كي ي�ضتفيدوا 
منها. واأما بالن�ضبة لو�ضع املوؤ�ض�ضة يف هذا العامل اجلديد، فاإنه من ال�ضعب حتديده، وذلك لأنه اإذا 
اأن يجدوا م�ضادر تعلمهم باأنف�ضهم وكذلك حتديد نواجت التعليم باأنف�ضهم،  ما ا�ضتطاع املتعلمون 
والرتباط مع خرباء تعليميني لأخذ التغذية الراجعة وامل�ضاركة، فاإن قيمة اخلربة والدور للموؤ�ض�ضة 

�ضيت�ضاءل. 

دور اإلبداع: 
اإن تعريف قامو�ص اللغة لكلمة الإبداع يرمز اإىل ا�ضتخدام اخليال والأفكار اخلالقة املبدعة، 
وهكذا فاإن هذا املفهوم يقود اإىل الأمل بتحقيق غري املتوقع واملتميز، ولعل اأف�ضل تعريف لالإبداع 
اأفكار مبتكرة ولها  الإبداع طريقة يف تطوير  اأن  ، والذي يركز على   (Robinson,2011) ياأتي من 
قيمة كبرية، وي�ضيف اإىل اأن الإبداع قد يوجد لدى اأي ان�ضان طاملا توافرت ظروف منا�ضبة. ول 
ولكن  عملهم.  التجديد يف طريقة  نحو  الأ�ضخا�ص  ت�ضاعد على حتويل  الإبداع  �رصارة  اأن  �ضك يف 
هل ن�ضتطيع القول اإن مفهوم هذه ال�رصارة ينطبق على املوؤ�ض�ضات والأفراد؟ ومنطقيًا فاإن اجلواب 
بالإيجاب، وكلما تعاظم عدد العاملني يف املوؤ�ض�ضة كلما ت�ضاعفت الطاقة والقدرة على الإبداع 
بطرق واأ�ضاليب جديدة، ومن ناحية اأُخرى فاإن ال�ضماح بالتجديد والإبداع يوؤدي اإىل نتائج اأف�ضل 

واأعظم. 
حتد  التي  القيود  اإزالة  اإىل  يوؤدي  اأكئر  مفتوحة  تعليمية  ممار�ضات  ا�ضتخدام  تثبيت  ولعل 
من الإبداع، وبهذا يتحقق التوا�ضل مع جهات بعيدة، ويحدث التغيري ويقل اجلمود يف القوانني، 
وت�ضبح الفر�ضة يف اإحداث تغيريات اأف�ضل بكثري. ولقد ا�ضتخدم الباحث يف هذه الدرا�ضة اإطار نظرية 
الن�ضاط (Activity Theory) لكي يوفر بع�ص الأدوات التي ت�ضاعد على فهم اأثر هذه املمار�ضات يف 
التعليم املفتوح، ولكل حمور من املحاور الثالثة اأعطيت اأمثلة تدل على مدى اأثر ا�ضتخدام امل�ضادر 

املفتوحة على زيادة البتكار. 
اإىل امل�ضادر املفتوحة وكيف ينعك�ص هذا على  ● حينما توفر الو�ضول  للموؤ�ض�ضة:  اأوال- 

موؤ�ض�ضات اأُخرى عامليًا؟ 
التي  ● العوامل  ما  وكذلك  اإبداعية،  بطريقة  املختلفون  املعلمون  ي�ضتجيب  كيف  ثانياً- 

توؤخذ بعني العتبار لتحديد تاثري كيف واأين ت�ضمم امل�ضادر التعليمية؟ وكيف ي�ضجع هذا الأمر 
على اإعادة ا�ضتخدام هذه امل�ضادر املتوافرة؟ 

ثالثاً- تقومي اأداء املتعلم نف�ضه من خالل التقومي الذاتي، والتعرف اإىل الأمناط ال�ضلوكية  ●
التعليمية اجلديدة لديه عند ا�ضتخدام حمتوى تعليمي مفتوح. 
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أثر استخدام املصادر الرتبوية املفتوحة على املؤسسة: 
الأول مراجعة جتارب حديثة يف هذا  �ضيفح�ص باملقام  انفتاحا ً اأكرث  تبني نهج  تاأثري  اإن 
مفتوح  تعلم  موقع  املفتوحة  اجلامعة  اأطلقت   2006 عام  ففي  املفتوحة.  اجلامعة  يف  املجال 
Learn( Open) لطرح مدخل جماين للمواد التعليمية كتجربة ملعرفة ماهو الإجناز الذي �ضنح�ضل 

 (William and Flora Foundation) عليه حني نقدم هذه املواد احلرة؟ ، ويف املقرتح الذي قدم اإىل
التي تدعم التعليم املفتوح ماليًا يف �ضنيها الأوىل والثانية، فقد ن�ص ذلك على ما ياأتي: 

اأمناط  امل�ضتوى متوافرة يف  التعليمية عالية  املواد  وا�ضع من  لديها خمزون  ”اإن اجلامعة 
متنوعة، ولذا فهي تبحث عن اأف�ضل الطرق جلعل هذه املواد متاحة جمانًا يف �ضبكة ات�ضال عاملية 
اأدوات  با�ضتخدام  املحتوى  اإي�ضال  وتكنولوجيا  و�ضائل  لتطوير  وذلك  املفتوح،  املحتوى  تعتمد 
تطوير  تدعم  ر�ضمية  وغري  تعاونية  تعلمية  جمتمعات  خلق  ولت�ضجيع  املتعلم  لدعم  التعلم  اإدارة 

قاعدة معرفية عاملية ت�ضتخدم اأ�ضاليب متطورة للتعليم العايل.”
ولعل العامل املهم يف هذا املجال اأن املبادرة �ضممت لكت�ضاف طرائق جديدة لدعم ماذا 
يعني اأن تعمل بامل�ضادر الرتبوية املفتوحة. ويف مرحلة الدعم املايل مل يكن هناك اأهداف وا�ضحة 
للجامعة؛ لأن ت�ضتفيد ب�ضكل مبا�رص من العمل مب�ضادر التعليم املفتوح مع اأنه كان من املاأمول اأن 
تتاح اأ�ضباب لي�ضبح هذا الأمر كن�ضاط دائم مع الوقت، وكمبادرة متول خارجيًا. اأما عمليًا فاإن هذا 
يعني تاأ�ضي�ص منهج بحث اإجرائي للعمل على امل�رصوع وجمع بيانات تقوميية من جمموعة من 
امل�ضاركني يف م�رصوع التعلم املفتوح (OpenLearn) من خالل الجتماعات للم�رصوع واملقابالت. 
ولقد قدم يف هذا املجال ما يزيد عن 70 تقريراً عامًا وحما�رصات ولقاءات اأقل ر�ضمية. و�ضكلت 

هذه الأعمال و�ضائل جلمع املعلومات وزيادة الوعي حول املو�ضوع ون�رص التجربة. 
ولقد ك�ضفت مراجعة اأثر التعليم املفنوح عرب املوؤ�ض�ضة (McAndrew et al, 2009) اأن اجلامعة 
املفتوحة قد حققت مكا�ضب يف جمالت عدة بامل�ضاركة يف امل�ضادر الرتبوية املفتوحة. و ميكن 
جديدة  تعليمية  �رصاكات  وعقد  الطالب  التحاق  زيضضادة  خالل  من  اأحيانًا  املكا�ضب  هذه  قيا�ص 
موجودة  ولكنها  ملمو�ضة،  املكا�ضب  لتكون  واأحيانا  جديدة.  وم�ضاريع  جوائز  على  واحل�ضول 
كوجود فر�ص للتجارب، وتطوير الكادر التعليمي واحل�ضول على م�ضتوى من التعاون، وحت�ضن يف 
�ضمعة اجلامعة. وكان بع�ص هذه املكا�ضب ناجتًا عن التغيري يف الجتاهات واملمار�ضات العملية 
التي احتاجت  كنتيجة مبا�رصة لتقدمي حمتوى تعليمي مفتوح. وعلى �ضبيل املثال فاإن الطريقة 
من  الكوادر  اأن  يعني  ق�ضرية  زمنية  بفرتة  اأجنز  كم�رصوع  بها  تعمل  اأن  املفتوح  التعليم  جترية 
تقني  اأكادمييني ودعم  لأول مرة. فكان على اجلميع من  �ضويًا  خمتلف قطاعات اجلامعة عملت 
وفرق ات�ضالت اأن يتعاونوا لإجناز اأهداف طموحة يف وقت ق�ضري. ولقد و�ضحت هذه الفوائد يف 
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مقابلة مع املدير التقني يف منت�ضف امل�رصوع حني قال “ بالن�ضبة يل فاإن اأحد هذه التغيريات 
كان العمل معًا واخلروج من قوقعتنا. ”

ولقد �ضجع هذا التعاون على اإيجاد حلول اإبداعية واخت�ضار الوقت الذي كان يوؤخذ �ضابًقا 
لتخاذ القرارات. فقد ا�ضتغرق النقا�ص حول تركيب املحتوى ثالث �ضنوات، ولكن عند تنفيذه كم�ضدر 
تعليمي مفتوح مت اأجناز العمل وقدم يف ثالثة اأ�ضهر فقط. وكذلك فاإن احل�ضول على ترخي�ص لن�رص 
مادة للم�ضادر املفتوحة اأي�ضًامت ب�رصعة كبرية. وقد �رصح ذلك مدير ق�ضم التكنولوجا يف اجلامعة 
حني قال: “اإن احل�ضول على ترخي�ص يقودنا اإىل توظيف اجلهود كافة لإخراج مواد مقبولة عامليًا 
باأ�ضلوب �ضهل الفهم”. وقد وجدت بع�ص م�ضاعر الإحباط يف البداية، ب�ضبب بع�ص العوامل منها 
�رصورة النتهاء من حت�ضري كل الأ�ضياء بوقت حمدد. كما كان هناك بع�ص الثغرات يف ال�ضتعمال 
يف البداية ومنها تاأخر النتقال بني اأجزاء املحتوى. وبالتدريج فاإن جميع امل�ضكالت يف التعامل 
مع املحتوى كانت حتل وي�ضبح ا�ضتخدام امل�ضدر واأخذ التغذية الراجعة �ضهاًل ومتاحًا مع بع�ص 
املخاطر التي كانت تواجهنا اأحيانًا يف �ضمان اجلودة يف جميع مكونات امل�ضدر الرتبوي املفتوح. 
اإن الهيكل التحليلي املدعوم بنظرية الن�ضاط ي�ضجع على الهتمام بكل العوامل، مثل: الأدوات 
والقوانني واملجتمع وتق�ضيم العمل. ويطبق هذا الهيكل على م�ضتويات خمتلفة فمثاًل اأظهر حتليل 
الطريقة التي ي�ضبح فيها املحتوى منا�ضبًا لال�ضتعمال مرة اأُخرى توقعات خمتلفة، حول الأدوات 
وتق�ضيم العمل يف اإعادة ترتيب املحتوى، وب�ضكل خا�ص القوانني امل�ضتخدمة يف موؤ�ض�ضات اأُخرى 
حول من �ضيعمل يف املهمات التعاونية امل�ضرتكة التي اأظهرت على �ضبيل املثال اأن ال�رصاكة التي 
فاإن  وكذلك  منتظراًً.  كان  كما  جمدية  غري  �ضتكون  اإفريقيا  جنوب  يف  جامعة  مع  متوقعة  كانت 
تطبيق الهيكلية ذاتها على امل�رصوع ككل يعطي موؤ�رصات عن العوامل التي جعلت امل�رصوع ناجحًا. 
كما اأن القوانني اأ�ضبحت اأقل تزمتًا وزادت الدافعية للعمل حني اأ�ضبحنا جزءاً من جمتمع دويل 
اإح�ضار متخ�ض�ضني للم�ضاهمة يف حتقيق الأهداف  العمل  اأنتج تق�ضيم  اأهداف �ضامية. وكذلك  له 
املرجوة، ويف تطوير الأدوات امل�ضتخدمة بوترية اأ�رصع من املعتاد يف حال العمل بداخل املوؤ�ض�ضة 
مثل  تطوراً  اأكرث  باأ�ضاليب  العمل  من  ليتمكن  الفريق  حترير  اأي�ضًايف  الأ�ضلوب  هذا  و�ضاهم  فقط. 
اأقل ر�ضمية يف  اإىل مناذج  والتحول كذلك   ”Web2. 0” ت�ضتخدم  التي   ”Permanent Beta” طريقة 

التعليم. 

أثر استخدام املصادر الرتبوية املفتوحة على التعليم
تزود  قد  املفتوحة  الرتبوية  امل�ضادر  مثل  اجلودة  عالية  جمانية  تعليمية  مواد  وجود  اإن 
املفتوحة  الرتبوية  امل�ضادر  اأهداف  اأهم  ولعل  بها.  يعمل  التي  الطريقة  ليغري  بالفر�ضة  املعلم 
هي موازنة دور املعلمني من �ضانعي املحتوى اإىل م�ضهلني لعملية التعلم واإدارة ا�ضتخدام املواد 
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امل�ضادر  الأوىل من  املوجة  كانت  ولقد  واإن�ضائها.  العلمية  املواد  كتابة  اأعباء  عو�ضًا عن حتمل 
الرتبوية املفتوح مثل (MIT OCW) عبارة عن حتويل املحتوى الذي كان م�ضتخدمًا ا�ضاًل يف داخل 
اجلامعة اإىل ا�ضتخدامه من قبل بقية املعلمني يف داخل اجلامعة نف�ضها. ومع تطور فكرة امل�ضادر 
املفتوحة ح�ضل هناك حتول يف توقعات املتعلمني اأنهم �ضي�ضتعملون املحتوى مبا�رصة. ثم جاءت 
 (Open Learn) ،لت�ضتخدم نظام التعلم املفتوح (OER 2. 0) .املوجة الثانية من امل�ضادر املفتوحة
وتركز على املواد التي حتتوي على مهمات جتعلها منا�ضبة للتعلم الذاتي، وتوفر بيئات تعليمية 

ت�ضاعد يف ح�ضول التعلم. 
التي  التعليمية  املضضادة  اختيار  على  ترتكز  املفتوح  للتعليم  التعليمية  املضضادة  ت�ضميم  اإن 
ت�ضتخدم يف التعلم عن بعد ويف التعلم الذاتي، وهذا ما يجعل هذه املواد اأكرث مالءمة للتحويل اإىل 
مواد تنا�ضب فكرة امل�ضادر املفتوحة. وعلى �ضبيل املثال- وكما و�ضفها (Issack, 2011) - فاإن 
 (VUSSC) مواد التعليم املفتوح قد ا�ضتخدمت يف حمتوى مواد البكالوريو�ص واملاج�ضتري يف برامج
اإىل اخلوادم  . وهذا ال�ضتخدام يحتوي على حتويل املحتوى التعليمي املوجود   )Mauritius) يف 
املادة  حمتوى  لتنا�ضب  اأهدافها  ت�ضميم  واإعادة  التجارية  عالمتها  تغيري  بعد  حمليًا  امل�ضتعملة 
العلمية التي متت اإ�ضافتها اإىل املحتوى الأ�ضلي مع احلر�ص على الإبقاء على الت�ضميم التعليمي 

للن�ضخة الأ�ضلية من املحتوى، ولي�ص على ال�ضكل والطريقة امل�ضتخدمة يف املحتوى الأ�ضا�ضي. 
روؤية  نحو  املعلمني  من  جمموعة  اجتاه   (Wilson, 2009) درا�ضتها  يف  ويل�ضون  وتو�ضح 
العلمية،  املادة  اإىل  الإ�ضافات  بع�ص  ا�ضتيعاب  على  قادر  املفتوحة  الرتبوية  امل�ضادر  حمتوى 
لت�ضبح اأكرث فاعلية عند حتويلها من البلد الأ�ضلي اإىل العاملية، ويف الوقت ذاته منا�ضبة لتكون 
ا�ضتبدال املحتوى عندما  احتمال رف�ص  امل�ضتخدم حمليًا. ولكن يظل  الأ�ضلي  للمحتوى  م�ضاعداً 
يكون امل�ضدر من موؤ�ض�ضة مناف�ضة يف ال�ضوق التجارية نف�ضها قائمًا. كما ميكن القول باأن القاعدة 
وامللكية  الفردية  مع  تتناق�ص  ال�ضتخدام،  بهذا  ت�ضمح  التي  املفتوح  التعليم  مل�ضادر  الوا�ضحة 
ي�ضري   (Web 2.0) حول  املعلومات  فح�ص  ويف  املحتوى.  تبني  متنع  التي  للمحتوى  املحلية 

 (Conole & Alevizou 2010)

وبهذا يت�ضح التناق�ص الوا�ضح بني الفر�ص والهواج�ص التي قد جتلبها اأمناط التكنولوجيا 
احلديثة، التي تقود اإىل عدم الفهم لالآثار التي تنتج عن تبني اأ�ضاليب اأكرث اجتاهًا نحو النفتاح 
يف التعليم”، واإن مناق�ضة مثل هذه املوا�ضيع تتطلب تغيرياً يف الثقافة والتدريب اأكرث من احلاجة 

اإىل تغيريات ر�ضمية. 
التناق�ضات وال�ضغوط تعالج جزئيًا من قبل مزود املحتوى املفتوح عندما  واإن مثل هذه 
ا�ضتعمال  اإعادة  اأحد عنا�رص  اإىل امل�ضتقبل، وكذلك فاإن  القواعد لنقل املحتوى  اإىل تغيري  يحتاج 
املحتوى املفتوح هو اإذا كان ميكن التو�ضيح للمعلم الآخر باأن يفهم املغزى من امل�ضادر املفتوحة، 
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وكيف يكون الت�ضميم منا�ضبًا لل�ضياق املراد تنفيذه. ولقد حاول البحث يف �ضبكة التعليم املفتوح 
 Demitriadis et al.) اكت�ضاف الطرق التي تقدم املواد التعليمية كت�ضاميم بنواجت متعددة (OLnet)
2009 ,) . وقد اأدى تقدمي املواد اإىل زيادة الطريقة التي ميكن فيها التوا�ضل مع املحتوى الأ�ضلي، 
وقد متا�ضى هذا مع نتائج اإيجابية يف ا�ضتخدام الت�ضميم التعليمي يف بناء املواد التعليمية من 
قبل فرق عمل (Conole & Weller, 2008) . ومع ذلك فاإن اأي تقدمي له قيود ي�ضتطيع فر�ص اأ�ضلوب 
املفتوح وعدم وجود �ضلة مبا�رصة بني  التعليم  احلرية يف م�ضادر  اأن خا�ضية  حمدد، يف حني 
املزود واأولئك الذين يعيدون ا�ضتعمال املحتوى يعطي املزيد من احلرية. واأما من حيث الن�ضاط 
فاإن عملية توفري مثل هذه الت�ضاميم �ضيوؤدي اإىل التناق�ص بني قوانني النفتاح وقوانني تق�ضيم 
ا�ضتعمال املحتوى.  اإعادة  اإمكانية  اأن ميتلك  الت�ضميم وحتدد املجتمع املتوقع  التي توفر  العمل 
وميكن التخفيف من هذا الأمر بتوفري ت�ضاميم اإ�ضافية ميكن امل�ضاركة بها. واإن فوائد هذا النهج 
ميكن اأن ت�ضاهد يف مواقع جمتمعات الدرا�ضة التي تركز على تبادل اخلطط الدرا�ضية مثل موقع 
(http:// www. thegateway. org) ، ولكن بناء ت�ضاميم تعليمية جيدة ي�ضتغرق عادة وقتًا طوياًل 

(Koper,2006) وهو لي�ص جزءاً من العمل احلايل يف التعليم العايل. 

تدعم  التي  الطرق  لتحديد  الأمناط  طريقة  ا�ضتخدام  اإليها  اللجوء  ميكن  التي  البدائل  ومن 
و�ضح   (Dimitriadis et al. 2009) لدمييرتيادي�ص  درا�ضة  ويف  املفتوح.  التعليم  مب�ضادر  التعليم 
كيف عمل ب�ضكل رئي�ص بالأمناط التعاونية، وبعدها عقد جل�ضات ملجموعات بوؤرية جلمع التغذية 
بع�ص  وجود  من  وبالرغم  والأمنضضاط.  للت�ضاميم  اخلربة  ذوي  املعلمني  ا�ضتخدام  حول  الراجعة 
العديد من اخليارات  الطريقة توفر  اأن هذه  �ضعور  ن�ضاأ هناك  التعليم،  الطريقة يف  لهذه  املقاومة 
يف  والتتابع  الأ�ضلي  الت�ضميم  خالل  من  املحتوى  تق�ضيم  يف  جديدة  با�ضتخدامات  توحي  التي 
اأكرث من كونها  التعليم  ذاتها عامة، وت�ضف حالت  الأمناط يف  اأن  العلمية. ومبا  املادة  ترتيب 
حمددة باملحتوى، فهي اأكرث ا�ضتخدامًا. وحتتاج اإىل اأمناط اأقل من الت�ضاميم املرتبطة باملحتوى. 
واأما منوذج الن�ضاط الذي تقودنا اإليه هذه الطريقة، فهو نوع من الإنتاج الجتماعي كما يف ال�ضكل 
)1( . ويعّد الت�ضل�ضل والتتابع املو�ضح يف ال�ضكل )1( بني طرق عدة من الإنتاج والعمل، كما اأو�ضح 
اجن�ضيرتوم )2008( تطوراً طبيعييًا للتعليم املفتوح ي�ضكل النتاج الجتماعي عن�رصاً رئي�ضًا فيه. 

ال�سكل )1( 
تطور طرق االإنتاج )اجني�سرتوم، 2008( 

املحتوى
النتاج اجلماعي
النتاج املختار

النتاج 
الجتماعي

التخ�ضي�ص ال�ضامل
الرتتيب الجتماعي=
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يف  الجتماعي  الأ�ضلوب  زال  ما  الجتماعي،  الإنتاج  من  اأُخرى  اأمثلة  يف  احلال  هو  وكما 
اإىل  ت�ضل  مل  املجال  هذا  يف  العملية  املمار�ضات  فاإن  ولذا  بداياته،  يف  تعليمي  حمتوى  اإنتاج 
الفر�ضة  يف  زيادة  اإىل  ت�ضري  التطوري  الت�ضل�ضل  هذا  يف  اخلطوات  فاإن  ذلك  ومع  بعد.  نهاياتها 
امل�ضادر،  لتبني مواد من عدد كبري من  ا�ضتغاللها  املوؤ�ض�ضة  اأو  املعلم  ي�ضتطيع  والإبداع  للتاأثري 
وكذلك تغيري اأو اإن�ضاء حمتوى خا�ص واإ�ضافته للنظام ال�ضابق. وعلى �ضبيل املثال فاإن جمموعة 
من الأكادمييني يف جامعة يف الربازيل تبنت لأول مرة ا�ضتخدام حمتوى تعليمي معني للتعليم 
املفتوح (Mendonca and Santos,2010) . ثم ترجم اإىل الربتغالية لال�ضتخدام املحلي، ثم اأ�ضيفت 
والجنليزية.  الربتغالية  اللغتني  يف  املحتوى  يف  زيضضادة  مع  الرئي�ص،  املحتوى  اإىل  الرتجمات 
اأفراد  وقامت املجموعة نف�ضها بعد ذلك بتطوير م�ضاقات جديدة للمجتمع اخلارجي ليدعم تعلم 

اأ�رص املتعلمني حتى تنخف�ص تكلفة امل�ضدر التعليمي بقدر الإمكان. 

تأثري استخدام املصادر الرتبوية املفتوحة على املتعلمني: 
املحتوى  ي�ضتطع  مل  واإذا  املتعلم.  هو  املفتوحة  الرتبوية  للم�ضادر  الرئي�ص  امل�ضتخدم  اإن 
اأ�ضا�ص.  بال  ي�ضبح  املفتوحة  الرتبوية  للم�ضادر  املنطقي  ال�ضبب  فاإن  التعلم،  يدعم  اأن  والرتكيب 
الرتبوية  لتتبنى وت�ضتخدم امل�ضادر  العمل  املوؤ�ض�ضة  ت�ضتطيع  ال�ضابقة كيف  الأجزاء  تناولت  وقد 
املحتوى  اإنتاج  يف  اأ�ضال  املوجود  العمل  من  اأكرب  قيمة  ولأخضضذ  ممار�ضاتها،  لتغيري  املفتوحة 
فاإن  وكذلك  متعددة.  حمتويات  يف  امل�ضادر  هذه  ي�ضتخدم  اأن  املعلم  ي�ضتطيع  وكيف  التعليمي، 
امل�ضادر الرتبوية املفتوحة ت�ضتطيع توفري �ضلة اأكرث مبا�رصة بني املتعلم وامل�ضادر، ولعل كون 
امل�ضادر مفتوحة وجمانية يف الو�ضول اإىل املحتوى يخف�ص معوقات رئي�ضة يف فر�ص املتعلمني. 
ويف م�ضح مبكر لعينة من امل�ضتخدمني للتعليم املفتوح وجدنا تعبريات كثرية تربط بني املجانية 
 Ravenscroft &) واملتعة اأكرث من الربط بينها وبني تعلم حمتوى معني اأو التمهيد للتعلم الر�ضمي
McAndrew, 2007) . ولعل اجلواب ال�ضائع “اأحب فكرة التعلم للمتعة ولي�ص لتحقيق اأهداف معينة. 

” يفوق الذين يهدفون اإىل تنمية مهارات، واأن يلبوا متطلبات �ضوق العمل، واأن يجربوا م�ضاقات 
اجلامعة املفتوحة قبل الت�ضجيل الر�ضمي فيها. 

اإن امل�ضادر الرتبوية املفتوحة متكن من تخطي عائق امل�ضافات واملعوقات ال�ضحية. وهناك 
مثال جيد ي�ضري اإىل اأن التعليم املفتوح يختلف عن الطرق الأُخرى، فعند فح�ص بيانات ا�ضتخدام 
امل�ضتخدمني  اأحد  اأن  وجد  امل�ضتخدمة  اخلضضوادم  اأحد  من  معني  م�ضاق  يف  املفتوح  التعليم  مواد 
ا�ضتطاع الدخول اإىل كمية كبرية من املحتوى من املوقع املتاح، واإنزال العديد من امللفات ب�رصعة 
اأن امل�ضتخدم كان م�ضجاًل من �ضمن امل�ضتخدمني يف جمتمع التعليم املفتوح  غري معتادة. ومبا 
لذلك امل�ضاق، فقد اأمكن الت�ضال به، وعندها اكت�ضف اأن هذا امل�ضتخدم هو من احلكومة املحلية يف 
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اأحد اجلزر يف املحيط الأطل�ضي، واأنه كان يطبع هذه امللفات ويعطيها لزمالئه الذين كانوا بحاجة 
ما�ضة لهذه املعلومات غري املتوافرة لهم. 

اإن هذه الق�ضة تو�ضح كيف ميكن ملحتوى امل�ضادر الرتبوية املفتوحة اأن ي�ضل املاليني يف 
اأن ن�ضاأل هوؤلء جميعًا  اأنحاء العامل من م�ضتخدمي هذه امل�ضادر، وطبعًا من غري املمكن  جميع 
عن دوافعهم ل�ضتخدام هذه امل�ضادر. ومن ال�رصوري اأن يوجد هناك طرق للو�ضول اإىل الأماكن 
ُفح�ضت  التي  احلالت  بع�ص  �ضملت  ولقد  البحث.  ي�ضملها  التي  الفئات  �ضمن  ليكونوا  املنعزلة 
جمموعات من ال�ضباب وكبار ال�ضن ممن حرموا من فر�ص التعليم. ولعل قيمة امل�ضادر املفتوحة 
ال�ضن  وجتضضاوزوا  التعليم  على  احل�ضول  من  يتمكنوا  مل  الذين  الفئات  هذه  مثل  اإىل  الو�ضول  هي 
لبع�ص  اإجابات  النتيجة من خالل  التعليم. وقد جاءت هذه  الذي ميكنهم فيه احل�ضول على هذا 
قوانا  فيه  الذي ترتاجع  الوقت  ن�ضيطا يف  عقلنا  تبقي  الطريقة  “ اإن هذه  قالوا  امل�ضرتكني حني 
اجل�ضدية “. وكذلك بع�ص امل�ضرتكني الذين ل ي�ضتطيعون الو�ضول اإىل اجلامعات ومراكز التعليم” 
اأنا حاليا يف اجلي�ص يف جولة ملدة �ضتة اأ�ضهر، ول اأ�ضتطيع الو�ضول اإىل مراكز التعليم، ولكن عندما 
“العهد  جامعة  مثل  املوؤ�ض�ضات  بع�ص  واإن   ” بالتجربة.  ا�ضتمتعت  املفتوح  التعليم  يف  ا�ضرتكت 
الثالث” (University of the Third Age, U3A) ا�ضتطاعت ا�ضتخدام التعليم املدمج، وذلك بالو�ضل 

بني لقاءات التعليم الوجاهي والتعليم الإلكرتوين من خالل نوادي التعليم املفتوح. 
اإ�ضافية  فر�ضا  تخلق  املفتوحة  الرتبوية  امل�ضادر  اإن  القول  ميكن  فاإنه  الطريقة  وبهذه 
يف  جديدة  طرق  اإىل  تقود  هل  ولكن   .  (Hancock,2010) ال�ضجون  يف  حتى  التعلم  اإىل  للو�ضول 
التعلم؟ ولقد �ضاعد عدم وجود قيود على املحتوى على عمل جمموعات جديدة للمتعلمني، حتى 
ي�ضتطيعوا احل�ضول على بع�ص ال�ضيطرة على اإدارة املحتوى باأنف�ضهم. اإن نوادي التعليم تتيح لأي 
التي يريدها معًا، واأن  التي تنا�ضب اهتماماته، واأن يربط امل�ضادر  اأن يختار املجموعة  م�ضرتك 
يح�ضل على اإر�ضاد اإ�ضايف، وعلى جدول من الن�ضاطات بدون فر�ص اأية �ضيطرة عليه. ولقد حاولنا 
والتي  اأحدها-  عدة  بو�ضائل  املفتوح  التعليم  ي�ضتعملون  الذين  املتعلمني  دوافع  اأي�ضًاا�ضتك�ضاف 
كان لها دللة خا�ضة- كانت حتليل جمموعة من الظواهر امل�ضتخدمة واملرغوبة التي اأ�ضارت اإىل 
امل�ضاق  الطالب املتطوعون املهتمون بهيكل  امل�ضتخدمني: املجموعة الوىل هم  جمموعتني من 
الذين كانوا مهتمني باملجموعة  الجتماعيني  الطالب  الثانية متثلت يف  ومرفقاته، واملجموعة 
. ويف   (Godwin & McAndrew, 2008; McAndrew,2010) والأدوات التي ت�ضتخدم لتبادل الراأي 
“التعليم لكل فرد وعن كل  اأبعد يف م�ضارهم يف  اإىل مدى  ذهبوا   (P2PU: Peer to Peer) جامعة 
ت�ضجيل  لها  التي  النماذج  من  يريدونها  التي  الهيكلية  يبنوا  اأن  للطالب  املجال  لإتاحة  �ضيء” 
مفتوح. وما زالت جامعة (P2PU: Peer to Peer) حتتفظ مبرجعيتها يف تركيب املواد، ويف اجلدول 
الزمني الثابت، واأي�ضًاتهتم بالعامل الجتماعي الذي يتمثل يف امل�ضاركة ون�ضاطات الزمالء يف 
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معظم مراحل التعلم. ويختلف ت�ضميم املحتوى للم�ضاقات، يف جامعة P2PU، ولكن هناك ت�ضميمًا 
غري مبا�رص جلميع امل�ضاقات يرتكز على هذا الرتتيب الذي تتبعه املجموعات امل�ضاركة: اقراأ، فكر، 

 . (de Liddo &Alevzou, 2010) حلل، �ضارك، وعلق
من  املعتادة  احلدود  عن  يخرج  باأن  للتعليم  الفر�ضة  يعطي  املفتوح  التعليم  فاإن  وكذلك 
النماذج واملحتوى املعد من قبل معلم واحد اإىل ما اأ�ضبح ي�ضمى بامل�ضاقات الإلكرتونية املفتوحة 
اأن  والتي متنح الفر�ضة للمتعلمني   (Massive Open Online Courses (MOOCs) وا�ضعة النطاق 
التعليمية ومعلم  امل�ضادر  وي�ضرت�ضدون مبجموعة من  زمنَيا  ن�ضاطات مرتبة  ي�ضتعملوا جمموعة 
فاإن  ينفذون املهمات املطلوبة. وكذلك  اأين وكيف  اأنهم ميلكون اخليار  العملية. كما  واحد يقود 
اإيجاد و�ضيلة لكي يقدموا  اأن املتعلمني ب�ضتطيعون  اأ�ضلوب امل�ضادر املفتوحة يفرت�ص  ا�ضتخدام 
ويكون  تقاريرهم.  يقدموا  لكي  والفيديوهات  والأدوات  الربامج  مع  يتعاملوا  واأن  واجباتهم، 
والنتائج.  الن�ضاطات  تتبع  على  ت�ضاعد  التي  املميزة  بالعالمات  مربوطًا  الزمالء  بني  التوا�ضل 
اأما النجاح النهائي يف تكملة امل�ضاق في�ضبح وا�ضحًا من خالل تعليقات الطلبة، وما ت�ضري اليه 
النتائج النهائية. ويف بع�ص احلالت هناك خيار اأن يدفع املتعلم ثمنًا لهذه امل�ضادر لكي يقيم 
عمله ومينح ال�ضهادة التي ي�ضعى اإليها. ولقد تطورت هذه النظرة الفردية يف التعليم من قبل هولء 
الذين يعملون وفق اأجندة معينة معتمدة على النفتاح وباأ�ضلوب منا�ضب لالعرتاف الر�ضمي بهذا 

 (Kamenetz, 2010) .التعلم
وبهذا نرى اأن الندماج يف التعليم املفتوح قد مت تناوله بطريقتني، وذلك اأوًل باإيجاد جتارب 
الت�ضال  على  تعتمد  اجتماعية  كتجارب  وثانيا  ر�ضمية،  كم�ضاقات  لتبدو  م�ض�ضمة  اإلكرتونية 
الجتماعي وتقلل من دور املحتوى التعليمي. ومن املالحظ اأنه حتى يف الن�ضاطات الفردية يف 
يعمل  املحتوى  فاإن  وبهذا  التعلم.  ويف  املو�ضوع  يف  امل�ضرتك  الهتمام  هو  الهدف  فاإن  التعلم 
لكي يجمع هوؤلء الأ�ضخا�ص معًا، ويظل عن�رصاُ رئي�ضًا يف خلق امل�ضاركة الكبرية التي ت�ضاعد يف 

فاعلية التعلم الجتماعي. 

اخلالصة: 
لقد تناولت هذه الدرا�سة جتارب ا�ستخدام امل�سادر الرتبوية املفتوحة من ثالثة 
جوانب: املوؤ�ض�ضة التعليمية واملعلم واملتعلم. ولقد ا�ضتخدم النهج النظري والعملي لكي يو�ضح 
كيف كان االنتقال اإىل التعيلم املفتوح يف كل حالة من حاالت الدرا�سة، وكيف �ساهم 
هذا االأمر يف ربط االأعمال بالقوانني امل�ستجدة؟ وباجلماعات امل�ساركة وطرق العمل 

وكيف كان يعرقل بال�رشاع مع املمار�سات والتوقعات القائمة؟ . 
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واأما بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات التعليمية، فاإن الفر�ضة الأولية هي يف ا�ضتخدام امل�ضادر الرتبوية 
املفتوحة كعامل تغيري، وذلك بجعل القوانني اأكرث مرونة وبطرح دوافع بديلة ت�ضاهم يف اإيجاد 
فوائد كبرية للموؤ�ض�ضة التعليمية. ومن املتوقع اأي�ضًا العمل على اإيجاد منوذج متطور من النتاج 
الجتماعي الذي يجمع معلمني وغريهم من خارج املوؤ�ض�ضة. وهذا الأمر قد بداأ باحلدوث، ولكن 
ما زال كثري من الأكادمييني غري مقتنعني بامل�ضاركة بكل الفر�ص التي مينحها التعليم املفتوح. 

الرتبوية  للم�ضادر  املتعلمني  روؤية  اإن  اأُخضضرى،  اأي�ضًابدائل  فهناك  للمتعلم  بالن�ضية  واأما 
مع  الر�ضمي  التعليم  ملزج  لالأ�ضخا�ص  خيارات  يعطي  للتعليم  متمم  جزء  اأنها  على  املفتوحة 
فر�ص  اأي�ضًاخلق  املتطورة  الأ�ضياء  ومن  امل�ضاندة.  امل�ضادر  ويف  املو�ضوع  يف  كثرية  فر�ص 
لتغيري الجتاهات، ولإحداث و�ضائل مبتكرة معلنة للجمهور. وبالن�ضبة للمتعلم فاإن التخفيف من 
ياأخذ قرارات فردية. وب�ضكل  واأن  اأن يتبع طريقته اخلا�ضة،  اإىل  يوؤدي  التعلم  ال�ضيطرة يف م�ضار 
عام فاإن البناء العام للتعلم له فوائد عديدة يف اإر�ضاد م�ضار التعلم ودعمه بعيداً عن ال�ضيطرة اأو 
اإىل م�ضارات متعددة بعدد امل�ضتخدمني. و�ضيوؤدي هذا  الفو�ضى. فالنفتاح والختيار قد يقودان 
بدوره اإىل العمل اجلماعي البناء واملبدع. اإن الإنفتاح يف التعليم اإذا رافقه م�ضادر تعليم كافية 
وقيمة وتدريب منا�ضب وكاف، �ضيوفر تعليمًا يبتعد عن الفو�ضى، ويتنا�ضب مع التغيريات الأُخرى 

يف املجتمع، ويقلل من العتماد على موؤ�ض�ضات واأ�ضاليب قدمية. 
اإن الفر�ص املتاحة للموؤ�ض�ضات وللمعلمني والطالب اأن يرتكوا وراءهم بع�ص القيود املفرو�ضة 
على املحتوى التعليمي وعلى املناهج تبدو وا�ضحة وجلية. فهناك فر�ضة للموؤ�ض�ضة خللق طرائق 
جديدة للتعلم والتعليم. واإذا مل ت�ضتغل املوؤ�ض�ضات التعليمية هذه الفر�ضة ف�ضياأخذها غريهم، ومن 
�ضيمنح  واأخريا  التقليدي.  التعليم  اإىل  احلاجة  مرحلة  �ضيتجاوزون  والطالب  املعلمني  اأن  املوؤكد 
النفتاح يف التعليم م�ضارات عديدة مل�ضتقبل التعليم وهذا امل�ضتقبل قد يكون معقداً وغري منظم 

بع�ص ال�ضيء، ولكنه اأي�ضًا �ضيوفر البذرة الأوىل لالإلهام والإبداع لالأطراف امل�ضاركة كلها. 
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